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ATA Nº 21 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE AGOSTO DE 2021 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges. --------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e três dias 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, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Cláudia Fagundes Martins e 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 Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou que o senhor Presidente desse conhecimento 

da atividade municipal desde a última reunião de Câmara, designadamente dos últimos 

quinze dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que, relativamente ao Ministério do Ambiente, a 

Câmara já rececionou o despacho do Ministério das Finanças, ou seja, já está autorizado 

por este Ministério o projeto de cerca de cinco milhões de euros, aguardando-se a 

proposta da minuta e, assim sendo e, em princípio, até ao final deste mês ou início do 

próximo mês, estará assinado. -----------------------------------------------------------------------  

 

 --------  Ao nível das empreitadas deu nota de que visitou o prolongamento da Marginal, 

que está a decorrer a bom ritmo e tem um prazo de execução de dez meses, pelo que 

deverá estar concluído, em princípio, no mês de junho ou julho do próximo ano. ----------  

 -------- Referiu ainda que esta obra atrasou porque houve necessidade de alterações ao 

projeto, atendendo às questões de impacto ambiental, mas, no entanto, e 

independentemente de atrasos, o que interessa é que o resultado final seja positivo. -------  

 

 -------- Quanto aos investimentos salientou que houve uma situação um pouco estranha, 

mas que foi necessária para benefício da população, ou seja, a TECNOVIA estava a 

executar uma empreitada para o Governo Regional no centro da freguesia das Quatro 

Ribeiras, pelo que, como estavam a decorrer esses trabalhos foi, entretanto, antecipada a 

empreitada das sobras de estrada e aquilo que estava previsto, na empreitada da 

TECNOVIA, para as Quatro Ribeiras já está executado, sendo que a empreitada vai 

avançar para os Biscoitos e, portanto, as freguesias das Quatro Ribeiras e dos Biscoitos 

foram beneficiadas nesse sentido. ------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à empreitada da TECNOVIA, deu nota de que há a indicação 

de que, quando terminarem os trabalhos nos Biscoitos, terá início a empreitada da rede 

viária na freguesia do Porto Martins e que, em princípio, será na próxima semana. --------  

 -------- Relativamente à empreitada da TRANSJET, informou que esta semana se 

iniciam os trabalhos no Vale Farto. ----------------------------------------------------------------  

 

 -------- Deu também conhecimento de que, hoje, visitou as obras na creche das 

Fontinhas e que, para já, estão a decorrer dentro do prazo, havendo apenas a registar 

uma preocupação referente a um atraso, de uma semana, que tem a ver com a instalação 

do piso; mais referiu que essa situação está articulada com o concessionário, com a 

Junta de Freguesia e, naturalmente, com a Câmara Municipal, bem como com o 

empreiteiro, para não haver esse atraso, mas o piso, neste momento, está atrasado uma 

semana e, sem a colocação do piso, naturalmente, que atrasa outras questões. --------------  

 

 -------- Informou ainda que a obra de requalificação do edifício dos Paços de Concelho 

já está adjudicada e contratualizada e que o concurso foi ganho pela TREPA, sendo que, 

porém, deu indicação para não se consignar a obra e que a mesma ficasse para consignar 

pelo próximo executivo municipal, de modo a não se iniciarem os trabalhos antes da 

tomada de posse do próximo executivo neste edifício. ------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou sobre qual era a ordem do percurso das 

asfaltagens no que concerne à rede viária, ou seja, por que freguesias é que vão 

percorrer a seguir a Santa Cruz, nomeadamente a empreitada da TRANSJET e a da 

TECNOVIA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobe esta questão o senhor Presidente respondeu que não haverá alteração ao 

que é habitual, ou seja, as empreitadas tendem a começar pelo lado leste e seguem a 

caminho do norte e foi, por essa situação, que disse que as freguesias das Quatro 

Ribeiras e dos Biscoitos foram beneficiadas nesse sentido; assim e portanto, a 

empreitada da TRANSJET tem início em Santa Cruz e segue para norte, ou seja, para as 

Lajes e depois para as Fontinhas e a empreitada da TECNOVIA seguirá do Porto 

Martins, Cabo da Praia, Fonte do Bastardo e por aí a diante. ----------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/21) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de agosto em curso, de Raquel Lemos Boges, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 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 pode, 

por motivo de férias, estar presente na reunião do dia 23 de agosto 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/21) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES - COMUNICAÇÃO 

DE GOZO DE FÉRIAS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 4 de agosto em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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 4 dias de férias, de 5 a 8 de agosto, 2 dias de 

10 a 11 de agosto, 2 dias de 17 a 18 de agosto e 12 dias de 1 a 12 de setembro de 2021. --  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/21) ESCRITURA DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA DO 

LOTEAMENTO N.º 2/2021- BAIRRO DE SANTA RITA – PROPOSTA: ------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1524, datada de 18 de agosto corrente, do Sr. 

