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ATA Nº 7 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE ABRIL 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 seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, 

nos termos do disposto no nº 3 do artigo 3º, conjugado com o nº 1 do artigo 5º, ambos 

da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, 

sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores 

Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente disse que, mais uma vez, a 

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

março.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ----------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins relativamente à questão abordada pela 

comunicação social, sobre os taxistas, questionou do que se trata, qual é a posição da 

Câmara e o que ponderam fazer em relação ao mesmo, tendo o senhor Presidente 
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respondido que esse assunto não é novo, elucidando que, no início do mês de janeiro, 

deram entrada nos serviços da Câmara dois abaixo-assinados de taxistas: Um - o 

primeiro a dar entrada na Câmara Municipal-, tem a chancela da APALIT – Associação 

do Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira - e defende a manutenção da 

situação atual, porquanto toda a situação está relacionada com o processo de aquisição 

das praças; o outro, solicita a liberalização das praças, ou seja, independentemente das 

praças adquiridas, porque cada taxista comprou uma praça e essas praças tinham preços 

distintos conforme os locais, pretende que as praças sejam liberalizadas, à semelhança 

do que aconteceu, há uns anos, em Angra do Heroísmo, onde não existem praças fixas e 

qualquer taxista pode parar onde pretender.-------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o abaixo-assinado com mais cédulas de profissionais de 

táxis é precisamente aquele que prevê, e defende, a manutenção da situação atual, ao 

contrário daquilo que aconteceu em Angra do Heroísmo que, quando se verificou a 

alteração, a petição foi assinada por setenta e cinco por cento dos profissionais de táxis. 

Salientou, assim, que, neste momento, a Câmara tem dois documentos assinados por 

dois grupos de profissionais de táxis, sendo que o maioritário defende a manutenção da 

situação atual e tem a chancela da APALIT, e o minoritário defende a liberalização das 

praças.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ressaltou, ainda, que, com o fecho do Aeroporto devido ao surto do COVID-19, 

o assunto vem à praça pública quase que como uma sequência, e não por uma questão 

que já vinha sendo trabalhada. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que neste processo consta uma questão jurídica e outra política, 

pelo que foi solicitado um parecer à Divisão Jurídica, porém como o processo é 

complexo a Divisão solicitou mais algum tempo para o avaliar convenientemente. A 

questão política incide na coordenação e geração de consensos com a APALIT e com os 

próprios taxistas, pelo que essa matéria não está a ser propriamente fácil, porquanto, 

efetivamente, neste momento, existem dois grupos de taxistas da Praia da Vitória, um 

que é maioritário, e tem o apoio da APALIT, e outro que não tem esse apoio, para além 

de ser minoritário. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se a Câmara toma posição pela questão 

do maioritário, ao que o senhor Presidente respondeu que a Câmara ainda não tomou 

qualquer posição, sendo que a situação se mantém tal e qual como está.---------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente esclarecendo que, neste momento, a Câmara tem 

um documento que é maioritário e é o que tem o apoio da APALIT, contudo sem 

desvalorizar o documento minoritário, o primeiro passo para se avaliar a situação foi 

solicitar o parecer jurídico, aguardando-se pelo mesmo para se poder tomar uma 

decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se essa maioria se reflete, individualmente, 

no número de associados da Associação, ou seja, se cada associado assinou a dizer que 

concorda ou não. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou também quando é que é expectável ter o parecer jurídico, sobre essa 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta última questão a senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica 

respondeu que dentro de um dia ou dois o parecer ficaria concluído. -------------------------  
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 -------- Quanto à primeira questão o senhor Presidente respondeu que não tem 

possibilidade de responder sobre o número de associados, porque não tem 

conhecimento da matéria do foro privado da Associação, mas pode dizer quantos 

assinaram o abaixo-assinado e que têm licença na Praia da Vitória, isto é, a maioria dos 

assinantes são taxistas com licença na Praia da Vitória e defendem a manutenção da 

situação atual. Como a Câmara Municipal é que emite essas licenças das praças tem 

conhecimento de quantas licenças existem. Assim sendo, atualmente existe um grupo, 

maioritário, de taxistas, devidamente licenciado, com o apoio da APALIT, que pretende 

a manutenção da situação atual e outro grupo, minoritário, que solicita uma 

liberalização das praças.------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se é possível quantificar quantos são os 

subscritores de um lado e quantos são os subscritores do outro lado, tendo o senhor 

Presidente respondido que não podia precisar o número certo, mas sabe que a diferença 

é substancial. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que, na sua opinião, esta é uma questão que 

tem de ser gerida com o máximo de consenso possível, entre os taxistas, daí que o 

parecer jurídico seja importante nessa matéria, sendo que, no fundo, a questão que se 

está a viver é que alguns taxistas sentem-se injustiçados, porquanto, no fundo, também 

está em causa a não garantia dos direitos e liberdades de cada um. ---------------------------  

 -------- A senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica fez um enquadramento do 

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

 -------- Quanto ao parecer jurídico o senhor Presidente acrescentou que o mesmo não é, 

essencialmente, no sentido de encaminhar para uma decisão, mas sim para fazer uma 

caracterização dos vários caminhos que possam ser seguidos e das várias questões que 

estão em causa, porque, na sua ótica, o que se pretende do parecer jurídico é perceber 

quais os caminhos, a globalidade e a totalidade dos caminhos que estão disponíveis, 

quais os seus problemas e virtudes, sendo que posteriormente é necessário tentar gerar 

consensos junto dos profissionais de táxis, o que não é propriamente tarefa fácil. ----------  

 -------- Concluiu dizendo que o executivo tem estado, naturalmente, em articulação com 

ambos os grupos e a acompanhar a situação, aguardando o parecer jurídico e esperando, 

no futuro, ter uma decisão. No entanto, e na sua opinião, qualquer decisão terá de ser 

uma decisão de fundo, e não uma decisão provisória atendendo à atual situação do 

COVID-19, porquanto o que está em causa são decisões de fundo sobre a gestão do 

licenciamento de táxis na Praia da Vitória. --------------------------------------------------------  

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/07) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - RENOVAÇAO DE MEDIDAS ATÉ 30 DE ABRIL: ------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/466, datado 

de 31 de março findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------  

 -------- “Após a implementação do Plano de Contingência Coronavírus/COVID-19 

da Câmara Municipal da Praia da Vitória e face ao desenvolvimento da pandemia e 

de acordo com as recomendações que foram emanadas pelas entidades competentes, 

nomeadamente, das autoridades de saúde regionais e nacionais, no âmbito da 

monitorização permanente à evolução da pandemia COVID-19; ------------------------------  

 -------- Determino, até 30 de abril e na sequência da prorrogação da Situação de 

Contingência decretada pelo Governo Regional dos Açores, a renovação de todas as 

medidas preventivas, recomendações, orientações, circulares e deliberações já 

decretadas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, nomeadamente: ---------------------  

 --------  - O cancelamento de todas as atividades sociais, culturais e desportivas 

organizadas pelo grupo municipal; -----------------------------------------------------------------  

 --------  - O encerramento das instalações municipais abertas ao público, a rede 

municipal de creches e ATL’s, a biblioteca municipal, o centro de interpretação 

ambiental no paul da Pedreira (Cabo da Praia), os espaços turísticos geridos pela 

autarquia, as zonas balneares, as instalações desportivas municipais e o Auditório do 

Ramo Grande, com efeitos a 14 de março de 2020.----------------------------------------------  

 --------  - A interdição a embarcações na Marina da Praia da Vitória, com efeitos a 14 de 

março de 2020; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - O encerramento de todos os parques infantis, parques públicos de exercício 

físico e zonas de lazer da responsabilidade do Município, bem como o reforço da 

desinfeção dos espaços públicos, com efeitos a 14 de março de 2020; -----------------------  

 --------  - Suspensão do serviço “Praia da Vitória Bus”, com efeitos a 19 de março; -------  

 --------  - Suspensão do pagamento de parquímetros em todas as Zonas parqueadas da 

Cidade, com efeitos a 20 de março. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Determino ainda que: ------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Com o término da Situação de Contingência decretada pelo Governo Regional 

dos Açores, os serviços municipais regressem ao ativo de forma presencial e que os 

prazos de pagamentos de taxas, tarifas e prazos administrativos são prorrogados até 30 

dias seguidos a contar da data do fim da Situação de Contingência. --------------------------  

 -------- O Plano de Contingência e a revogação e/ou adoção de novas medidas serão 

realizadas sempre que necessário, com base na evolução da situação e seguindo as 

recomendações das Autoridades de Saúde.” ------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente esclareceu que na sequência do 

prolongamento, pelo Governo Regional, da Situação de Contingência, e como o 

executivo tem procurado, naturalmente, que não devem deixar de ser articuladas as 

posições com o Governo Regional, depois do prolongamento, por parte do Governo 
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Regional, foi decidido o prolongamento, até ao final do mês de abril, do Plano de 

Contingência da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que esta é uma medida distinta do Estado de Emergência 

decretado pelo senhor Presidente da República e pelo Governo da República, porém há 

uma articulação de todos os prazos, ou seja, mesmo cessando o Estado de Emergência 

manter-se-á a Situação de Contingência. ----------------------------------------------------------  

 -------- Disse também que neste despacho está em causa a renovação, até 30 de abril, de 

todas as medidas que já haviam sido tomadas. Como havia dúvidas, em algumas 

matérias, nomeadamente se é competência do Presidente ou da Câmara Municipal, à 

semelhança do que aconteceu na anterior reunião de Câmara, é submetido a este órgão a 

ratificação de todos os atos. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que hoje de manhã teve lugar uma reunião entre a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e a de Angra do Heroísmo, sob a égide dos respetivos 

