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ATA Nº 6 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2020 
 

 

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 vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniu a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, por videoconferência, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 3.º conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 1-A/2020, de 19 

de março, 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 disse que a reunião tinha lugar 

por videoconferência, nos termos da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. ---------------------  

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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 -------- (01/06) PROPOSTA - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/452, datada de 17 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a pandemia de Coronavírus/COVID-19, cuja identificação 

ocorreu pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na Cidade de Wuhan, tem 

exigido a adoção de um conjunto de ações e medidas de prevenção e proteção pela 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, seguindo as recomendações instigadas pelas 

autoridades de saúde; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Relatório da intervenção da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória no âmbito da pandemia de COVID-19; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando os despachos N.º I/2020/440, N.º I/2020/441 e N.º I/2020/451 

relativos às ações e medidas de prevenção e proteção adotadas no seguimento do Plano 

de Contingência Coronavírus/COVID-19 da Câmara Municipal da Praia da Vitória e 

das recomendações das autoridades de saúde; ----------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar os despachos N.º 

I/2020/440, N.º I/2020/441 e N.º I/2020/451.” ---------------------------------------------------  

 --------  -Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que este é o documento 

de base que, para além de ser presente a reunião de Câmara, foi remetido ao senhor 

Representante da República, que solicitou a todas as Câmaras Municipais o ponto de 

situação daquilo que estava a ser feito e qual era a situação do cumprimento, por parte 

dos cidadãos, das medidas que estavam a ser seguidas no âmbito do estado de 

emergência. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que face à necessidade de tomar medidas não houve tempo 

para se emitir os pareceres jurídicos, pelo que de modo a não haver qualquer questão de 

incumprimento legal, apesar de todas as questões estarem salvaguardadas pela 

delegação de competências, na figura do Presidente da Câmara, é solicitada a ratificação 

de todas as medidas implementadas, bem como de todos os despachos tomados, 

designadamente os despachos n.º I/2020/440, n.º I/2020/441 e n.º I/2020/451. -------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que tomaram conhecimento destas medidas 

e têm acompanhado a atividade da Câmara Municipal nesta matéria, que, no fundo, é 

aquilo que há quinze dias atrás quase que já era previsível que iria acontecer, sendo que 

nessa altura o senhor Presidente disse que, hipoteticamente e nos determinados casos, o 

que podia acontecer, ou não, e na verdade houve, efetivamente, a necessidade destas 

medidas serem implementadas. Assim sendo, salientou que estão em consonância com o 

executivo, relativamente a todas as decisões que foram tomadas até agora. -----------------  

 -------- O senhor Presidente informou que as medidas vão sendo tomadas à medida que 

a situação vai evoluindo, daí essa situação. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou também que o município da Praia da Vitória foi a 

primeira entidade pública, nos Açores, a encerrar os seus serviços, de todo o modo a 

situação vai sendo avaliada no dia-a-dia, sendo que, para já, está previsto que se 

mantenha até trinta e um de março, naturalmente que as previsões apontam para que 
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seja necessário prolongar estas medidas, para além dessa data, pelo que, na devida 

altura, serão tomadas as decisões, comunicadas aos trabalhadores e aos munícipes. -------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio referindo que foram tomando conhecimento 

das medidas tomadas, e bem, pelo executivo. ----------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que ao ler a ata da última reunião de Câmara é possível perceber 

o quanto se estava longe da situação vivida hoje, ou seja, a evolução que toda a situação 

teve nos últimos quinze dias, fazendo com que a última ata esteja completamente 

desatualizada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às medidas tomadas disse que, na sua perspetiva, foram as medidas 

necessárias e adequadas, pelo que concordam com as mesmas. -------------------------------  

 -------- Sobre a apreciação deste Plano de Contingência defendeu que, na sua opinião, 

no mesmo deveria constar uma listagem com a informação, por parte dos colaboradores 

municipais, das suas deslocações, o que seria importante no estado atual e como existe 

indicação de que, para além deste surto do COVID-19, haverá um segundo surto, seria 

importante os serviços municipais disporem de informação nesse sentido. ------------------  

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Presidente esclareceu que, para já, a 

esmagadora maioria dos colaboradores municipais, não está ao serviço nas instalações 

municipais, à exceção de quatro serviços cujo pessoal tem estado em funções 

presencialmente, os restantes ou não estão em funções ou estão em teletrabalho, quando 

isso é possível, os que não podem estar em teletrabalho estão com indicações para 

estarem em prevenção para qualquer necessidade do serviço. Desse modo, os 

colaboradores municipais não têm indicações para se deslocarem, sendo que o Setor de 

Recursos Humanos tem mantido um contato próximo com os mesmos, com o objetivo 

de obter informação atualizada sobre aqueles que se encontram em quarentena formal, 

que neste momento não tem ninguém nessa situação, e dos colaboradores que se 

encontram em vigilância ativa, sendo que neste caso já existem alguns colaboradores 

nesta situação. Como é difícil fazer um contato telefónico a todos os colaboradores, do 

grupo municipal, todos os dias, é feito por amostragem, pelo que é solicitado aos 

colaboradores para  quando for detetada alguma situação, quer no seu agregado familiar, 

quer no seu meio social mais próximo, quer alguma situação que o próprio tenha, seja 

comunicado, de imediato, aos Recursos Humanos de modo a que o executivo possa 

também ter conhecimento de como se encontra a estrutura municipal no global. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que se o Setor de Recursos Humanos tem 

conhecimento dessa situação, não compreende porque é que essa medida não está 

contemplada no Plano de Contingência, tendo o senhor Presidente esclarecido que o 