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

 -------- “No âmbito do processo de legalização do denominado Bairro de Santa Rita, 

propõe-se, nos temos do artigo 33º, n.º 1, alínea t), da Lei n.º 75/2013, de 13 de 

setembro, que se proceda à escritura de transformação fundiária do alvará de loteamento 

n.º 2/2021 de 8 de abril de 2021, consistindo na anexação de 3 prédios e divisão dos 

mesmos em 88 lotes.” --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que, com esta operação é que o 

Bairro de Santa Rita fica legal e que nesta proposta lhe são dados os poderes para fazer 

a respetiva escritura, a qual divide os três prédios rústicos em oitenta e oito lotes. ---------   

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

 

 

 -------- (04/21) LEGALIZAÇÃO E VENDA DE LOTES NO BAIRRO DE SANTA 

RITA – PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1525, datada de 18 de agosto corrente, do Sr. 

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

 -------- “Para dar continuidade ao processo de regularização do Bairro de Santa Rita e 

tendo em conta o Regulamento para atribuição dos lotes e frações do Bairro de Santa 

Rita, freguesia de Santa Cruz, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 27 de 

setembro de 2019, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em sua reunião de 16 

de setembro de 2019, e publicado em Diário da República a 31 de outubro de 2019 com 

o aviso n.º 17501/2019, propõe-se, no termos do artigo 33, n.º 1, alínea g) da Lei n.º 

75/2013 de setembro, atribuir e proceder à respetiva venda dos seguintes lotes: ------------  

 -------- Lote n.º 5 atribuído a Fernanda Maria Branco Rezendes Betencor pelo valor de 

14 904,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 6 atribuído João Romualdo Ávila do Couto pelo valor de 18 072,00€; ----  

 -------- Lote n.º 11 atribuído a Evandro Miguel da Silva Saúde Santo pelo valor de 

14.256,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 74 atribuído a Mário Jorge Aguiar Ferreira Costa pelo valor de 

18.120,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 70 atribuído a Manuel Hermenegildo Domingos pelo valor de 

9.552,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 60 atribuído a Paulo Ricardo da Silva Rocha pelo valor de 13.416,00€; --  

 -------- Lote n.º 14 atribuído a Délia Maria Ázera Dias Roxo Silva pelo valor de 

10.176,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 16 atribuído a Maria Alice Ázera dos Reis pelo valor de 11.016,00€; -----  

 -------- Lote n.º 53 atribuído a Eduíno Manuel Lopes Moniz pelo valor de 8.232,00€; ----  

 -------- Lote n.º 54 atribuído a Natália Branco Resendes Braga pelo valor de 10.488,00€;  

 -------- Lote n.º 49 atribuído a Sondra Janeen Perry Teixeira pelo valor de 25.488,00€; ---  

 -------- Lote n.º 47 atribuído a João de Paiva Medeiros pelo valor de 14.832,00€;----------  
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 -------- Lote n.º 22 atribuído a Maria de Fátima Pacheco Bolota pelo valor de 

14.736,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 23 atribuído a Gracinda Ávila dos Santos Bettencourt Matos pelo valor 

de 15.888,00€; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 28 atribuído a José Messias Soares Faria pelo valor de 12.048,00€; -------  

 -------- Lote n.º 27 atribuído a Mary Grace Hobson pelo valor de 18.720,00€; --------------  

 -------- Lote n.º 46 atribuído a Carlos Alberto Vilão Fonseca pelo valor de 9.312,00€; ----  

 -------- Lote n.º 51 atribuído a Maria de Fátima Pacheco Bolota pelo valor de 

11.496,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 30 atribuído a Ângela Cristina Pacheco de Medeiros da Costa Cabral 

pelo valor de 8.712,00€; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 41 atribuído a Desidério Fernando Bettencourt Cardoso pelo valor de 

5.976,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 39 atribuído a Desidério Fernando Bettencourt Cardoso pelo valor de 

8.640,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 35 atribuído a Vânia Alexandra Pacheco Medeiros da Costa pelo valor 

de 11.616,00€; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 33 atribuído a Helena Conceição Duarte Terceira Estrela Toste pelo 

valor de 8.592,00€; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 31 atribuído a Maria de Fátima Jorge Gil Melo pelo valor de 9.744,00€; 