Serviços Municipais de Proteção Civil, na sequência da norma, que consta do Estado de 

Emergência para o período da Páscoa, relativa à criação de uma fronteira entre 

concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que esta é uma competência do senhor Representante da 

República, conforme a Lei do Estado de Emergência, na sua autorização e na sua 

coordenação, sendo que a Policia de Segurança Pública, pelo Comando Distrital de 

Angra do Heroísmo, apresentou uma proposta que mereceu o parecer positivo do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, tendo-se solicitado que após a sua aprovação, pelo 

senhor Representante da República, a mesma fosse remetida ao Município a fim de se 

enviar, de imediato, a todas as entidades, para posterior comunicação com as Juntas de 

Freguesia, as IPSS’s, com os Bombeiros e com os empresários. Perante essa situação a 

PSP solicitou, caso fosse possível, apoio logístico em algumas questões, 

designadamente com a cedência de barreiras, sinalética, entre outras, sendo que, 

naturalmente, essa matéria será articulada pela Vereadora Raquel Borges. ------------------  

 -------- No que se refere ao controlo de fronteiras entre Concelhos, a Vereadora Cláudia 

Martins disse que tem acompanhado o que acontece em São Miguel nesse sentido e 

sugeriu que a Câmara da Praia, por exemplo, no apoio à PSP poderia auxiliar com a 

disponibilização de espaços onde os agentes se possam abrigar quando chove, porque 

isso também já aconteceu em São Miguel. --------------------------------------------------------  

 -------- Em relação ao restante Plano de Contingência, e uma vez que as medidas vão ser 

prolongadas até trinta de abril, questionou quais são os serviços da Câmara que, neste 

momento, estão em teletrabalho, tendo o senhor Presidente respondido que estão 

assegurados, pelo teletrabalho, todos os serviços administrativos e basicamente todos os 

serviços da Câmara, na medida em que todo o piquete é tratado por teletrabalho, por 

exemplo a equipa de vias não está ao trabalho mas o seu encarregado está a trabalhar 

por teletrabalho e quando é requisitado, pela Vereadora, para intervirem no terreno o 

encarregado faz o seu trabalho de preparação e depois comunica a todos os erviços 

operacionais e estes por sua vez vão resolver o problema. --------------------------------------  

 -------- De seguida indicou todas as Divisões que estão em funções, designadamente: 

Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Externas; Divisão Administrativa e 

Jurídica; Divisão de Recursos Humanos e Financeiros; Divisão de Investimentos e 
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Ordenamento do Território. Conforme já referiu a Divisão que está sob a forma de 

piquete é a Divisão de Gestão de Infra Estruturas e Logística. ---------------------------------  

 -------- Na Praia Ambiente todos os serviços administrativos estão em teletrabalho, a 

Divisão de Recolha de Resíduos e Reciclagem mantém-se normalmente ao trabalho e o 

Serviço de Águas está sob a forma de piquete. ---------------------------------------------------  

 -------- Na Cooperativa Praia Cultural a Divisão Cultural mantém-se ao trabalho por 

teletrabalho, naturalmente com um fluxo muito menor, na medida em que as 

programações culturais estão todas suspensas ou canceladas. Está em pleno 

funcionamento, por teletrabalho, a Divisão Financeira, Administrativa e de Recursos 

Humanos. A Divisão da Ação Social e Solidariedade mantém-se cem por cento ativa, 

por teletrabalho, sendo que o Departamento da Ação Social mantém-se a trabalhar sob a 

forma de piquete, em teletrabalho, bem como todos os recursos humanos alocados aos 

projetos educativos, turístico-desportivos, desportivos, sendo que tudo o que envolve a 

comunidade escolar, naturalmente, está a ser trabalhado de forma diferente num 

acompanhamento mais individualizado àqueles cidadãos com limitações até porque, em 

muitos desses casos, foram criadas relações pessoais muito intensas, entre os técnicos 

da Cooperativa e esses cidadãos com necessidades especiais, que têm não só o apoio 

mas, acima de tudo, o carinho dos colaboradores. Naturalmente que quando há 

funcionários que trabalham, anos e anos, com crianças com necessidades especiais não é 

pelos serviços estarem fechados que deixam de prestar apoio a essas crianças. -------------  

 -------- A TERAMB continua a funcionar na íntegra. -------------------------------------------  

 -------- Finalizou deixando um bem-haja a todos os colaboradores que mantêm, 

naturalmente, esse trabalho com afinco. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que se os serviços estão a funcionar, 

efetivamente, como o senhor Presidente diz, obviamente que os Vereadores do Partido 

Social Democrata só se devem associar a essa congratulação, o que significa que a 

Câmara está a funcionar independentemente da situação pela qual se está a passar. -------  

 -------- Referiu ainda que é conveniente que isto esteja a acontecer, porquanto os apoios 

aos empresários, que estão muito prejudicados por toda esta situação, não passam 

apenas pela questão de apoio financeiro, por vezes só o facto de garantir que a 

“máquina” está operacional e que os serviços continuam todos a funcionar, um 

empresário que se dirige à Câmara a solicitar qualquer serviço, efetivamente, isto 

contribui para que continuem a desenvolver o seu trabalho, mesmo a partir de casa. ------  

 -------- Terminou dizendo que deixou esta nota porque lhe fizeram chegar algumas 

reclamações de que os serviços não estariam a funcionar a cem por cento. ------------------  

 -------- O Vereadora Tiago Ormonde esclareceu que os serviços não podem estar a 

funcionar a cem por cento, porque o teletrabalho não é o mesmo que o trabalho 

presencial no local de trabalho. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, formalmente, não chegou qualquer reclamação 

de, nas circunstâncias atuais, alguma questão que não tenha sido tratada devidamente. ---  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço.------  

 

 

 -------- (02/07) PROPOSTA DE PACOTE DE MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS  
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A IMPLEMENTAR PELO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA II - CRISE 

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

 -------- Proposta datada de 3 de abril em curso, dos Vereadores do Partido Social 

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

 -------- “Face à evolução da situação de emergência provocada pela propagação do 

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

nesta Câmara Municipal propor novas medidas, em complementaridade às já por nós 

apresentadas e 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: ---------------------------------------------------  

 -------- • Alargamento do pagamento da mensalidade às crianças de todas as Creches e 

ATL’s do Concelho (e não apenas às da Rede Municipal) durante o período em que 

permanecerem encerrados; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Apoiar, em articulação com o Governo Regional, a aquisição de computadores 

para as crianças praienses do 1º, 2º e 3º ciclos (privilegiando a compra em empresas do 

Concelho), uma vez que o ensino à distância veio acentuar as desigualdades existentes 

também na Praia da Vitória; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Reforçar, junto das entidades competentes, nomeadamente da Direção 

Regional da Saúde, a urgência de uma estratégia de testagem à COVID-19 para as duas 

Estruturas Residenciais para Idosos na Praia da Vitória - Lar D. Pedro V e Centro 

Comunitário de S. Brás -, assim como para o CAD-Centro de Apoio à Deficiência, e 

para Unidade de Cuidados Continuados Integrados no Lar D. Pedro V, abrangendo 

todos os utentes e funcionários, que totalizam cerca de 200 pessoas. Que a Câmara 

Municipal se disponibilize para a comparticipação destes testes, caso a tutela tenha 

dificuldades em fazê-lo; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Alargamento da isenção do pagamento da taxa de resíduos às coletividades 

culturais e sociedades recreativas praienses nos meses de abril, maio e junho; -------------  

 -------- • Suspender as licenças para festividades no Concelho para os meses de abril, 

maio e junho; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Promover, numa primeira fase, junto da Direção Regional da Saúde, o 

alojamento de doentes infetados praienses em unidades hoteleiras do Concelho, 

garantindo eficácia na ação e uma gestão eficiente das forças de segurança; ----------------  

 -------- • Levantamento urgente dos alojamentos locais, hostéis, pensões e casas para 

arrendamento a longo-prazo do Concelho, disponíveis para isolamento de doentes, 

familiares ou profissionais de saúde, minimizando não só o risco de propagação da 

doença, mas também o impacto económico que estes pequenos empresários enfrentarão, 

por via da diminuição dos fluxos turísticos para a ilha nos próximos meses; ----------------  

 -------- • Criação de uma grande campanha de incentivo ao consumo no comercio local, 

como forma de atenuar os impactos negativos desta crise no tecido empresarial 

praiense; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Criação de um Gabinete Municipal de Gestão de Crise capaz de desenvolver 

uma estratégia concertada de combate ao surto de COVID-19, em permanente 

articulação com as Juntas de Freguesia (que reiteramos) e demais entidades no terreno, 

evitando-se a duplicação esforços.  -----------------------------------------------------------------  
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 -------- Mais uma vez, e considerando o carácter urgente das medidas neste documento 

apresentadas, propomos que a sua votação (na totalidade ou em separado) se realize na 

próxima reunião de Câmara e que este documento seja anexado à ata da mesma.” ---------  

 -------- Quanto à proposta em apreço a Vereadora Cláudia Martins disse que a mesma 

vem no seguimento daquilo que haviam falado na última reunião de Câmara, da 

evolução da situação do Concelho, sabendo-se que já existem infetados no Concelho, 

sabendo-se também que as pessoas já se estão a queixar por algumas medidas que foram 

implementadas, e sabendo-se que algumas questões que estão a acontecer não estão a 

funcionar para todas as pessoas. Com isto não está a dizer que a culpa é de alguém em 

específico, exatamente porque isto continua a ser uma situação nova e as suas 

consequências continuam também a ser novas, para quem tem de lidar com a situação, 

reconhecendo que não deve ser fácil para quem está na linha da frente. No entanto, as 

propostas dos Vereadores do PSD são para melhorar determinadas situações. --------------  