Plano de Contingência, neste momento, nem faz muito sentido, na medida em que os 

colaboradores não estão nos espaços municipais. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que, neste momento, os colaboradores não 

estão nos espaços municipais mas no futuro isso irá acontecer, ao que o senhor 

Presidente respondeu que, nessa altura, o Plano de Contingência será revisto, mas 

atualmente não faz sentido. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola propôs que, como este Plano de Contingência está a 

ser apreciado e deliberado, neste momento, esta medida seja incluída no mesmo. ---------  
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 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente explicou que este é o Plano que foi 

implementado, no âmbito de uma determinada circunstância, em que os colaboradores 

se encontravam em funções nos espaços municipais, neste momento e até os 

colaboradores regressarem ao local de trabalho, naturalmente que as medidas terão de 

ser adaptadas conforme as circunstâncias e as recomendações da Autoridade de Saúde. --  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que como está em apreciação o Plano de 

Contingência, têm o direito e o dever de acrescentar aquilo que se entender necessário. --  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins acrescentou que um Plano de Contingência é 

também um documento para o futuro, ou seja, é uma questão de prevenção, tendo o 

Vereador Carlos Costa referido que hoje a incerteza do futuro é grande, pelo que 

acrescentar alguma coisa, agora, não adianta nada, mas quando for a altura própria, na 

sua opinião, então essas medidas devem ser acrescentadas. ------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que esta medida já havia sido avançada, pelo 

Vereador Rui Espínola, há quinze dias atrás, pelo que se nessa altura tivesse sido 

incluída poderia ser uma medida que teria sido implementada de imediato à reunião de 

Câmara anterior, como uma atitude de prevenção. -----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/06) PROPOSTAS – MEDIDAS EXTRAORINÁRIAS A 

IMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA DE APOIO ÀS 

FAMÍLIAS E EMPRESAS DO CONCELHO, NO ÂMBITO DA PANDEMIA DE 

CORONAVÍRUS/COVID-19: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta datada de 23 de março em curso, dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Face à situação de emergência provocada pela propagação do novo 

Coronavírus (COVID 19) à escala global, vêm os Vereadores eleitos pelo PSD nesta 

Câmara Municipal propor as seguintes medidas, em complementaridade às já 

implementadas pelo executivo, com vista à prevenção eficaz do contágio da doença na 

Praia da Vitória e à redução e possível mitigação do seu impacto económico nas 

famílias e empresas praienses: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- - Redução de 50% na fatura da água e resíduos da Praia Ambiente a famílias, 

empresas e indústria durante os próximos 2 meses. Com alargamento, por 30 dias, do 

prazo de pagamento de faturas por idosos, uma vez que são considerados um grupo de 

risco; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Produção agropecuária isenta de pagamento de água à Praia Ambiente nos 

próximos 2 meses, com vista a aliviar os encargos dos produtores, garantindo-se assim a 

sustentabilidade alimentar do Concelho; ----------------------------------------------------------  

 -------- - Suspensão de cortes de água pela Praia Ambiente durante este período; ----------  

 -------- - Pagamento imediato de serviços prestados ao Município e dos bens adquiridos 

por este, assim como acelerar processos de pagamento em atraso, apoiando os seus 

fornecedores neste momento difícil; ---------------------------------------------------------------  

 -------- - Prolongamento de prazo para pagamento de rendas de espaços comerciais 

concessionados pela Câmara, inclusive no Mercado Municipal. E, em caso de 
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encerramento temporário dos negócios em causa, isentar o pagamento de rendas durante 

este período; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Disponibilização de uma linha telefónica e eletrónica de contacto com as 

empresas, no âmbito das funções do Gabinete da Empresa, com capacidade de prestar 

aconselhamento e esclarecer todas as dúvidas que surgem no nosso tecido empresarial 

sobre este período conturbado;  ---------------------------------------------------------------------  

 -------- - Reforço do Fundo de Emergência Social, com o objetivo de apoiar também as 

famílias; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Disponibilização de uma linha telefónica e eletrónica de apoio e de um serviço 

de apoio logístico para entrega de medicamentos, alimentação e outros bens essenciais 

ao domicílio dos idosos sem suporte familiar no Concelho e a pessoas em isolamento 

obrigatório, em parceria com as entidades que já se encontram a atuar no terreno, 

nomeadamente o Instituto da Segurança Social dos Açores, as Juntas de Freguesia e 

outras instituições de âmbito social; ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Disponibilização de uma linha telefónica e eletrónica de apoio psicológico, 

com técnicos capacitados para lidar com a saúde mental da população e o seu bem-estar 

psicossocial, assim como sinalizar casos de risco, durante o período de isolamento; ------  

 -------- - Assunção do pagamento da mensalidade em Creches e ATL’s do Concelho, 

durante o período em que permanecerem encerrados; -------------------------------------------  

 -------- - Reforço do apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória para aquisição de equipamentos de proteção individual contra doenças 

infectocontagiosas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Recomendamos veemente que esta Câmara Municipal reivindique junto dos seus 

pares e das autoridades competentes: --------------------------------------------------------------  

 -------- - A aplicação na Base das Lajes do mesmo plano de contingência aplicado aos 

Açorianos, sob pena de colocarmos os nossos concidadãos em risco; ------------------------  

 -------- - A restrição absoluta de voos da TAP de e para a Ilha Terceira, exceto para 

passageiros devidamente autorizados e carga.  ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando o carácter urgente das medidas neste documento apresentadas, 

propõem-se que a sua votação (na totalidade ou em separado) se realize na presente 