Lote n.º 78 atribuído a Mara Cristina Meneses Santos Fagundes pelo valor de 

7.632,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 83 atribuído a Hélio Fernandes de Meneses de Sousa pelo valor de 

11.400,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lote n.º 87 atribuído a Alda Maria Correia Vieira pelo valor de 27.576,00€; ------  

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

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

venda, cancelamentos de reservas e respetivos registos prediais, propõe-se também que, 

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

Câmara Municipal delibere, assumir estas despesas no valor total de € 23 715,11€ , a 

título de apoio em espécie a pagar ao Cartório Notarial Joana Pinheiro, de acordo com 

os orçamentos que se anexam à presente proposta e aprovar a minuta do contrato 

programa também anexa à presente proposta.” ---------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto, o senhor Presidente disse que esta é a autorização, 

nos termos do Regulamento que já foi deliberado, para se iniciar o processo de venda de 

lotes, sendo que estes vinte sete estão em condições de avançar, de imediato, para a 

respetiva aquisição e o objetivo é avançar com estas vinte e sete escrituras no presente 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os terrenos de Santa Rita ainda não estão 

totalmente pagos e perguntou se a venda deste lotes está autorizada pelos proprietários, 

mesmo não estando pago, ao que o senhor Presidente respondeu que os antigos 

proprietários têm reserva de propriedade e que isso se processa como, por exemplo, 

numa hipoteca, ou seja, a entidade que beneficia da reserva tem, também, de assinar, 
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pelo que nessas escrituras estará também presente o representante dos antigos 

proprietários com reserva de propriedade, para autorizar essas vendas. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que, da parte da Câmara Municipal, 

faltam pagar novecentos mil euros aos antigos proprietários, com a questão do milhão 

de euros que foi pago este ano e que vai ser recebido do Governo Regional. ----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os novos proprietários tomaram 

conhecimento destes valores que a Camara está a deliberar e se está acordado com os 

mesmos, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (05/21) INUMAÇÃO DE CADÁVER – MARIA DA GRAÇA CORREIA E 

SILVA CARVALHO – PROPOSTA: -----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1390, datada de 5 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. --------  

 

 

 -------- (06/21) INUMAÇÃO DE CADÁVER – TERESA DE JESUS VIEIRA – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1395, datada de 10 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 apreço. ------  

 

 

 -------- (07/21) EXUMAÇÃO DE CADÁVERES PARA LIBERTAÇÃO DE 

SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1508, datada de 16 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que esta Câmara Municipal, neste momento apenas dispõe de 40 

sepulturas disponíveis para futuras inumações; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que decorrido o prazo da inumação, poderá esta Câmara 

Municipal notificar os interessados, se conhecidos, promovendo também a publicação 

de avisos em dois dos jornais mais lidos da região, convidando os interessados a 

requerer, no prazo de 30 dias, a exumação ou conservação/trasladação de ossadas, ou 

até mesmo a aquisição de sepultura; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que se trata de um processo moroso, uma vez que existem prazos, 

que têm de ser cumpridos, proponho que esta Câmara Municipal, autorize o acima 

exposto.”------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/21) SECÇÃO DE OBRAS – PROCESSOS PARA APROVAÇÃO DA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1523, datada de 18 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 

01/2020/144 Luzia de Fátima 

Meneses Toste rep. 

por José Miguel 

Alves Teixeira  

Alteração e 

ampliação de 

moradia unifamiliar 

Estrada Regional 

n .º 1-1ª, n.º 58 - 

Biscoitos 

01/2021/116 Ângelo Josué 

Dionísio de 

Carvalho 

Ampliação de 

moradia 

Rua Francisco 

Rodrigues Lima, 

n.º 8 - Lajes 

01/2021/82 Paulo Miguel Borba 

de Sousa  

Construção de 

adega 

Ribeira do 

Pamplona - 

Biscoitos  

01/2021/130 Margarida Forjaz 

Leonardo 

Demolição do 

existente e 

construção de 

moradia de veraneio 

Rua Dr. Prof. 