 -------- Seguidamente apresentou as medidas elencadas na proposta, destacando que no 

total estas medidas não ascendem os cento e vinte mil euros. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola acrescentou que, relativamente ao ponto dois, 

designadamente no que tem a ver com as escolas, durante o dia de hoje está a ter lugar 

uma reunião do Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional, pelo que ainda 

se aguarda para se perceber como vai tudo funcionar, não se sabendo ainda em que 

moldes vai acontecer, apenas que será por ensino à distância, sendo que dessa reunião, 

de hoje, vão sair essas diretrizes. O que apenas se sabe é que, sendo um ensino online, 

independentemente do método que seja utilizado, o concelho da Praia da Vitória tem 

cerca de trezentas crianças que não têm acesso a um computador, ou a equipamento que 

lhe permita fazer um trabalho condigno, durante este terceiro período, que, em 

princípio, será todo por ensino à distância. --------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que quando na proposta se refere o contributo que a Câmara 

possa dar, o objetivo não é, evidentemente, que a Câmara compre computadores para 

todos, mas sim que a Câmara dê um contributo, uma parte daquilo que é necessário e, a 

partir daí, o sistema regional de educação responda à outra parte. Assim, o que é 

proposto, relativamente a esta matéria, é que a Câmara dê um contributo nesse sentido, 

considerando que no concelho existem cerca de trezentas crianças que não têm acesso a 

esse tipo de equipamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, mais uma vez, e sem prejuízo da tentativa de 

articulação que tem procurado manter, por via telefónica, com a líder do projeto 

autárquico do PSD, no dia em que sai a documentação para a reunião de Câmara, é 

apresentada uma proposta pelos Vereadores do PSD sem qualquer tentativa de consenso 

e fora dos prazos administrativos legais. ----------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que este é um tempo de geração de consensos e de 

responsabilidades, isso porque os Vereadores do PSD apresentam a proposta e, por 

exemplo, na parte dos computadores dizem que não se sabe se o Governo ainda vai 

avançar ou não, não sabem também como é que o Governo vai avançar, porquanto ainda 

hoje estão reunidos para decidirem, neste momento, e pelas palavras dos Vereadores do 

PSD nem se sabe o que está a ser decidido. -------------------------------------------------------  
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 -------- Salientou ainda que o executivo tem estado a coordenar com a escola, no 

entanto, no seu entender, ainda é cedo para apresentar uma proposta desse género, 

quando nem se sabe o que é que o Governo vai fazer. ------------------------------------------  

 -------- No que concerne aos testes ao COVID-19, nos lares para idosos, referiu que é 

aquela proposta que, na sua opinião, é a mais gritante e irresponsável, da parte dos 

Vereadores do PSD, e irresponsável porque não está coordenada com aquela que é a 

atuação e a linha da Autoridade de Saúde, considerando que o que a Autoridade de 

Saúde diz é que não faz sentido fazer esses testes neste momento. ----------------------------  

 -------- Face a essa questão perguntou com que periodicidade esses testes seriam feitos, 

porque, por exemplo, não faz sentido amanhã testar todas essas pessoas e não as testar 

mais ao longo do tempo – um caso negativo hoje pode positivar daqui a uma semana, 

por exemplo.  ------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Salientou também que quando a Autoridade Regional de Saúde diz que não 

devem ser feitos esses testes, especialmente em estruturas residenciais, porque não há 

motivo para isso e que só vai criar alarmismo, é apresentada uma proposta política sem 

qualquer preocupação com a questão técnica e científica nessa matéria. ---------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins no que se refere ao contato prévio, do senhor 

Presidente da Câmara, à saída da documentação para a reunião de Câmara, esclareceu 

que não tinha percebido qual era o objetivo, porquanto não pode discutir as propostas 

dos Vereadores do PSD ao telefone, naquela altura, com o senhor Presidente. -------------  

 -------- Continuou dizendo que, obviamente e depois daquilo que se passou na última 

reunião de Câmara, onde os Vereadores do PSD apresentaram uma proposta, que 

poderia ter originado um documento conjunto dessa reunião de Câmara, como acontece, 

por exemplo no concelho de Angra, e o que se viu foi as medidas dos Vereadores do 

PSD, que são praticamente iguais às medidas dos eleitos do PS, serem reprovadas, e 

depois saiu um documento semelhante, da parte dos eleitos do PS. ---------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que a parte política dos Vereadores do PSD, é para as pessoas 

saberem que não estão parados e apresentam as suas propostas, no entanto, o que surge 

é uma proposta com o símbolo do PS, e não como sendo uma proposta da Câmara, 

aprovada por unanimidade, isto sim é que faz sentido numa altura destas. ------------------  

 -------- O senhor Presidente reforçou que desde que as reuniões de Câmara estão a ser 

por videoconferência tem telefonado à Vereadora Cláudia Martins a dar conhecimento 

das propostas que vão ser apresentadas e os motivos pelos quais vão ser apresentadas, 

entretanto os Vereadores do PSD ficam em silêncio total e posteriormente apresentam 

uma proposta, cerca de quinze minutos antes do início da reunião da Câmara, sem 

qualquer mínimo de quantificação, apenas para ter o símbolo do PSD. ----------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que quando o senhor Presidente lhe 

ligou, tomou conhecimento das propostas que iam constar na ordem de trabalhos, tendo 

questionado, nessa altura, se havia a possibilidade dos Vereadores do PSD proporem 

medidas, ao que o senhor Presidente lhe respondeu afirmativamente. ------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que para poderem votar a proposta dos Vereadores 

do PSD solicitava que lhe respondessem aos dois considerandos que apresentou, ou 

seja, conforme referido na proposta, ainda não se sabe o que é que o Governo Regional 

vai fazer relativamente à necessidade de aquisição de computadores para as crianças 
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praienses, sendo que o próprio Vereador Rui Espínola, que é professor, disse que ainda 

hoje estava reunido o Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional para 

preparar essa matéria. No que se refere aos testes ao COVID-19, como já disse 

anteriormente, não é indicado, nem sequer aconselhado pela Autoridade de Saúde. -------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, na sua opinião, podiam ter uma 

proposta preparada, caso efetivamente não se verifique isso por parte do Governo, e não 

ter de se esperar até ao final do semestre para as crianças terem as condições que são 

necessárias para conseguirem aceder à escola, como os restantes alunos. --------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente à questão dos computadores, referiu que 

o terceiro período inicia-se no próximo dia catorze de abril, portanto esta é a reunião de 

Câmara que antecede esse dia do início do período letivo, motivo pelo qual a proposta é 

agora apresentada e não daqui a quinze dias, porque daqui a quinze dias já se passou 

uma semana do período letivo e até que se adquiram os computadores chega ao fim do 

período letivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que esta proposta não está dependente, em nada, daquilo que 

está a acontecer hoje na reunião com o Conselho Coordenador de Sistema Educativo, 

esta proposta vai no sentido de que o senhor Secretário Regional da Educação já 

afirmou que o terceiro período letivo será por ensino à distância. -----------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que quando disse que não se sabia como é que isto ia 

funcionar, era do ponto de vista dos métodos educativos, e não do ponto de vista se o 

ensino vai ser à distância, porquanto isto já se sabe, ou seja, que o ensino vai ser à 

distância. Ora se o ensino vai ser à distância e sabendo-se, à partida, que existem cerca 

de trezentos alunos que não têm forma de aceder, isso provoca uma enorme 

desigualdade entre os estudantes. Apesar de se ter conhecimento de que esta situação 

não é da responsabilidade do Município, o que se está aqui a apelar é para que o 

Município dê um contributo para ajudar a resolver esta situação, o que, no seu entender, 

não é uma questão muito descabida. Assim sendo, o objetivo da proposta apresentada, 

nesta reunião, tem a ver com o início do período letivo que ocorre na próxima terça-

feira. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Quanto à questão dos testes disse que desde a saída da proposta, para a reunião 

de Câmara, até hoje, vão sempre surgindo alterações, para além de que esta situação 

parte de uma preocupação de todas as pessoas que estão nos lares residenciais, 

porquanto nesta altura em que, praticamente, todas as pessoas estão em casa, das únicas 

agremiações existentes, estas são uma delas, ou seja, os lares de idosos. Desse modo, 

isto não é tão despiciente quanto isso, até porque já foi desvalorizado a nível nacional, a 

mando da Direção Geral de Saúde, e agora é possível ver o que está a acontecer a nível 

nacional, pelo que existe uma preocupação das pessoas que dirigem os lares, neste 

sentido, de tentar despistar a situação ao máximo possível, dentro dos lares, sendo que 

estas pessoas são a favor da realização de testes aos idosos, aos profissionais e técnicos 

de saúde, destas unidades residenciais. ------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que não é tão contraditório com aquilo que a Autoridade 

Regional de Saúde diz, porque esta já começou a testar profissionais de saúde e, pelo 

que ouviu, já avançaram com a testagem em lares residenciais. A proposta dos 

Vereadores do PSD não é para a Câmara fazer os testes, mas sim no sentido de, em 
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primeira instância, pressionar junto do Governo para que isto seja feito, ou remeter ao 