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

 -------- Que este documento seja anexado à ata da presente reunião.” ------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins explicou que esta proposta vem no seguimento 

daquilo que já disseram anteriormente, ou seja, a questão da atitude de prevenção 

perante a situação de emergência, que se está a viver. Na verdade constata-se que no 

espaço de quinze dias a situação evoluiu bastante, tanto que aquilo que foi previsto, 

entretanto, já está mais do que ultrapassado. ------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que mesmo tendo conhecimento que o senhor Presidente pretendia 

discutir tudo o que fossem questões de retoma económica numa fase posterior, mas na 

verdade as medidas que apresentam são exatamente para prevenir que se chegue a esse 

ponto de descalabro económico, quer nas famílias, quer nas empresas. ----------------------  

 -------- No que se refere à proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social 

Democrata o senhor Presidente disse que várias dessas medidas propostas já estão 

implementadas, designadamente tudo o que é apoio telefónico, daquilo que a estrutura 
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da Câmara dispõe, que tem vindo a ser realizado, por exemplo, a Cooperativa Praia 

Cultural na parte social, quer mesmo junto das IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, centros de convívio, entre outros. ----------------------------------------  

 -------- Quanto ao apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, referiu 

que o apoio que a Câmara deliberou, na última reunião, destina-se a apoiar a exploração 

da Associação, sendo que a contrapartida solicitada consiste em serviços para as festas 

concelhias, inclusivamente já foi efetivado o pagamento desse apoio. Para além disso 

tem sido mantido um contato frequente quer com o senhor Presidente da Associação, 

quer com o senhor Comandante da mesma. -------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a Câmara Municipal tem vindo também a fornecer 

diverso material em espécie à Associação Humanitária de Bombeiros, conforme 

disponibilização em armazém.--------------------------------------------------------------------- 

 -------- Relativamente ao conjunto de medidas propostas, e considerando que sempre 

que tiveram grandes discussões por questões financeiras e de sustentabilidade 

financeira; considerando também que, da parte do Vereadores do PSD, sempre houve 

grande divergência nessa matéria, inclusive plasmada pelas votações nas deliberações 

camarárias, nos mais diversos documentos estratégicos, questionou quanto custa esse 

pacote global de medidas e como é que será suportado, como é que é mantido o 

equilíbrio orçamental, nomeadamente das empresas municipais Praia Ambiente e 

Cooperativa Praia Cultural. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins respondeu que, neste momento, vive-se uma 

situação de emergência e extraordinária, ou seja, não desvalorizando, obviamente, as 

outras propostas de apoios que foram presentes a reunião de Câmara e que os 

Vereadores do PSD tiveram de se abster, pelas razões que são conhecidas, isto sim é 

uma questão extraordinária e, na sua opinião, vai ser uma questão de tempo até serem 

implementadas estas propostas. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que como é sabido todas as Câmara Municipais, quer a nível 

nacional, quer a nível regional, estão a implementar este tipo de medidas, apesar de os 

atuais casos de infetados com o COVID-19 nos Açores serem importados, não havendo, 

até agora, transmissão comunitária, mas pela experiência nos outros países e nas outras 

regiões, demonstra que isto vai chegar cá, caso não se faça nada e se ficar a pensar que 

só acontece aos outros, vai ser negligente da parte da Câmara. --------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, se a Praia Ambiente não vai ter sustentabilidade com a 

implementação destas medidas, pode ser ainda mais insustentável as medidas que vão 

ter de ser aplicadas no futuro. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos gastos com as medidas em discussão salientou que, por exemplo, a 

questão da Praia Ambiente, que é proposto a redução dos cinquenta por cento na fatura 

da água e dos resíduos, bem como a isenção da faturação a explorações agrícolas, é 

verdade que pode custar mais de duzentos mil euros, mas também durante este período 

as iniciativas que estavam programadas a Câmara não vai ter a capacidade de as colocar 

em prática, por conseguinte são valores que não vão ser necessários. ------------------------  

 -------- Terminou destacando que esta é a posição dos Vereadores do PSD e que não faz 

sentido estar a adiar uma situação que vai acabar por acontecer, deste modo entendem 
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que tempos difíceis, tempos extraordinários, exigem redefinição de prioridades e 

medidas extraordinárias. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, sem prejuízo de tudo aquilo que foi dito pela 

Vereadora Cláudia Martins, ninguém coloca em causa essa situação, porém a única 

questão que se coloca é que não se pode só apresentar medidas, sem se saber quanto é 

que elas custam. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Reconheceu que existem outras câmaras a tomarem posições, articuladas com 

posições unânimes, também do ponto de vista orçamental, sendo que do lado dos 

Vereadores do PSD nunca tiveram qualquer consenso nessa matéria. Assim sendo, os 

Vereadores do PSD apresentam um conjunto de medidas, sem prejuízo da necessidade 

de medidas, que não fazem ideia quanto é que as mesmas custam, como é que vão ser 

financiadas e posteriormente como é que se vai manter o mínimo de equilíbrio 

financeiro das Empresas Municipais, ou seja, é avançar com as medidas e mais tarde se 

não houver dinheiro para pagar os salários aos colaboradores, não se pagam. --------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que acha que foi bem clara na sua 

mensagem, porquanto se efetivamente vier a acontecer o que está previsto acontecer, vai 

ser uma questão com a qual vão ter de lidar no futuro. ------------------------------------------  