Vitorino Nemésio 

– Porto Martins 

01/2021/86 Mário Duarte 

Carreira Mendes 

Reabilitação e 

ampliação de 

Canada da Ermida 

S. José, n.º 2 – 
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habitação Fonte do Bastardo 

01/2021/97 Ramiro da Silva 

Meneses  

Legalização de 

moradia unifamiliar 

Rua do Picão, n.º 

20 - Lajes 

 -------- 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 do disposto no n.º 4, do artigo 16.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 do processo abaixo mencionado, constante do anexo I;   

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

04/2021/7 Paula Isabel Costa 

Andrade  

Pedido de informação 

prévia de construção 

de edifício destinado 

a comércio/serviços e 

habitação 

Rua Comendador 

Francisco José 

Barcelos/ Rua 

Gervásio Lima – 

Santa Cruz 

 -------- 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 do disposto no n.º 1, do artigo 88.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 

01/2018/63 Clube Cinegético e 

Cinófilo  

Construção de um 

centro hípico 

Canada Larga – 

São Brás 

01/2019/81 José Monjardino, 

S.A. 

Alteração da 

utilização para 

depósito de areais 

Zona Industrial do 

Porto da Praia da 

Vitória, lote 8 – 

Cabo da Praia 

 -------- 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 do disposto no n.º 2, do artigo 121.º, do Código do Procedimento 

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

n.º 72/2020, de 16 de novembro, aprovação do processo abaixo mencionado, constante 

do anexo I; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

01/2018/72 Ricardo António Construção de Rua Nova – Cabo 
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Ferraz da Rosa  edifício “Casa do 

Poço” 

da Praia 

 -------- 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 do disposto no artigo 146.º, do Código do Procedimento 

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

n.º 72/2020, de 16 de novembro, aprovação dos processos abaixo mencionados, 

constantes do anexo I; --------------------------------------------------------------------------------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

03/2020/5 Susana Maria 

Meneses Rocha 

Bettencourt Picanço  

Vistoria a habitação Rua dos Moinhos 

– Agualva 

03/2019/6 Junta de Freguesia da 

Agualva 

Vistoria a casa 

devoluta 

Cabouco da Igreja 

- Agualva 

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

 

 

 -------- (09/21) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1430, datada de 18 de agosto em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 o agregado familiar em análise reúne todos os critérios 

cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; ---------------------------  

 -------- 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, a Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária de 23 de agosto, delibera o reforço do apoio ao pagamento da 

renda constante do quadro anexo, com efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2021. -----  

 -------- 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 

Assembleia Municipal de 23/12/2020.” -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins relativamente a este ponto e ao ponto seguinte 

propôs que se acrescentasse uma alínea à cláusula terceira da minuta do contrato-
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programa, que diz respeito às obrigações do beneficiário e em que constasse, mais ou 

menos, o seguinte: “d) Facultar o recibo assinado pelo senhorio e o comprovativo de 

transferência dentro dos prazos estipulados nos contratos de arrendamento.”. --------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que esta sua proposta surge porque, pelo que tem 

conhecimento, esses pagamentos não estão a ser cumpridos dentro do estipulado e a 

fiscalização da Câmara, neste momento, não está a ocorrer, sendo que existem senhorios 

com rendas em atraso de três meses e estas pessoas continuam a ter o apoio da Câmara. -  

--------O senhor Presidente perguntou ao Dr. João Paulo Carvalho se era possível fazer a 

alteração da minuta em reunião de Câmara ou se havia algum inconveniente, tendo o 

mesmo respondido que, se a alteração proposta não contrariar o que está previsto no 

Regulamento, não via que houvesse problema, o que mereceu a concordância do Sr. 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Carlos Costa referiu que a apresentação desse comprovativo faz 

parte do Regulamento de Apoio ao Arrendamento, sendo que esse comprovativo 

continua a ser exigido e caso não seja apresentado ao fim de dois ou três meses os 

beneficiários do apoio são notificados de que vão perder esse apoio. -------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se não seria mais fácil, para a Câmara, 

fazer a transferência mediante a apresentação de comprovativo, do que estar a transferir 

mensalmente, o que não está a acontecer, ou seja, as pessoas não estão a assumir as suas 

responsabilidades e que apesar de compreender que as famílias estão a passar por uma 

má situação, isso também acontece com todas as famílias do Concelho que estão a 

passar pelo mesmo e que assim estão a promover uma dependência de um apoio quando 

ele depois não está a ser canalizado para o seu fim, o que, na sua opinião, cria situações 

de injustiça. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, como tem conhecimento de um destes casos em 

particular, vai ser aprovado o apoio da totalidade da renda, quando até sexta-feira 

passada não tinham três meses de renda pagos, o que não faz sentido. -----------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, como tem conhecimento que esta situação também está a 

acontecer com outras pessoas, propunha que se alterasse os contratos a celebrar com os 

beneficiários, adicionando esta cláusula para os mesmos terem essa responsabilização. --  