Governo esta preocupação, que foi transmitida pelos responsáveis dessas residências; 

em segunda instância, caso o Governo não avance, aí sim, a Câmara deve tomar uma 

posição quanto a esta matéria, considerando que, em primeira instância cabe ao 

Governo avançar com esses testes. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde solicitou que fosse esclarecido se o total do valor da 

proposta é de cento e vinte mil euros, ao que o Vereador Rui Espínola respondeu que é 

de cerca de cento e vinte mil euros. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que esta proposta engloba também a 

questão da tarifa dos resíduos das instituições sem fins lucrativos, mas quando foi 

aprovada, na última reunião de Câmara, a isenção das tarifas ao comércio também já 

incluía as instituições sem fins lucrativos, que têm atividade comercial. ---------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que as pessoas continuam a queixar-se 

dessa questão, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que ainda não receberam a 

fatura do mês de abril, mas sim a fatura ainda referente ao mês de março, que entretanto 

já estava emitida. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que, pelo que tem conhecimento, a Praia 

Ambiente não recebeu qualquer reclamação dessa situação, tanto é que a proposta 

aprovada na última reunião se tem algo distinto é para as IPSS’s, especificamente por 

esse motivo, ou seja, porque as IPSS’s têm as estruturas residenciais bem como os 

serviços de apoio ao domicílio. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Castro perguntou se o Gabinete de Crise, que é proposto, não 

tem o mesmo objetivo que o Serviço Municipal de Proteção Civil, ou seja, o Gabinete 

do Serviço Municipal de Proteção Civil não desempenha as funções de 

acompanhamento de tudo o que tem a ver, inclusivamente, com esta crise. -----------------  

 -------- Perante esta questão o senhor Presidente questionou a Vereadora Cláudia 

Martins o que é que difere esse Gabinete de Gestão de Crise da gestão que está a ser 

feita pelo Serviço Municipal de Proteção civil. ---------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges destacou que na proposta é referido que o Gabinete 

de Gestão de Crise, seja capaz de desenvolver uma estratégia concertada de combate ao 

surto, em articulação com as Juntas de Freguesia, pelo que elucidou que contata, 

praticamente, diariamente com as Juntas de Freguesia, mesmo que não fale com as onze 

todos os dias, todos os dias contata com algumas Juntas de Freguesia. -----------------------  

 -------- Referiu também que ainda hoje, e na sequência da reunião que se realizou esta 

manhã, relativamente às medidas que vão vigorar a partir de quarta-feira e durante o 

período da Páscoa, já contatou com os onze Presidentes das Juntas de Freguesia, para 

estes tomarem conhecimento, apesar de ainda não se ter recebido a informação oficial, 

para que fossem divulgando a informação junto da população e de modo a que se 

possam preparar para o efeito. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao levantamento dos alojamentos locais, hostéis, pensões e 

outros, que também faz parte da proposta, disse que também já foi solicitado pela 

Direção Regional da Saúde, sendo que esta é uma informação que, habitualmente, o 

Serviço Municipal de Proteção Civil tem disponível e vai sendo atualizada. ----------------  



 

 
Ata nº 7/2020 Página 12 de 27 
 

 

 

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que têm essa coordenação com os 

Presidentes de Junta, e o que estes disseram foi que foram contatados, simplesmente, 

para saberem de casas disponíveis para arrendar, o que significa que o levantamento não 

estava feito. Para além disso, como é que ligam para um Presidente de Junta de 

Freguesia que tem casos de infetados, na sua freguesia, e quando ligam para ele não é 

para lhe dar essa informação, nem para se estipular medidas em que a própria Junta 

possa auxiliar, quer a Câmara Municipal, quer a própria Delegação Municipal de Saúde 

ou a Proteção Civil, com medidas concretas que ele possa também saber qual é a sua 

ação no terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que quando fala disto é porque perante o que se vê nos 

noticiários, por exemplo, um dia apareceu o Presidente da Junta de Freguesia de Água 

Retorta, com a questão de fecharem as fronteiras no concelho da Povoação, o mesmo 

estava devidamente esclarecido sobre o que estava a acontecer no terreno, qual era o 

objetivo da estratégia, e isso é uma situação que não está a acontecer com os Presidentes 

das Juntas de Freguesia do Concelho, e pelo que se vê não existe essa articulação. --------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que para haver uma boa articulação é necessário 

haver boa vontade das duas partes, porque no caso mencionado e que se refere à Junta 

de Freguesia dos Biscoitos, por exemplo, ainda ontem a Junta de Freguesia dos 

Biscoitos divulgou na sua página de facebook a questão do encerramento de fronteiras, 

no período da Páscoa, nos termos da lei, e até já passou atestados para esse efeito, 

porém a Câmara da Praia da Vitória ainda não divulgou nada nesse sentido, 

precisamente porque quem tem a autoridade, o poder de o fazer e de coordenar esses 

serviços e esse fecho, ainda não emitiu nada nesse sentido. Assim, a coordenação a 

existir, nesse exemplo, a descoordenação não foi por parte da Câmara, considerando que 

ainda não se conhece se vai ser essa a posição para a ilha Terceira, porém a Junta de 

Freguesia dos Biscoitos já colocou essa informação na sua página do facebook. -----------  

 -------- Referiu ainda que o conhecimento que a Câmara tem, quanto aos casos e aos 

testes, é muito semelhante aos que as Juntas de Freguesia têm. -------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que essa reunião que teve lugar hoje, relativa ao fecho das 

fronteiras na Ilha, foi por iniciativa das Câmara Municipais, e que a competência da 

coordenação dessa questão não é das Câmara Municipais, todavia as Câmara 

Municipais já fizeram o seu trabalho, inclusivamente já comunicaram à Juntas de 

Freguesia. Trata-se de uma competência do senhor Representante da República, do qual 

ainda não foi recebida qualquer informação, e, pela ideia que tem, as Juntas de 

Freguesia também não receberam essa informação, por parte do senhor Representante 

da República. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou também que na proposta apresentada diz que a criação do Gabinete 

Municipal de Gestão de Crise é para evitar a duplicação de esforços, tendo questionado 

se não será ao contrário, ou seja, a criação de um Gabinete Municipal de Gestão de 

Crise é que vai duplicar esforços, ao que a Vereadora Cláudia Martins respondeu que, 

neste momento, essa duplicação está a acontecer e se ela está a acontecer é porque 

alguma coisa não está bem, sendo que a solução que encontraram foi em existir este 

Gabinete, à semelhança do que existe noutras Câmara Municipais, onde as pessoas se 
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falam, tomam decisões consertadas, que têm medidas preparadas para os hipotéticos 

casos e quem está no terreno também está preparado para fazer face a elas.-----------------  

 -------- Continuou dizendo que, por exemplo, nas questões mais básicas, que foram 

propostas na última reunião de Câmara, que era a questão da entrega de produtos de 

farmácia e mercearias que a Câmara poderia agilizar, bem como a questão dos 

telefonemas aos idosos, isto está a ser feito quer pelo ISSA – Instituto da Segurança 

Social - quer pela Ação Social da Câmara, tendo o senhor Presidente esclarecido que só 

o ISSA é que está a fazer os telefonemas aos idosos, e que a Ação Social da Câmara só 

faz o acompanhamento dos idosos já referenciados antes do COVID-19, que são 

situações completamente distintas. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que a questão da coordenação de facto é 

premente, tendo em conta que a coordenação faz-se com todos os intervenientes a 

conversarem e a colocarem as questões em cima da mesa, pelo que propunha à 

Vereadora Raquel Borges que fizesse isso com todos os Presidente de Junta, ou seja, 

conversasse com todos e explicasse o que é se está a passar, para não haver informação 

e contrainformação, nada como todos estarem cientes do que se está a passar e todos 

poderem colocar as suas dúvidas, dificuldades e anseios nesta fase. Assim, quando 

falam num Gabinete Municipal de Gestão de Crise é nesse sentido, o Gabinete 

Municipal deve envolver também as Juntas de Freguesia, numa parceria mais próxima, 

mais atenta, e, na sua opinião, esta parte está a falhar. ------------------------------------------  

 -------- Por outro lado tem-lhes chegado informação de duplicação de serviços, ou falhas 

de serviços, na área da Ação Social, pelo que poderia ser uma forma de juntar a 

Proteção Civil, a Ação Social, e até a logística se fosse necessário, tudo num Gabinete 

que possa rapidamente responder às situações. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa disse que, no seu entender, esta proposta vem na 

ansiedade e necessidade que o PSD tem em colocar coisas em cima da mesa, porquanto 

isso reflete-se também nas Juntas de Freguesia, por exemplo, aquele caso nos Biscoitos, 

que aconteceu ontem, foi exatamente isso, ou seja, uma ansiedade de vir à frente colocar 

coisas, para além de que tudo o que consta no conteúdo desta proposta já está a 

funcionar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se o Vereador Carlos Costa entendia que a 

Câmara ao ajudar na aquisição dos computadores para os alunos, é colocar “o carro à 

frente dos bois”, e que não faz qualquer sentido, apesar de ser essa a sua opinião, 

lamentou e discordou da mesma. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa explicou que primeiro é necessário ter a informação, 

por parte do senhor Secretário da Educação, de como serão os procedimentos, para não 

se estar a arranjar computadores para os alunos e depois a estratégia ser outra 

completamente diferente. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, precisamente, porque há coordenação, aquilo 

que está a ser discutido, neste momento, entre a Secretaria Regional da Educação e os 

parceiros na área da educação, a Câmara já foi auscultada sobre a matéria, sendo que a 

Câmara já se disponibilizou para o que for necessário. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se tinha de adivinhar essa situação, tendo o 

senhor Presidente respondido que é necessário ter atitude, porque é apresentada uma 
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proposta para aquisição de computadores e perguntou se alguém já disse que é 

necessário comprar computadores. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que quando o senhor Secretário Regional da 

Educação e Cultura diz que o terceiro período vai ser por ensino à distância, quando a 