 -------- Relembrou que, por exemplo, desconhece quanto é que custa o pagamento das 

creches e ATL’s, mas sabe que não desenvolvendo uma série de iniciativas, que 

estavam previstas desenvolver no Concelho durante este período, a Câmara poderá 

arrecadar algum dinheiro que possa fazer face a estas medidas. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Castro disse que a Câmara tem tomado, ao longo dos tempos, 

mesmo antes de acontecer esta situação, medidas de apoio e de benefício às famílias, em 

várias questões e até num âmbito bastante alargado. Apesar de estar de acordo que se 

continue a apoiar as famílias, bem como as empresas, entende que não se pode colocar a 

sustentabilidade, das próprias empresas da Câmara, em causa. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que não pretendia que esta questão fosse levada 

para o domínio político, considerando que se vive um tempo de urgência, um tempo 

diferente do que se viveu até agora, pelo que é necessário atender àquilo que são as 

necessidades e dificuldades atuais que as famílias e as empresas vão passar. ---------------  

 -------- Continuou dizendo que as dificuldades com que as empresas se deparam, neste 

momento, a grande maioria delas estão fechadas e certamente vão haver despedimentos 

nos próximos tempos, o Município pode contribuir com algumas medidas, 

designadamente aliviando os encargos financeiros das empresas, sendo que a questão da 

água e resíduos é um exemplo onde o Município pode intervir, pelo que a proposta dos 

Vereadores do PSD vai nesse sentido. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às famílias realçou que acontece o mesmo, ou seja, como grande parte 

das pessoas está em casa, automaticamente os consumos aumentam, e no final do mês 

vai ser visível esse aumento, como para muitas famílias isso pode vir a ser um 

problema, portanto o Município pode, nesta altura, ajudar essas famílias. -------------------  

 -------- Reconheceu que esta medida tem um peso financeiro elevado, mas tem de se 

arranjar forma de a aplicar, porquanto se o município da Praia da Vitória, num momento 

de dificuldade, como este que se atravessa, não for capaz de tomar esta medida é mau, 
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nem que tenha de se prescindir de outras questões de menos importância, fazendo face 

àquilo que é urgente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao custo da medida de redução de cinquenta por cento na fatura 

da água e resíduos, destacou que ao que os Vereadores do PSD têm acesso é aos 

relatórios e contas, sendo que esses documentos não facultam os valores precisos sobre 

isto, apenas fazem uma ideia. No entanto, e tendo em conta que o Vereador Tiago 

Ormonde está presente, que é administrador da Praia Ambiente, poderá esclarecer qual é 

esse valor preciso. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Reforçou que esta medida é a mais relevante, do ponto de vista financeiro, a qual 

deve ser discutida por todos, mas caso não se avance nesta altura tendo em consideração 

que vão ser vividos cerca de três meses muito difíceis, num Concelho que já vive com 

algumas dificuldades, esta é a altura de se dar esse sinal. ---------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que no respeitante aos outros aspetos, nomeadamente as 

creches, aos espaços concessionados e ao Mercado Municipal não é de difícil solução, 

tendo em conta que a Cooperativa Praia Cultural vai cancelar, ou já cancelou, uma série 

de eventos que tinha programado. Para além disso, não está posto de parte a não 

realização das Festas da Praia, pelo que agora tem é de se acudir àquilo que é o 

momento de urgência e o momento de urgência é este, sendo que a Câmara tem de fazer 

aquilo que efetivamente pode fazer sobre essa matéria. Assim sendo, apelou que fosse 

aprovado um conjunto de medidas e atendendo àquilo que são as necessidades das 

famílias e das empresas, porque é isso que as famílias e as empresas esperam da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que a questão do estado de emergência das famílias e 

das empresas não é que está em causa, a questão política é porque o executivo já sabe o 

que conta do lado dos Vereadores do PSD, porquanto todas as discussões que têm 

marcado este mandato, têm sido, precisamente, as questões de ordem financeira e 

chegado este momento é apresentado um conjunto de propostas, cujos Vereadores do 

PSD não fazem ideia de quanto é que custam, nem, pelo menos, dizem na proposta que 

até agora não foi possível contarem com o voto favorável, mas que agora estão 

disponíveis para que, caso no final dê prejuízo, depois se possa fazer qualquer coisa. -----  

 -------- Prosseguiu salientando que da proposta apresentada consegue constatar a 

preocupação com as famílias e com as empresas, mas também admite que há 

efetivamente uma sustentabilidade financeira do grupo municipal, caso assim não fosse 

não seria possível ao PSD apresentar um leque de medidas desta forma. --------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que estão é a reclamar a 

sustentabilidade financeira que o senhor Presidente tem alegado até agora, ou seja, se o 

Município está tão bem, como o senhor Presidente tem alegado até agora, pode assumir 

estas medidas.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que ao longo destas reuniões de Câmara têm vindo a alertar 

para o que está escrito no relatório de contas, e o executivo foi sempre dizendo que esta 