 -------- O Dr. João Paulo Carvalho referiu que desconhece se a alteração proposta 

contraria ou não o regulamento, não se devendo alterar os contratos já celebrados ou 

criar uma situação de desigualdade, tendo a Vereadora Cláudia Martins referido que é a 

própria Câmara que é prejudicada com esta situação, porque se cada vez que estas 

pessoas são notificadas, pelos próprios senhorios, a resposta é a de que não podem 

avançar com o pagamento porque a Câmara ainda não pagou, isso coloca em causa a 

própria imagem da Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa referiu que a Câmara nunca leva três meses para 

efetuar esses pagamentos e que a política é responsabilizar as pessoas pelos seus 

encargos, tendo a ideia que essa obrigação consta do Regulamento de Apoio mas, se não 

constar, tem de se alterar o regulamento, tendo o Dr. João Paulo Carvalho referido que, 

se fosse necessário alterar o Regulamento, essa competência seria da Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que essa situação pode estar no Regulamento e 

pode estar também na minuta do contrato-programa, sendo que a Câmara Municipal tem 

a competência de alterar o contrato e exigir que isso seja cumprido e fiscalizado, tendo o 

Dr. João Paulo Carvalho concordado que, se o contrato cumprir com o que está no 

Regulamento, não existe problema. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, quando as pessoas assinam um contrato, 

têm de saber quais são as suas responsabilidades, ao que o Vereador Carlos Costa 

respondeu que não acreditava que houvesse alguém que não soubesse. --------------------- 

 -------- O senhor Presidente disse que, considerando a conversa tida sobre este ponto e 

caso não haja nada que vá contra o que estipula o Regulamento bem como a lei sobre 

esta matéria, não há problema em ficar plasmado no contrato-programa, apesar de ser 

uma redundância, mas os próprios contratos regulamentares são isso mesmo, assim 

propondo que seja acrescentado aos contratos uma alínea nos termos do espírito da 

proposta da Vereadora Cláudia Martins, mas desde que não vá contra o que já está 

regulamentado e o que está estipulado na lei, quer neste ponto, quer no seguinte e que 

seja dado indicação para se adotar o mesmo procedimento nos próximos contratos que 

sejam presentes a reunião de Câmara, ou seja, que seja incluída uma alínea nesses 

termos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

devendo aditar-se uma alínea d) à cláusula terceira da minuta do contrato 

programa prevendo a obrigação do segundo outorgante apresentar o recibo do 

pagamento da renda, assinado pelo senhorio, em conformidade com o que estiver 

previsto no Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da 

Praia da Vitória, devendo adotar-se o mesmo procedimento para os contratos que 

venham a ser presentes a reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

 

 

 -------- (10/21) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1433, datada de 18 de agosto em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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; -----------------------------------------------------  
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 -------- 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, a Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária de 23 de agosto, delibera os apoios ao pagamento de rendas 

habitacionais constantes do quadro anexo, com efeitos a partir do dia 1 de setembro de 

2021. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, 

devendo aditar-se uma alínea d) à cláusula terceira da minuta do contrato 

programa prevendo a obrigação do segundo outorgante apresentar o recibo do 

pagamento da renda, assinado pelo senhorio, em conformidade com o que estiver 

previsto no Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da 

Praia da Vitória, devendo adotar-se o mesmo procedimento para os contratos que 

venham a ser presentes a reunião de Câmara. ------------------------------------------------  

 

 

 -------- (11/21) PROPOSTA – APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1522, datada de 18 de agosto em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 a deliberação em Reunião de Câmara no dia 26 de julho, para o 

apoio em espécie no valor de 1.332,60€ (mil e trezentos e trinta e dois euros e sessenta 

cêntimos), para pagamento de dívida em execução de Francisco Isidro Rocha da Luz, e 

não sendo possível o pagamento deste apoio em espécie solicita-se a anulação do 

referido em apoio; -------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Considerando que foram verificadas alterações às condições que deram origem 

ao pedido de apoio, que comprometem o cumprimento do artigo 1º, 4º e 10º do mesmo 

regulamento, a presente proposta para o apoio monetário para o pagamento ao Agente 

de Execução da totalidade da divida 1.332,60€ (mil trezentos e trinta e dois e sessenta 

cêntimos), no âmbito do artigo 11º do referido regulamento. ----------------------------------  
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 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação da I-

CMPV/2021/1342, apoio em espécie a Francisco Luz, bem como do respetivo 

cabimento de compromisso nº L2871. -------------------------------------------------------------  

 -------- E aprovar a presente proposta de apoio monetário.” ------------------------------------  

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

 

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram catorze 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 pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 

 

 