Direção Regional da Educação afirma que solicitou às escolas um levantamento dos 

alunos que tinham à sua disposição, ou não, equipamento para aceder à internet, ou para 

utilizarem uma plataforma de acesso a conteúdos, o que é que é preciso mais de 

resposta. O que estão a propor é que a Câmara seja parceira neste processo, não estão a 

propor que a Câmara adquira os trezentos computadores, mas que contribua, naquilo 

que for possível, na aquisição de computadores. -------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a Secretaria Regional da Educação já fez, 

efetivamente, o levantamento dos alunos que necessitam de computadores, mas 

provavelmente o Vereador Rui Espínola não sabe é que a Secretariada da Educação 

também solicitou às escolas para fazerem o levantamento de todos os computadores que 

estão parados nas mesmas. Para além disso também foi feito o levantamento de todos os 

computadores que estão em serviços públicos, nomeadamente, bibliotecas regionais, 

centros de ciência, museus, centros de educação, e também foi solicitado às Câmaras 

Municipais o levantamento de todos os computadores existentes, e confrontando os 

números não há necessidade de adquirir computadores para nenhum aluno, sendo que os 

computadores que existem suprimem todas as necessidades, conforme informação que 

dispõe, nesta data, da Secretaria Regional da Educação. ----------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que aquela que é a estratégia, para já, pensada pela Secretaria 

Regional da Educação, está a ser delineada em articulação, e cada um a respeitar o seu 

devido momento, o tempo de cada decisão, como a Câmara Municipal respeita aquela 

que seja a decisão da Secretaria. A resposta da Secretaria foi que não necessitava do 

apoio da Câmara, nem para a disponibilização de computadores, nem sequer para a 

disponibilização das linhas de internet, porquanto a Câmara também fez essa pergunta, 

isto é, se era necessário o apoio em linhas de internet, para os alunos que não tenham 

essas linhas. Assim sendo, aparentemente, e numa primeira análise, não será necessário 

qualquer intervenção, sem prejuízo da Câmara Municipal se ter disponibilizado para tal.  

 -------- Referiu ainda que apresentar uma proposta, no dia de hoje, quando o Governo 

nem sequer decidiu aquela que é a estratégia, quando nem apresentou a estratégia, ser 

votada uma proposta para comprar computadores, é extemporânea e não faz sentido. -----  

 -------- Continuou dizendo que, neste momento, o que se exige não é querer apresentar 

propostas para ficar bem nas fotografias, mas atitudes responsáveis, coordenadoras das 

responsabilidades de cada uma das entidades e acima de tudo geradoras de consenso, 

porque votar esta proposta é ir contra aquelas que são as recomendações e indicações da 

Autoridade de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às IPSS’s disse que também tem falado com os presidentes das mesmas 

e das estruturas residenciais, sendo que ninguém lhe falou dos testes ao COVID-19, mas 

sim de preocupações que estão incluídas numa proposta que vai ser discutida a seguir, 

ou seja, foi aquilo que lhe foi transmitido de necessidades e de preocupações dessas 

instituições. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, na sua perspetiva, a atitude do senhor 

Presidente é mesmo sintomática de quem está sempre à espera de fazer politiquices, 

porquanto ao apresentarem esta proposta e o senhor Presidente ao invés de dar logo uma 

resposta concreta e assertiva que era: a Câmara já disponibilizou a sua ajuda, bem como 

a resposta que obteve da Secretaria Regional da Educação que foi que não é necessária, 

neste momento, a ajuda da Câmara, tendo questionado o motivo para esta resposta não 

ter sido dada no início da discussão. Para além disso o senhor Presidente diz que é 

necessário gerar consensos mas o mesmo é o principal foco de não existirem consensos, 

porque quando apresentaram a proposta poderia ter dito logo isto já foi feito e a resposta 

foi esta, pelo contrário gera uma discussão à volta do assunto e de seguida dá a resposta 

assertiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente referiu que não percebe se o problema é 

seu ou se é da Vereadora Cláudia Martins, porquanto a Vereadora Cláudia Martins é 

que apresentou a proposta sem contatar ninguém, nem procurou consensos. Para mais é 

a Secretaria que tem a competência para coordenar, primeiro com a comunidade escolar, 

apresentar essa estratégia e depois é que se devem apresentar as propostas. -----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os Vereadores do PSD para apresentarem 

uma proposta tinham de ligar previamente, ao senhor Presidente, para saberem em que 

situação se encontrava o assunto para depois apresentarem a proposta. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que tiveram sempre a iniciativa de procurar 

consensos, ao contrário dos Vereadores do PSD, porquanto sempre que apresentaram 

propostas, desde que há a crise do COVID-19, antes de saírem, formalmente, para 

reunião de Câmara, contatou, previamente a líder do projeto autárquico do PSD a 

explicar as propostas que iam ser submetidas a reunião de Câmara, o porquê da 

pertinência e urgência das mesmas, sendo que vai continuar com este sentido de 

articulação. A resposta que vem da parte do PSD foi a apresentação, quinze minutos 

antes da reunião de Câmara, de uma proposta sem qualquer sentido de consenso, 

desprovida de argumentos, como acontece nesta proposta que é apresentada sem se 

saber ainda o que é que a entidade responsável pela educação decidiu, e contra aquelas 

que são as recomendações da Autoridade Regional de Saúde. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente à questão da escola, disse que 

efetivamente não sabiam dessa comunicação entre a Câmara e a Secretaria Regional da 

Educação, nem tinham de o saber, considerando que não fazem parte do executivo, no 

entanto, esta proposta apresentada não é extemporânea, tendo em conta que o próximo 

período letivo tem início na próxima terça-feira, dia catorze -----------------------------------  

 -------- No que se refere aos equipamentos disponíveis nas escolas referiu que, 

efetivamente, conhece, no caso da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, o tipo de 

equipamento e a sua qualidade, como, provavelmente, o senhor Presidente desconhece 

essa realidade daí ter ficado muito satisfeito com a resposta da Secretaria Regional da 

Educação, mas caso fosse o Presidente da Câmara não ficava muito satisfeito com essa 

resposta, porque pode garantir que o que vai acontecer são desigualdades no ensino no 

concelho da Praia da Vitória, caso a Câmara não dê um contributo. Contudo, alertou 

para o facto dos equipamentos das escolas serem obsoletos e os equipamentos que 

foram distribuídos às escolas da região, que são cerca de dois mil computadores, para a 
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Academia do Código, estão distribuídos pelas escolas do primeiro ciclo e vai ser muito 

difícil superarem todas a necessidades. Assim sendo, o que solicitam não é nada de 

extravagante mais sim que a Câmara, em articulação com as escolas, contribua na 

aquisição de parte desses equipamentos que são necessários para ajudar essas famílias. --  

 -------- Terminou dizendo que o PSD vai continuar a apresentar propostas, e que por 

vezes são acusados de não apresentarem propostas, agora apresentaram propostas são 

acusados de quererem aparecer e as propostas não são aprovadas, porque há argumentos 

para se votar a favor e argumentos para se votar contra, como também há argumentos 

para gerarem consensos e argumentos para não gerarem consensos. -------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu que o voto contra também é legítimo e 

também é democrático, porque dá a sensação de que só os dois Vereadores do PSD é 

que estão do lado da defesa dos interesses destes problemas da situação que se está a 

viver, e que os outros estão todos contra, mas isso não é assim porque o executivo 

também está a tentar resolver esses problemas. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que ninguém esta a dar lições de moral, mas o 

que acontece nesta situação é que se está a arranjar argumentos para votar contra, 

nomeadamente, esta proposta dos computadores, o que não faz sentido, apesar de terem 

o direito de votarem contra, mas apelam ao consenso e bom senso e depois não o 

praticam. No entanto, o PSD continuará a apresentar propostas sempre que o entender e 

quando entender que as deve fazer, a bem dos munícipes da Praia da Vitória. --------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que o feedback que ficam desta reunião é 

que já está tudo a ser tratado. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que as coisas estão orientadas e não é em ir contra as 

recomendações da Autoridade Regional da Saúde que se está mais próximo de uma 

melhor coordenação, nem é em ir contra aquela que é a estratégia para a educação, 

porque acredita que os números que a Secretaria Regional tem, quer das necessidades, 

quer dos equipamentos, tenham sido disponibilizados pelas escolas. -------------------------  

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

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

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

Borges e Rui Casto votaram contra. -------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou a seguinte declaração de voto: -----------------  

 -------- “Os cidadãos eleitos pelo Partido Socialista à Câmara Municipal da Praia 

da Vitória entendem que este é um tempo de responsabilidade, de coordenação e 

de consensos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, têm procurado à data da saída dos documentos para reunião 

de câmara consensualizar, através dos líderes dos projetos autárquicos do PS e 

PSD, as propostas a serem abordadas em reunião de Câmara. Assim foi feito por 

via telefónica a 18 de março e a 1 de abril de 2020.  ------------------------------------------  

 -------- Assumimos uma postura responsável, de coordenação com os mais diversos 

intervenientes, desde logo, sob a égide e liderança da Autoridade de Saúde 

Regional e naturalmente coordenando e articulando posições com o Governo dos 

Açores. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Em prol de uma posição responsável, coordenada e geradora de consensos 

com todas as entidades intervenientes, assim:  ------------------------------------------------  

 -------- 1 - A CMPV a 23 de março, isentou as famílias do pagamento da rede 

municipal concessionada de creches e CATL’s, na medida em que estes 

empresários estão obrigados a praticar um serviço e a cobrar uma mensalidade 

dentro de certos limites, estipulados por esta Câmara Municipal. O Governo dos 

Açores já assumiu também a posição de a rede, sob a sua égide, não ter qualquer 

impacto financeiro para as famílias, porque as IPSS também praticam um serviço 

e cobram uma mensalidade dentro de certos limites estipulados pelo Governo 

Regional dos Açores. De fora, fica a rede privada que está fora desses limites e 

dessas mensalidades;  -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O Governo dos Açores ainda não divulgou a estratégia em matéria de 

educação. Entendemos que é completamente irresponsável qualquer proposta de 

aquisição de equipamentos informáticos neste momento, antes do Governo dos 

Açores divulgar a estratégia às comunidades escolares e às Autarquias. A 

coordenação que tem sido feita entre a CMPV e o Governo dos Açores indica que a 

Secretaria Regional da Educação já dispõe, quer do levantamento das 

necessidades, quer dos equipamentos necessários para suprimir tais necessidades. 