Câmara Municipal tem uma situação financeira ímpar, comparando com as outras 

Câmaras Municipais a nível da região, nesta altura quando é para fazer aquilo que as 

outras Câmara já estão a implementar, esta Câmara nada faz. ---------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente perguntou se a pessoa que apresenta a proposta contabilizou 

quanto é que custam as medidas em causa, tendo a Vereadora Cláudia Martins 

respondido que as pessoas que apresentam a proposta estão a dizer que estão do lado do 

executivo, neste momento difícil, mesmo que seja para colocar em prática propostas que 

venham aqui a inviabilizar alguma situação no futuro. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que nesta situação fica bastante clara a 

responsabilidade dos equilíbrios do lado dos Vereadores do PSD, ou seja, apresentarem 

as medidas sem fazerem as contas. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde perguntou se este pacote de medidas é um 

reconhecimento que a situação financeira do Município, finalmente, é boa, porque para 

se aplicar este tipo de medidas é necessário ter folga financeira. ------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a divergência que tiveram, em termos 

financeiros, teve sempre a ver com a não consolidação do património municipal naquilo 

que eram as contas do Município. Assim sendo, neste momento, há património que 

entendem que deve ser municipal, o qual não está a constar como tal. Por outro lado, 

reforçou que, no seu entender, não é altura de se entrar numa questão política e caso seja 

necessário reorganizar a questão financeira do Município, para fazer face a estas 

medidas, pois que assim seja, porquanto os Vereadores do PSD estão ao lado do 

executivo nesse sentido, considerando que as empresas e as famílias precisam da 

Câmara neste momento, tendo em conta que durante este ano, e até ao início do 

próximo ano, vão ser vividos tempos muito diferentes, em termos de emergência. --------  

 -------- Referiu ainda que o que solicitam é que se contemplem as medidas, que essas 

medidas sejam apreciadas e que sejam também propostas sugestões para que saia daqui 

uma posição unânime, caso seja esse o entender do executivo, mas que seja possível, 

neste momento, estar ao lado das pessoas e das empresas, sobretudo das empresas que 

são as que estão mais agoniadas e a viver uma situação de incerteza quanto ao futuro.----  

 -------- Ainda sobre as empresas salientou que algumas das medidas a aplicar não têm 

uma utilidade prática imediata, pelo que vivem essa dificuldade. Para além disso, pelo 

que já se ouviu, por pessoas entendidas nessa matéria, os critérios para as empresas 

aderirem às linhas de crédito são extremamente apertados. Face a esta situação é 

solicitado ao Município que se consiga, neste Concelho, dar uma resposta neste 

momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, como já referiu anteriormente, não é a questão 

das famílias e das empresas que está em causa, a questão aqui é a proposta de fundo, ou 

seja, uma proposta que deu entrada quinze minutos antes do início da reunião, por parte 

dos Vereadores do PSD, que não está contabilizada, não sendo possível saber quanto é 

que custa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que não há ninguém mais habilitado para dizer 

quanto é que custam as medidas, apresentadas na proposta, do que o Vereador Tiago 

Ormonde, tendo o senhor Presidente esclarecido que não é possível fazer contas a um 

proposta que foi remetida minutos antes da reunião de Câmara ter o seu início. ------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que deu entrada uma proposta dos 

Vereadores do PSD, com um conjunto de medidas, que colocam em causa o equilíbrio 

financeiro das duas Empresas Municipais, sendo que a atitude dos Vereadores do PSD, 
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do ponto de vista financeiro, foi sempre completamente oposta à posição do executivo, 

ou seja, nunca votaram a favor de um orçamento, nem dos contratos-programa para as 

Empresas Municipais. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o senhor Presidente está a partir do 

princípio que essas medidas colocam em causa a sustentabilidade financeira da Praia 

Ambiente e da Cooperativa Praia Cultural, pelo que solicitou ao Vereador responsável 

por essa área que se manifestasse. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que os Vereadores do Partido Socialista 

também tinham uma proposta para apresentar, em reunião de Câmara, passando assim a 

ler a mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta datada de 23 de março em curso, dos membros da Câmara Municipal 

da Praia da Vitória eleitos pelo Partido Socialista, do seguinte teor: --------------------------  

 -------- “Considerando que no âmbito da pandemia de Coronavírus/COVID-19, cuja 

identificação ocorreu pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na Cidade de 

Wuhan, foram emanadas um conjunto de recomendações pela Direção-Geral da Saúde e 

pela Autoridade de Saúde Regional no que toca a medidas preventivas e de proteção a 

adotar com o intuito de evitar a disseminação do vírus COVID-19; --------------------------  

 -------- Considerando o estado de emergência definido para todo o território nacional 

por S. Exa. o Presidente da República, face à necessidade contenção da propagação do 

vírus, aliado às consequências sociais e económicas que esta pandemia terá nas famílias 

e empresas, especificamente no concelho da Praia da Vitória; ---------------------------------  

 -------- Considerando a saúde financeira e as contas certas do Município da Praia da 

Vitória, que possibilitam a adoção de medidas de apoio às famílias e empresas sem 

comprometer a sustentabilidade das contas municipais;   ---------------------------------------  

 -------- Os membros da Câmara Municipal da Praia da Vitória eleitos pelo Partido 

Socialista apresentam as seguintes propostas, com vista ao apoio das famílias e 

empresas:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  a) --  Redução de 50% da fatura da Praia Ambiente – Empresa Municipal, para as  

famílias residentes no concelho da Praia da Vitória, para o próximo trimestre;  ------------  

 --------  b) Isenção da fatura da Praia Ambiente – Empresa Municipal, para todas as 

IPSS no concelho da Praia da Vitória, para o próximo trimestre;  -----------------------------  

 --------  c) Isenção dos resíduos para as empresas com sede no concelho da Praia da 

Vitória, para próximo trimestre; --------------------------------------------------------------------  

 --------  d) Isenção do pagamento da mensalidade referente às creches e CTAL’s do 

concelho da Praia da Vitória, para o próximo trimestre;  ---------------------------------------  

 --------  e) Isenção das taxas do Mercado Municipal, para o próximo trimestre; ------------  

 --------  f) Isenção das rendas sociais, para o próximo trimestre, no Parque Habitacional 

propriedade do Município.  --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Com vista à sustentabilidade e equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio 

financeiro da Praia Ambiente e da Cooperativa Praia Cultural, será suportado por novos 

contratos-programa a serem realizados entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória a 

Praia Ambiente e a Cooperativa Praia Cultural.” -------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente fez a apresentação da proposta em causa, salientando que estas 

medidas vão ter influência direta nos resultado líquidos quer da Praia Ambiente, quer da 
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Cooperativa Praia Cultural, e tendo em conta que essas empresas têm de apresentar 

resultados líquidos positivos, no final do ano, sob pena da Câmara Municipal ter de 

repor esse valor dos eventuais prejuízos, diretamente do orçamento municipal; tendo em 

conta também a situação financeira estável da Câmara Municipal, de modo a que se 

possa colmatar esses défices que vão surgir na Praia Ambiente e na Cooperativa Praia 

Cultural para a implementação destas medidas, nos próximos três meses. Para já, aquilo 

que se propõe é que seja elaborado um contrato-programa, entre a Câmara Municipal e 

cada uma destas Empresas, para fazer face a estes prejuízos das empresas que no futuro 

se vão refletir diretamente nas famílias e nas empresas que vão passar dificuldade nos 

próximos tempos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que todo este conjunto de medidas têm um impacto direto no 

orçamento do Município na ordem dos quatrocentos e cinquenta mil euros, o que não 

quer dizer que este valor, por uma razão ou outra, não tenha de ser superior, mas 

significa que com este conjunto de medidas, em breve, terá de se propor à Câmara 

Municipal e à Assembleia Municipal, a aprovação de um contrato-programa com a 

Praia Ambiente e com a Cooperativa Praia Cultural, no valor de quatrocentos e 

cinquenta mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao pagamento a fornecedores esclareceu que, até sexta-feira 

passada, o grupo municipal pagou um total de duzentos e sessenta mil euros a 

fornecedores, sendo que grande parte das faturas pagas tinham data de fevereiro, ou 

seja, no momento que foi feito o pagamento a fornecedores não havia faturas em dívida 

daquelas que estavam contabilizadas na Câmara Municipal. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esta proposta é do Partido Socialista ou 

do executivo, tendo o senhor Presidente respondido que a proposta é dos cinco eleitos 

do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou também, caso fosse possível saber, qual é o 

impacto desta medida de redução da fatura da água e dos resíduos na Praia Ambiente, 

ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que, conforme havia explicado, o total 

das medidas apresentadas é de quatrocentos e cinquenta mil euros. No caso da Praia 

Ambiente que se refere à isenção de resíduos para as empresas e redução de cinquenta 

por cento da fatura da água para as famílias, perfaz um total de cerca de trezentos ou 

trezentos e cinquenta mil euros, porquanto isso também depende dos volumes de 

faturação, dos volumes de consumo e de outras questões. --------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual o impacto da medida da isenção do 

pagamento da mensalidade referente às creches e CTAL’s, tendo o Vereador Tiago 

Ormonde respondido que para fazer face a estas medidas é necessário celebrar um 

contrato-programa entre a Câmara Municipal e as Empresas Municipais. -------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde explicou ainda que este contrato-programa, 

posteriormente, será presente para aprovação em reunião de Câmara, inclusivamente, 

implica uma revisão orçamental, pelo que contam com o apoio dos Vereadores do 

Partido Social Democrata para esse efeito. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, da sua parte, não tem qualquer problema 

em dizer que votará favoravelmente esse contrato-programa, mesmo desconhecendo o 
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teor do documento. Porém, relembrou que a Câmara também vai poupar algum dinheiro 

com eventos que não vai realizar, até pode não ser nessa ordem de valor. -------------------  

 -------- Salientou ainda que não tem qualquer problema em votar favoravelmente as 

medidas propostas pelos eleitos do PS, que até são idênticas às propostas apresentadas 

pelos Vereadores do PSD, espera também que não haja problema para que as medidas 

dos Vereadores do PSD sejam votadas favoravelmente. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola sugeriu que até poderia ser construída uma proposta 

que fosse conjunta, porquanto o tempo que se vive é de emergência. ------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde referiu que, independentemente do tempo de 

emergência que se vive, é necessário saber como é que são pagas medidas desta 

natureza. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que as medidas apresentadas pelos 

Vereadores do PS são muito idênticas às medidas apresentadas pelos Vereadores do 

PSD, para além de que essas medidas comuns, para os Vereadores do PSD, eram as 

mais prementes, mas, por exemplo a disponibilização das linhas telefónicas de apoio, no 

seu entender, necessitava ser mais divulgado, junto das pessoas e de forma clara, porque 

essa informação não está a chegar às pessoas. ----------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que numa altura destas é necessário que a comunicação do 

Município seja mais assertiva, no sentido de que o Município, por exemplo, 

disponibiliza uma linha de apoio para as empresas, mas isso tem de ser publicitado, e o 

mesmo acontece com a linha de apoio psicológico para as pessoas, cujo número tem de 

ser publicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dando como exemplo de comunicação apelativa a informação que o 

município de Angra do Heroísmo lançou sobre a questão do apoio ao domicílio, que 

nem é assegurado apenas pelo Município mas sim em articulação com outras entidades, 

porém essa informação foi disponibilizada, e o mesmo acontece com a questão do 

serviço de takeaway, cujo Município apenas publicita os restaurantes e empresas que 

estão a prestar esse tipo de serviço. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, na sua opinião, estas linhas de apoio, que já estão 

disponibilizadas, estão a passar despercebidas para as pessoas, porquanto não estão a ser 

bem divulgadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reconheceu que o momento que se atravessa é de 