Inclusive ao nível da disponibilização de rede de internet. Naturalmente, se 

necessário, estaremos disponíveis para no devido tempo suprimir eventuais 

necessidades;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Entendemos que é fundamental que qualquer ação ao nível da saúde 

pública seja devidamente articulada com a Autoridade de Saúde Regional. Todas 

as ações devem ser suportadas técnica e cientificamente, evitando alarmismos e 

cenários desfasados da realizada. Citando a Autoridade de Saúde: “Estamos 

atentos e estamos a testar em todas as vertentes, quer profissionais de saúde, quer 

estruturas residenciais para idosos, quer unidades de cuidados continuados 

integrados”, os testes são feitos “com critério”. “O testar por testar não nos traz 

qualquer tipo de segurança, traz-nos, pelo contrário, uma falsa segurança. Ter um 

resultado negativo, pode, entretanto, positivar ao fim de alguns dias. É por essa via 

que quando nós testamos mantémos as pessoas testadas em vigilância ativa, por 

forma a acompanharmos a sua evolução”. Não embarcamos na irresponsabilidade 

e na desarticulação com a Autoridade de Saúde Regional; ---------------------------------   

 -------- 4 - As coletividades e as sociedades recreativas do concelho da Praia da 

Vitória já estão abrangidas pela isenção da taxa de resíduos por deliberação de 

câmara de 23 de março. Aliás, todas as entidades sem fins lucrativos, dai a 

especificidade das IPSS na deliberação de 23 de março;  -----------------------------------  

 -------- 5 - A suspensão de licenciamento não se faz por deliberação, mas por força 

de Lei. A CMPV atuará em todos os licenciamentos dentro do quadro legal 

aplicável, em estreita articulação com a Autoridade de Saúde Regional e no estrito 

cumprimento da lei; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - A Autoridade de Saúde Regional tem adotado o sistema de internamento 

domiciliário para os casos positivos. Nesta perspetiva, acompanhamos a posição da 
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Autoridade de Saúde Regional. Se no futuro, houver um entendimento diferente, 

naturalmente, estaremos disponíveis para coordenar e cooperar; ------------------------  

 -------- 7 - A Autoridade de Saúde Regional tem adotado medidas para os 

profissionais de saúde. Nesta perspetiva, acompanhamos a posição da Autoridade 

de Saúde. Se houver entendimento diferente, naturalmente, estaremos disponíveis 

para coordenar e cooperar;  -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - Uma campanha de incentivo ao consumo no comércio local não faz 

qualquer sentido neste momento, considerando que estão vigor restrições à sua 

atividade. Naturalmente, após o período de contingência e de combate ao COVID-

19, haverá tempo para a apresentação e implementação de medidas que mitiguem 

os impactos da pandemia no comércio local;  -------------------------------------------------  

 -------- 9 - O Serviço Municipal de Proteção Civil é o departamento responsável na 

matéria em apreço. Dispondo de coordenação com todas as entidades regionais e 

locais (inclusive com a Delegação de Saúde, Bombeiros, Juntas de Freguesia e 

serviços sociais), organização administrativa, meios operacionais e recursos 

financeiros. O Serviço Municipal de Proteção Civil tem correspondido com 

distinção aos desafios do momento. Não concordamos com a duplicação de 

departamentos e serviços. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face aos argumentos apresentados e considerando a irresponsabilidade 

política dos eleitos pelo PPD/PSD na busca de protagonismo político, aliada à 

descoordenação com os procedimentos em vigor e com as medidas da Autoridade 

de Saúde Regional - são colocadas em causa medidas e procedimentos vitais para o 

sucesso da política de Saúde Pública no combate à pandemia de COVID-19. 

Qualquer dúvida, suspeita ou até sugestão deveria ser previamente articulada ou 

esclarecida com as autoridades competentes, evitando assim a duplicação de 

procedimentos ou iludindo a população com falsos sentimentos de segurança.  -------  

 -------- Do mesmo modo, a proposta apresentada pelos eleitos do PPD/PSD, numa 

clara estratégia político partidária, não está fundamentada financeiramente e, 

além disso, desvaloriza qualquer articulação política prévia num desrespeito 

institucional e legal para com os prazos administrativos, regras orçamentais e 

financeiras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Num momento em que a prioridade tem de ser a saúde e o cumprimento 

dos procedimentos normativos da Autoridade de Saúde Regional, não é este tipo de 

política que os cidadãos praienses precisam ou merecem! Além de cuidados de 

saúde exige-se a todos, especialmente, aos representantes políticos, serenidade, 

frontalidade e o rigor no comprimento das medidas recomendadas pelas 

autoridades de saúde.  ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os eleitos pelo Partido Socialista tomará sempre as medidas que 

entenderem ser corretas, sempre, sempre e sempre em coordenação, colaboração e 

consenso com as autoridades regionais de saúde.” -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que então a campanha do comércio local 

não faz sentido porque a maioria dos negócios encontram-se fechados e questionou 

como fica a situação dos restaurantes que estão em serviço de take-away, bem como 
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todos os comércio que estão abertos, tendo o senhor Presidente esclarecido que a 

proposta do PSD era para todo o comércio local. --------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/07) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO A 

FRATERNIDADE QUE NOS UNE–FRATERUNE PARA AQUISIÇÃO DE 

VISEIRAS: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/469, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “Considerando que a Associação a Fraternidade Que Nos Une - FRATERUNE, 

solicitou a colaboração do Município da Praia da Vitória para a aquisição de materiais 

necessários à produção de equipamentos de proteção individual, nomeadamente viseiras 

para proteção dos profissionais de saúde do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira;-----  

 -------- Considerando que a Associação a Fraternidade Que Nos Une – FRATERUNE, é 

uma associação de cariz humanitário, sem fins lucrativos cujo principal objeto, neste 

momento é a ajuda humanitária, particularmente, na área da saúde; --------------------------  

 -------- Considerando que no âmbito da pandemia de Coronavírus/COVID-19, 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, nomeadamente, a utilização 

de equipamentos de proteção individual por todos os profissionais de saúde; ---------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória acompanha a 

evolução da situação referente ao COVID-19, em estreita colaboração com a Autoridade 

de Saúde Regional e com as várias instituições que colaborem para evitar a 

disseminação do vírus; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças, nos termos da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 

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

500,00€ (quinhentos euros) à Associação a Fraternidade Que Nos Une – FRATERUNE, 

para a aquisição de materiais necessários à produção de equipamentos de proteção 

individual.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/07) PROPOSTA DE LINHA DE APOIO FINANCEIRO À AHBVPV E 

IPSS´S COM SEDE NO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ----------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/467, datada de 1 de abril em curso, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, 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 
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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 a prorrogação da Situação de Contingência decretada pelo 

Governo Regional dos Açores, aliada ao Estado de Emergência definido para todo o 

território nacional por S. Exa. o Presidente da República, face à necessidade contenção 

da propagação do vírus; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o acompanhamento diário pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória da evolução da situação referente ao COVID-19, em estreita colaboração com as 

famílias, empresas e instituições do concelho da Praia da Vitória; ----------------------------  

 -------- Considerando as consequências económicas e os impactos na gestão de recursos 

humanos e materiais que esta pandemia terá, particularmente, no serviço prestado pela 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória e pelas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social com sede no Concelho da Praia da 

Vitória, cuja atividade agregue cidadãos ao seu cuidado de forma permanente sob a 

forma de residência, ou apoio sob a forma de serviço domiciliário; --------------------------  

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

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------  - Disponibilizar uma Linha de Apoio de 100.000,00€, cem mil euros, à 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória e às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social com sede no Concelho da Praia da Vitória, que 

tenham cidadãos ao seu cuidado de forma permanente sob a forma de residência, ou que 

prestem apoio sob a forma de serviço de apoio domiciliário; ----------------------------------  

 --------  - As entidades supramencionadas devem solicitar o acesso à Linha de Apoio 

mediante requerimento dirigido ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, a quem é 

delegada a competência para despacho e autorização dos apoios; -----------------------------  

 --------  - São elegíveis as despesas urgentes e inadiáveis não comparticipadas pelo 

Governo Regional dos Açores; ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - São despesas elegíveis as despesas urgentes e inadiáveis com pessoal, assim 

como as despesas de aquisição de equipamentos de proteção individual, nomeadamente 

máscaras, luvas, óculos e fatos de proteção, material desinfetante; ---------------------------  

 --------  - Os apoios serão pagos sob a forma de reembolso; ------------------------------------  

 --------  - O Vice-Presidente deverá submeter a ratificação da Câmara Municipal todos 

os despachos e autorizações de apoios no âmbito da presente deliberação.” -----------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que das únicas necessidades que 

têm surgido, para já, e por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

da Praia da Vitória, e tendo em conta que existe a dúvida se o Governo Regional dos 

Açores vai cofinanciar determinados equipamentos, se a Associação entende que esses 

equipamentos são necessários, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção 

Civil, e havendo parecer positivo do mesmo, como a atitude do executivo tem sido em 

cooperar, nesse matéria, naturalmente que deverá ser apoiada essa necessidade. -----------  