emergência e obriga a medidas de apoio às famílias e às empresas, sendo que, neste 

momento, sim é a altura de consensos e de se gerar medidas, que sejam amplas e 

abrangentes para os cidadãos. No entanto, há aqui uma questão de fundo que nunca será 

esquecida, e essa questão tem a ver com aquilo que foi o trabalho efetuado pelo 

executivo municipal, bem como pelos Vereadores do Partido Socialista, até este 

momento, ou seja, de sustentabilidade das contas públicas, de equilíbrio orçamental, que 

os Vereadores do Partido Social Democrata sempre colocaram em causa, que nunca e 

até este momento, ao contrário de outras câmaras e de outras questões, nunca o 

executivo teve qualquer situação favorável do lado do PSD nessa medida. Agora que é 

necessário a Câmara chegar-se à frente e fazer chegar às famílias os mecanismos 

alargados de apoio, aqui estão todos de acordo, o que vai permitir isso é precisamente o 

trabalho que foi realizado, até ao momento, de sustentabilidade e de rigor das contas 
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públicas, cujos Vereadores do PSD sempre colocaram em causa. Assim, a questão é que 

a proposta dos Vereadores do PSD é uma proposta não fundamentada, em termos dos 

valores a utilizar, sem se perceber como é que é financiada, se é a levar as Empresa a 

dar prejuízo, ou se é por apoio mediante um contrato-programa. ------------------------------  

 -------- Por fim propôs que as duas propostas fossem submetidas a votação. ----------------  

 

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, rejeitar a proposta apresentada pelo 

Vereadores do Partido Social Democrata. -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente e os Vereadores Carlos Costa, Tiago Ormonde, Raquel 

Borges e Rui Castro votaram contra. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde declarou que considerando que a proposta do 

Partido Socialista é mais abrangente, em termos de timing de aplicabilidade, vota 

contra a proposta dos Vereadores do Partido Social Democrata. -------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que votava a favor das duas 

propostas, por entender que as mesmas não são completamente díspares, e 

considerando que o objetivo, nesta matéria, é chegar-se a um consenso.----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que subscrevia o que a Vereadora Cláudia 

Martins referiu, votando também a favor das duas propostas e lamentou que nesta 

situação o executivo prefira enveredar pelo aspeto político, em vez do aspeto do 

conteúdo das propostas. Assim, votava a favor da proposta do PSD e da Proposta 

do PS, e que está disponível, à partida, para votar a favor do contrato-programa, 

apesar de desconhecer o seu conteúdo. ----------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que lamentava, profundamente, que haja aqui um 

aproveitamento político desta situação, quando o objetivo não foi esse.-----------------  

 -------- O Senhor Presidente referiu que isto não tinha a ver com qualquer 

aproveitamento político, ou o que quer que fosse, na mesma medida que sempre 

estiveram ao lado das famílias da Praia da Vitória, ou seja, não é só agora que o 

fazem, porquanto anteriormente foi por via dos contratos-programa que a 

atividade da Cooperativa Praia Cultural foi desenvolvida, portanto sempre 

tiveram um conjunto alargado de apoios nessa matéria, quer na atividade corrente 

quer quanto em medidas extraordinárias, sempre apresentaram as medidas com 

equilíbrio, com sustentabilidade financeira e a favor das famílias. -----------------------  

 

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 

pelos eleitos do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que votava a favor porque não pretendia 

ser incoerente, e considerando que a proposta do Partido Socialista é praticamente 

igual à dos Vereadores do Partido Social Democrata, e não é por uma questão 

política que vai deixar de votar a favor dessa proposta, lamentando que o 

executivo faça, neste momento, um aproveitamento político desta situação, pois 

não é altura para se fazer isso, quando as propostas são praticamente iguais, sendo 

que a do PSD é ainda mais ampla. ---------------------------------------------------------------  
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 -------- Concluiu dizendo que por uma questão política, e não por uma questão de 

conteúdo, os Vereadores do PS votaram contra a proposta do PSD, o que é de 

lamentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente declarou que, em nome dos eleitos do Partido 

Socialista, não por qualquer questão política como o Vereador Rui Espínola disse, 

mas sim porque há uma proposta dentro de um equilibro e sustentabilidade 

financeira, e outra proposta que não tem equilíbrio e sustentabilidade financeira. --  

 

 

 -------- (03/06) DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNDO DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho n.º I-CMPV/2020/454, datado de 18 de março em curso, do senhor 

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

 -------- “Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e tendo ainda em atenção o disposto nos artigos 44.º e seguintes do 

Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro, delego no Vereador em regime de permanência Carlos Armando 

Ormonde Costa a competência para decidir sobre os pedidos efetuados no âmbito do 

Fundo de Emergência Municipal, prevista no n.º 6 do artigo 9º do Regulamento 

Municipal do Fundo de Emergência Social.” -----------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que os apoios do Fundo de 

Emergência Social são uma competência do Presidente da Câmara, no entanto e 

considerando o momento atual, propõe-se que essa competência seja delegada no Vice-

Presidente da Câmara, senhor Carlos Costa, de modo a criar um mecanismo que permita 

que o processo seja mais rápido e célere para a sua execução. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se este processo decorre os trâmites 

normais, ou seja, se posteriormente os apoios são submetidos a reunião de Câmara, 

tendo o senhor residente respondido que os apoios não necessitam de vir a reunião de 

Câmara, mas como eram poucos e os prazos permitiam eram submetidos a reunião de 

Câmara, a partir de agora passam a ser despachados pelo senhor Vice-Presidente e 

posteriormente será presente a reunião de Câmara, se necessário for. ------------------------  