 -------- Da parte das IPSS’s referiu que aquelas que têm estrutura residencial, a grande 

questão que foi transmitida, nesta altura, tem a ver com a contratação de pessoal. ---------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que essas instituições também se 

debatem com a falta de material de proteção individual, ao que o senhor Presidente 

referiu que esse material é cofinanciado pelo Governo, e que há é falta de material no 

mercado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse também que, da parte da Câmara, procuraram criar 

uma estrutura de voluntariado que, de alguma forma, suprimisse as necessidades de 

pessoal, mas não ia funcionar sem uma relação jurídica de emprego, sem uma 

autoridade de direção sobre as pessoas e também para se poder cumprir os respetivos 

períodos de quarentena. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a proposta é no sentido de se disponibilizar uma linha de 

apoio de cem mil euros, sendo que esse montante vai ser afeto à rubrica do 

associativismo, e recordou que no orçamento municipal tem cerca de cento e cinquenta 

mil euros destinados ao Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, 

sendo que ainda não foram deliberados apoios nessa medida. ---------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/07) RELATÓRIO 462/2019 – DHA/NRE, PRODUZIDO PELO LNEC, 

REFERENTE À “ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE 

REABILITAÇÃO PARA MELHORIA DA SITUAÇÃO AMBIENTAL 

ENVOLVENTE AOS FUROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

CONCELHO DE PRAIA DA VITÓRIA”: ----------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária, o relatório 462/2019 – 

DHA/NRE, referente ao 2.º semestre de 2019, do LNEC referente à “análise e 

acompanhamento dos trabalhos de reabilitação para melhoria da situação ambiental 

envolvente aos furos de abastecimento de água do concelho de Praia da Vitória”. ---------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente destacou que a situação que é 

mais preocupante é que houve uma degradação junto à porta de Armas, sendo que 

continuam as motorizações. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse também que entretanto ainda não teve lugar a reunião de coordenação com 

o LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil – e com a ERSARA – Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores – em sequência da situação 

que se está a atravessar, mas a intenção é, em breve, voltar a realizar essa reunião. --------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o que se pode constatar é que, 

efetivamente há um evoluir da situação do Site 3001, no sentido negativo, em que existe 

uma presença de hidrocarbonetos nas camadas subterrâneas e até na basal, o que é 

verdadeiramente preocupante, não sendo explicado a que é que de deve esse valor. -------  

 -------- De seguida solicitou que fosse explicado o que significa quando se faz a análise 

das questões dos furos de água, e se diz que foram detetados nas análises HAP – 

Hidrocarboneto Aromático Policíclico – com um valor muito residual, estando este 

hidrocarboneto associado às questões de cancro, para já nos animais, mas como é um 

mutagénico pode também chegar às pessoas. Apesar de ser um valor muito residual, 

segundo o Relatório, é a primeira vez que isto acontece, pelo que questionou se não será 
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necessário alargar a área de análises ao solo nos outros locais onde foi detetada 

contaminação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que, pela ideia que tem, no 

Relatório não consta essa recomendação, sendo que o recomendado, pelo LNEC, 

relativo à Porta de Armas (Main Gate, Site 3001), é “ - Elaboração de um programa que 

permita remover, de forma eficaz e continuada no tempo, os contaminantes 

identificados nas áreas poluídas do Site 3001, em especial as áreas Apron A e Area 5). - 

Extração da água poluída do MW30, apontando-se para um volume total a extrair de 

cerca de 10 000 L de água, e monitorização da sua qualidade a cada 1 000 L extraídos 

(caso se venha a verificar um decréscimo das concentrações ao longo da amostragem, 

significará que se tratou de um problema pontual).” ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que também têm dúvidas de como isso 

é feito, sendo que é a primeira vez que é feita uma recomendação deste tipo. Porém, 

destacou que o que é importante sinalizar é que a água para consumo público mantém-

se dentro dos limites. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que estava a abordar a parte do Relatório que 

está na página trinta e cinco e que diz respeito aos furos de abastecimento, sendo que na 

síntese, dessa parte do Relatório, diz que “Analisaram-se os resultados das análises 

químicas de amostras passivas em seis furos de captação, nos meses de junho e 

dezembro.”, e questionou quais são esses furos, tendo o senhor Presidente respondido 

que são os furos do Pico Viana, das Covas, do Barreiro, do Areeiro, do Celeiro e do 

juncal 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que nas conclusões é que ficou com alguma 

preocupação, quando se diz que “As análises de amostras pontuais recolhidas através da 

Praia Ambiente, E.M. em 2019 não excedem as normas utilizadas para nenhum 

hidrocarboneto. No entanto, depois de um período sem valores acima do limite de 

quantificação, em 2018 e 2019 registaram-se dez valores positivos de HAP (em 4493 

análises de hidrocarbonetos efetuadas, i.e. 0,2%).”. ---------------------------------------------  

 -------- No respeitante a esta questão a Vereadora Raquel Borges explicou que esse 

valor de zero vírgula dois por cento é referente às quatro mil e tal análises, que deram 

valores positivos de HAP, sendo que no Relatório diz que “No entanto, depois de um 

período sem valores acima do limite de quantificação, em 2018 e 2019..”. Segundo as 

análises que foram feitas a quantidade deste hidrocarboneto é de tal ordem pequena que 

nem aparece, ou seja, é isso que é o limite de quantificação. Assim sendo, os dez valores 

positivos não significam que seja prejudicial para a saúde, apenas significa que os 

aparelhos utilizados detetam esse valor. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu abordando o ponto dois das conclusões que 

diz “As análises das amostragens contínuas (relativas a um período de 30 dias de 

amostragem, durante o qual se terá filtrado um volume entre 10 e 25 m3 de água, 

dependendo dos furos) apresentam concentrações em hidrocarbonetos extremamente 

baixas, da ordem de picogramas/L (1000000 x abaixo de μg/L) e confirmam os 

resultados das análises pontuais.”, ou seja, já se está a detetar hidrocarbonetos, embora 

numa percentagem muito pequena. Face a esta situação e atendendo a que este valor já 

está a aparecer, questionou se não era suposto haver aqui uma recomendação no sentido 
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de se alargar a área onde foram detetados focos de contaminação, não estarão esses 

focos de contaminação a chegar aos furos e a começar a serem detetados estes valores. --  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente disse que isto não é a primeira vez 

que acontece, pelo que a proposta é no sentido de se manter o plano de monitorização, 

provavelmente, para se fazer aquilo que já se fez no passado, ou seja, se voltar a 

aparecer, os técnicos terão de apresentar mais medidas, mas também pode acontecer o 

que aconteceu no passado em que esses valores desapareceram por alguma questão mais 

natural. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deu ainda como exemplo dessa situação o gráfico que consta da página vinte e 

oito do Relatório, onde consta toda a evolução desde que são feitas as análises.------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a sua questão é que, por exemplo, o Site 

3001 também já estava a melhorar e de repente piorou, como foi detetado esse valor que 

até pode desaparecer, mas a sua questão é se não se deveria procurar mais ajuda. ---------  

 -------- O senhor Presidente referiu que a sua preocupação é com a recomendação 

relativa ao furo MW30, que aparentemente aqui é que está um problema significativo, 

porquanto é a primeira vez que têm uma recomendação para extrair cerca de dez mil 

litros de água, e a monitorização da sua capacidade a cada mil litros de água. Esta, na 

sua opinião, é a recomendação que sai fora daquilo que é habitual. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que sendo esse local dentro da Base, certamente 

serão os americanos a fazer, tendo o senhor Presidente respondido que tem dúvidas de 

como serão os procedimentos, ou seja, quem vai fiscalizar, se já foi feito, ou não, entre 

outras questões. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou ainda se estão previstas reuniões com o 

LNEC, tendo o senhor Presidente respondido que sempre que é remetido um Relatório é 

agendada uma reunião técnica, mas desta vez e atendendo ao período que se atravessa 

ainda não aconteceu. No entanto, a Câmara vai propor que a reunião se faça por 

videoconferência. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/07) PAVIMENTAÇÃO DE SOBRAS DO CONCELHO 2020 – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/457, datada de 24 de março findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que, na sequência de operações de loteamento ou de construções 

de novas moradias, de acordo com o Estatuto das Vias Terrestres da Região Autónoma 

dos Açores, são cedidas à via pública, parcelas destinadas a estacionamento, sendo a 

pavimentação destas parcelas encargo do município (excetuam-se os casos em que da 

operação de loteamento resultam mais de quatro lotes); ----------------------------------------  

 -------- Considerando que, ao longo do concelho existem situações pontuais de 

arruamentos que necessitam de pequenas intervenções de pavimentação, de dimensões 

semelhantes a sobras de estacionamento; ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que foi efetuado um levantamento de todas estas situações (sobras 

e pequenas intervenções) e que se estima, de acordo com o número de processos de 
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novas construções que deram entrada na Secção de Obras Particulares, que no futuro 

imediato surgirão outras sobras; --------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Considerando que a estimativa orçamental para realização destes trabalhos é de 

165.950,54 €, acrescido de IVA, totalizando 172.588,56 €; ------------------------------------  

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

 -------- 1 – Que estes trabalhos sejam executados em regime de empreitada, adotando-se 

o procedimento por concurso público; -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Que sejam aprovados os documentos que compõem o processo, 

nomeadamente o caderno de encargos, programa de procedimentos, projeto, plano de 

segurança e saúde, plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

mapa de trabalhos e orçamento; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Que seja nomeado um Júri para a condução dos procedimentos para 

formação do contrato, de acordo com o n.º 1 do artigo 67 do Código da Contratação 

Pública, propondo-se a seguinte composição: ----------------------------------------------------  

 -------- Manuel Adriano Ortiz -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Maura Andreia Aguiar ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Virgínia Barcelos Faria ----------------------------------------------------------------------  

 -------- José Carlos Silva (suplente) ----------------------------------------------------------------  

 -------- Vanda Laurémia Aguiar (suplente) --------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Que seja autorizada a abertura do concurso -----------------------------------------  

 -------- 5 – Que seja autorizada a despesa, que será distribuída pelos anos de 2020 e 

2021, atendendo a que o prazo previsto para realização da empreitada seja de 210 dias.”-  

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

 

 

 -------- (07/07) PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEIS COMO PATRIMÓNIO DE INTERESSE 

MUNICIPAL: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/461, datada de 27 de março findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “O Concelho da Praia da Vitória possui um vasto e rico património cultural que 

deve ser preservado enquanto valor e testemunho simbólico, designadamente, dos 

seguintes bens imóveis: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Casa do Ramo Grande, prédio sito no Caminho dos Galinheiros, freguesia de 

Vila Nova, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o nº 

1877 e inscrito na matriz urbana sob o artigo 1194, a favor do Município da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Localizada na freguesia da Vila Nova, esta casa do Ramo Grande (composta por 

dois pisos, com duas lojas no rés-do-chão e cinco divisões no primeiro andar) é um dos 

exemplares desta corrente arquitetónica exclusiva do Concelho da Praia da Vitória, 

decorrente das transformações originadas pelo fim dos morgadios. ---------------------------  
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 -------- Com a extinção dos morgadios, os agricultores mais abastados melhoraram as 

suas habitações (de 1866 ao início do século XX) nas freguesias de Vila Nova e da 

Agualva, parte das freguesias da Fonte do Bastardo e do Cabo da Praia, e as freguesias 

das Fontinhas, S. Brás e Vila das Lajes. -----------------------------------------------------------  

 -------- Vitorino Nemésio, que deu um contributo fundamental para o reconhecimento e 

divulgação da existência de uma arquitetura de carácter forte e individualizado na zona 

nordeste da Terceira aponta alguns dos aspetos que ajudam a delimitá-la. -------------------  

 -------- Entre eles o tratar-se de um “habitat rural”, de ser um habitat rural que irradia 

uma dignidade e uma qualidade construtiva peculiares – “um tipo de habitat rural tão 

nobremente urbano” – e de essas dignidade e qualidade corresponderem não só às 

“casas mais afazendadas” mas também às de “lavradores de meias posses”. ----------------  

 -------- A planície do Ramo Grande, localizada a nordeste da ilha Terceira, estende-se 

no sentido noroeste/sudeste (o mesmo que veio a tomar a pista de aviação), alinhada e 

parcialmente limitada pela Serra de Santiago e pelas faldas da Serra do Cume. Inclui, 

assim, parte das freguesias de Vila Nova e da Agualva, que a limitam a noroeste, parte 

das freguesias de Fonte do Bastardo e de Cabo da Praia que a limitam a sudeste, e, no 

centro, as freguesias das Fontinhas, de S. Brás e das Lajes, sendo esta última o 

verdadeiro coração do Ramo Grande. --------------------------------------------------------------  

 -------- A casa em apreço conserva as características que marcam a chamada arquitetura 

do Ramo Grande, nomeadamente o talhe dos ignimbritos (popularmente conhecidos 

como cantarias), os vários equipamentos agrícolas (arrumos, caixas de água, chiqueiros, 

varandas, etc.). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Casa das Pias, prédio sito na Aldeia Nova, Vila das Lajes, descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o nº 4565 e inscrito na matriz 

urbana sob o artigo 1177, a favor do Município da Praia da Vitória. -------------------------  

 -------- Localizada na Vila das Lajes, a Casa das Pias é um edifício construído entre 1 de 

Junho de 1944 e 28 de fevereiro de 1945, data da construção da Aldeia Nova pelas 

forças Aliadas, no âmbito do realojamento das famílias desalojadas na construção da 

pista de aviação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Exemplar desse período histórico do Concelho da Praia da Vitória, o imóvel 

serve de testemunho da construção de uma aldeia – a Aldeia Nova – pelas forças 

britânicas com o intuito de albergar as famílias retiradas das moradias nas Bugias, onde 

veio a ser ampliada a pista de aviação – atual Base das Lajes – para apoio ao controlo 

aéreo do Atlântico Norte durante a II Guerra Mundial. -----------------------------------------  

 -------- Este imóvel, enquadrado nas restantes casas da Aldeia Nova (hoje, tendo a sua 

maioria sofrido alterações), testemunha o primeiro caso de realojamento “massivo” no 

concelho – e também nos Açores – decorrente das relações externas de Portugal com os 

Aliados, particularmente com a Inglaterra. --------------------------------------------------------  

 -------- O imóvel é também testemunho da importância das atividades comunitárias 

características dos aldeamentos locais, e que as tropas aliadas procuraram manter nesse 

novo aldeamento: a existência de um espaço comum para tratamento e lavagem dos 

vestuários das famílias. Daí o nome Casa das Pias. ----------------------------------------------  

 -------- A Aldeia Nova – e a Casa das Pias – é, portanto, o testemunho atual de um 

momento particular da história local, o qual, ao longo de sete décadas, marcou 
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indelevelmente a história e o desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, tendo 

como pano de fundo as relações externas e o controlo do Atlântico Norte. ------------------  

 -------- É, portanto, prova de como a relação da ilha com o mar sempre foi fator de 

desenvolvimento e de alterações sociais e económicas. -----------------------------------------  

 -------- Casa da Roda, prédio sito na Rua Gervásio Lima, freguesia de Santa Cruz, 

descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o nº 5482 e inscrito 

na matriz urbana sob o artigo 5453, a favor do Município da Praia da Vitória. -------------  

 -------- Localizada na freguesia de Santa Cruz, na área histórica da cidade da Praia da 

Vitória, a Casa da Roda, composta por piso térreo com duas divisões, é testemunho da 

solução à época para mães solteiras, gravidezes indesejadas ou casos de carência social 

infantil.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este tipo de imóvel esteve sempre associado a ordens religiosas, sendo estas 

parte integrante da história da Praia da Vitória desde o seu povoamento e 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Casa da Roda, cuja função foi encerrada na I República, é um imóvel de traça 

arquitetónica tradicional, que se destaca pelo trabalho e decoração de cantaria no 

exterior, dando corpo ao uso dos ignimbritos como característica de um período da 

construção civil no Concelho da Praia da Vitória, beneficiando deste tipo de pedra, 

existente em abundância na área da Vila das Lajes e adjacentes. ------------------------------  

 -------- A Casa da Roda é, portanto, espelho de um período histórico local, sendo 

testemunho da construção e organização social local. -------------------------------------------  

 -------- Escadinhas do Facho, prédio sito em vertente da Serra de Santiago, freguesia 

de Santa Cruz, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o nº 

2259 e inscrito na matriz rústica sob o artigo 77, a favor do Município da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A construção deste acesso pedonal radicará na necessidade de acesso ao topo da 

Serra de Santiago, popularmente conhecida como Serra do Facho, designação 

decorrente da localização, naquele local, de um facho sinalético, integrado na rede de 

fachos na ilha, que permitia comunicação visual rápida entre populações. ------------------  

 -------- Além dessa ligação histórica, as escadas da Serra do Facho, com o passar dos 

anos, transformaram-se em espaço de contemplação e visualização da baía da cidade, 

assim como percurso de atividade física. A sua integração num sistema de socalcos – 

alguns com produção agrícola durante alguns períodos – demonstra o aproveitamento 

habitual dos espaços por parte da população. -----------------------------------------------------  

 -------- A solução de acesso, tendo em conta o declive do terreno, e, acima de tudo, a 

sua localização, consubstanciam uma peculiaridade que se traduzirá num significativo 

acervo turístico para a cidade e para o Concelho, particularmente pela vista que permite 

sobre a baía da Praia, aliada à possibilidade de caminhada contemplativa ou atividade 

física associada ao contacto com uma das paisagens mais icónicas do Concelho. ----------  

 -------- De igual modo, a sua localização, sobranceira à baía que dá nome à cidade e ao 

Concelho, permite o reforço da ligação secular dos praienses ao mar, assim como de 

quem visita o Concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o previsto nos nºs 2 e 6 do artigo 15º da Lei nº 107/2001, de 8 de 

setembro e o artigo 94º da mesma lei, que estabelece as bases da política e do regime de 
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proteção e valorização do património cultural e os artigos 1 e 2º do Decreto Legislativo 

Regional nº 3/2015/A, de 4 de fevereiro, que adapta o referido regime à Região 

Autónoma dos Açores; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº1, 

alínea t), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 57º, nº1, do Decreto-Lei nº 309/2009, de 

23 de outubro e 1º, nº 6 da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, compete à Câmara 

Municipal assegurar e instruir o procedimento de classificação dos bens imóveis de 

interesse municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal aprove a abertura de procedimento de 

classificação dos imóveis supra identificados como património de Interesse Municipal, 

desenvolvendo-se todas as diligências inerentes ao respetivo processo de classificação.”  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que este processo prende-se 

com a candidatura ao EEAGRANTS, que para o procedimento de introdução da 

candidatura tem de se classificar, como de interesse municipal, um conjunto de imóveis 

que ainda não estão classificados, sendo que os imóveis que não constam da proposta é 

porque já estão classificados, inclusive o moinho das Quatros Ribeiras, o moinho da 

Agualva e os Fortes da Batalha de onze de agosto. ----------------------------------------------  

 -------- 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 dezassete 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. ---------------------------------  
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