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

 

 

 -------- (04/06) PROPOSTA - COMPROMISSOS NO ÂMBITO DO PROCESSO 

DO DENOMINADO BAIRRO AMERICANO DE SANTA RITA: ----------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/453, datada de 17 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o processo do denominado Bairro Americano de Santa Rita e 

considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A proposta de apoio de apoio a rendas - Desalojados de Santa Rita, aprovada 

em Assembleia Municipal a 20 de junho de 2018; -----------------------------------------------  
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 -------- b) A proposta de aprovação da Minuta de escritura pública compra 3 terrenos, 

aprovada em Assembleia Municipal a 28 de dezembro de 2018; ------------------------------  

 -------- c) A proposta de ratificação da Escritura pública compra 3 terrenos, aprovada em 

Assembleia Municipal a 17 de abril de 2019; -----------------------------------------------------  

 -------- d) A proposta de Regulamento Atribuição Lotes Santa Rita, aprovada em 

Assembleia Municipal a 27 de setembro de 2019; -----------------------------------------------  

 -------- Submete-se a aprovação da Câmara Municipal da Praia da Vitória o seguinte: ----  

 -------- a) Assunção a título de indeminização do valor correspondente às rendas em 

atraso que suscitou os despejos em junho de 2018, no valor de 118.905,66€, 

correspondendo a: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  ---- a. ROMUALDO ÁVILA DO COUTO e sua mulher TERESA DE JESUS 

PESSOA ANDRADE DO COUTO, moradores na casa H-102 por € 10.414,48 (Proc. 

377/11.2TBVPV) -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  ---- b. LUÍS CARLOS RESENDES BRAGA BETTENCOURT e sua mulher 

FERNANDA MARIA RESENDES BETTENCOURT, moradores na casa H-103, por € 

18.228,95 (Proc. 382/11.2VPV) --------------------------------------------------------------------  

 --------  ---- c. ANTÓNIO MANUEL DA CÂMARA FURTADO e sua mulher ANA 

MARIA RESENDES BETTENCOURT FURTADO, moradores na casa H-106 do 

Bairro de Santa Rita, por € 14.350,45 (Proc. 383/11.0TPVPV) --------------------------------  

 --------  ---- d. MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA GONÇALVES ROXO e seu marido 

PAULO ALEXANDRE ÁZERA ROXO, moradores na casa H-117, por € 11.536,73 

(Proc. 387/11.0TBPV)--------------------------------------------------------------------------------  

 --------  ---- e. RICARDO ÁZERA ROXO, morador na casa H-121, por € 12.751,53 

(Proc. 388/11.2TBPV)--------------------------------------------------------------------------------  

 --------  ---- f. JOSÉ RODRIGUES VIEIRA, morador que foi na casa H-124, 

presentemente na H-121, por € 16.332,05 (Proc. 91/14.7T8VPV) ----------------------------  

 --------  ---- g. ALBERTO JORGE DE SOUSA ARRUDA, morador na casa H-206, por 

€ 10.370,45 (Proc. 393/11.4TBVPV) --------------------------------------------------------------  

 --------  ---- h. JOSÉ JACINTO FLECHA DOS SANTOS, morador que foi na casa H-

209, por € 10.549,01 (Proc. 394/11.2TBVPV) ---------------------------------------------------  

 --------  ---- i JOSÉ BELMIRO SOARES ANDRÉ e sua mulher ALDA MARIA DE 

LURDES CORREIA VIEIRA, moradores na casa H-210, por € 14.372,01 (Proc. 

395/11.0TBPV); ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O valor de 118.905,66€ será pago ¼ (€ 29.726,42€) ao II outorgante, JOSÉ 

GABRIEL ALMEIDA DE MENDONÇA AGUIAR. e consorte, e ¾ (€ 89.179,24) ao 

III outorgante, FRANCISCO JOSÉ COELHO MARTINS, que os receberá por si e pelo 

seu representados o IV outorgante FERNANDO MANUEL ALMEIDA GOMES DE 

AGUIAR, bem como pela V outorgante, sua filha SUSANA ISABEL AGUIAR 

MARTINS, e, através desta, pelo VI outorgante, seu filho NUNO MIGUEL AGUIAR 

MARTINS; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Autorização para o pagamento da tranche referente ao mês de março de 2020, 

conforme as deliberações supramencionadas.” ---------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ---------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (05/06) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO OXIGÉNIO BAR PUB LDA., 

SITO NA RUA MANUEL SOUSA, N.º 1, FREGUESIA DAS FONTINHAS: ---------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/2031, datado de 21 de novembro último, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

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

parecer relativo à conveniência da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Oxigénio Bar Pub Lda., sito na Rua Manuel Sousa, n.º 1, freguesia das 

Fontinhas, concelho da Praia da Vitória, designadamente no que se refere à proximidade 

de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do 

DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o 

DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h) do n.º 

1 do seu artigo 21º.. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- “Nas imediações deste "bar" não existe qualquer estabelecimento comercial. 

Sendo assim, não vemos inconveniente na renovação da licença da prática de jogos 

lícitos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 26 de novembro último, do Vereador com competência 

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

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2019/1413, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

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

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

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

 

 

 -------- (06/06) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 6 de março 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 posteriores alterações, o gozo de 4 dias de férias de 2 a 5 de março de 2020, em vez 

dos 5 dias de férias inicialmente pedidos (de 2 a 6 de março). ---------------------------------  

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

 

 

 ---------- 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 dezasseis horas, 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: _________________________________________ 


