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ATA Nº 8 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE ABRIL DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes 

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, 

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

da Lei n.º 1-A/2020, 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, 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. ----------------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

março.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- De seguida informou que a Vereadora Raquel Borges não se encontrava presente 

na reunião de Câmara por se encontrar em reunião, por videoconferência, sobre o fim da 

primeira fase do PDM - Plano Diretor Municipal -, e que esta se prolongaria no dia 

seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Informou também que está a articular com o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, com o senhor Presidente da Comissão Permanente da Assembleia Municipal 

e com os membros da Comissão Permanente, o agendamento de uma reunião, por 

videoconferência, um pouco à semelhança do que aconteceu com o senhor Presidente 

do Governo Regional e a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa Regional, 

com o intuito de poderem prestar contas perante uma representação da Assembleia 

Municipal, considerando que não é possível reunir, face à situação atual, como era 

habitual no mês de abril. -----------------------------------------------------------------------------  

 

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, relativamente à reunião sobre o fim da primeira 

fase do PDM, referiu que, de acordo com a informação que obtiveram, já chegou às 

Juntas de Freguesia o parecer ambiental, anexo à Revisão do PDM, e que apesar de não 

o ter lido, aquilo que lhe foi dado a entender é que o documento, embora muito 

abrangente, não contempla muitas das reivindicações das Juntas de Freguesia, quando 

muitas vezes foi dito que isso seria uma questão a tratar no âmbito da Revisão do PDM 

e que teria de se aguardar o Relatório do Ambiente, pelo que questionou se chegou, ao 

executivo, algum tipo de consideração por parte das Juntas de Freguesia. -------------------  

 -------- Questionou também se este documento já encerra a hipótese de se perceber 

algum tipo de exceções para as Freguesias, em termos de construção, apesar de saber 

que o PDM não se resume a construção mas, no fundo, a um modelo de 

desenvolvimento para a Cidade e para o Concelho, ou seja, é muito mais complexo que 

isto. No entanto, existem preocupações, por parte das Juntas de Freguesia, que não 

viram neste documento ambiental as suas reivindicações espelhadas, pelo que 

questionou qual o entendimento do executivo sobre esta questão. ----------------------------  

 -------- Relativamente à questão em causa o senhor Presidente esclareceu que o 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica não tem a ver com a reunião 

de hoje, sendo que o mesmo é um documento que acompanha o PDM, mas não é parte 

integrante do PDM. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o que a Vereadora Cláudia Martins referiu é uma 

novidade, ou seja, atualmente o prazo está prestes a terminar e quase todas as Juntas de 

Freguesia já responderam, sendo que esta é a única nota que dispõe sobre este assunto. --  

 -------- No que se refere ao Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica, 

disse que o mesmo já está numa fase final e de acordo com os pareceres de todas as 

entidades, desde a Direção Regional do Ambiente, da IROA - Instituto Regional de 

Ordenamento Agrário -, da Direção Regional da Agricultura, entre outras. -----------------  

 -------- Salientou ainda que na preparação de toda a documentação foram tidas em conta 

todas as reivindicações que chegaram, não só por parte das Juntas de Freguesia mas 
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também por parte de particulares, pelo que aquelas que constam no documento são as 

que foram consensualizadas, a todos os níveis, pelas mais diversas entidades.--------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins quanto ao ensino à distância referiu que, mediante 

o que têm conhecimento, mesmo após a medida do Governo, continuam a existir alunos 

sem computadores, sendo que, pelo que perceberam, isto deve-se ao facto do 

levantamento que foi feito ter contabilizado tablets e smartphones, quando, na verdade, 

posteriormente se verificou que estes dispositivos não são compatíveis com muitas das 

plataformas que estão a ser utilizadas. Assim sendo, questionou, e também um pouco no 

seguimento daquilo que se falou na última reunião de Câmara, se a ideia da Câmara em 

avançar com o empréstimo de computadores, caso isto se verificasse, ainda se mantém, 

porquanto, e mesmo depois da medida do Governo, existem alunos no Concelho que 

não conseguem ter acesso ao ensino à distância. -------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que já na última reunião da 

Câmara foi referido um número de alunos sem computador, sendo que naquela reunião 

não quis pôr em causa esse número, apesar de aquele número não corresponder à 

informação disponibilizada. Perante as afirmações de que continuam a existir alunos 

sem computador, questionou de onde é que vem essa informação e se é uma informação 

que possam acompanhar. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins respondeu que não tem de dizer qual é a fonte da 

sua informação, apenas tem de dizer que tem essa informação, que, inclusivamente, tem 

conhecimento do caso de pais que reclamaram, junto da algumas entidades, a falta 

desses materiais. Assim, questionou se o senhor Presidente tem conhecimento dessa 

situação e se mantém a disponibilidade para a Câmara emprestar computadores, caso 

efetivamente esta situação se verifique. -----------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que, mais uma vez, a 

Vereadora Cláudia Martins fez algumas afirmações mas não consegue apresentar dados 

mais concretos, por exemplo, de que escolas são esses alunos, que anos letivos 

frequentam, ou seja, não apresenta dados para que se possa responder às questões em 

concreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que se ouviu que isto está a acontecer, 

pelo que gostaria de saber qual é a posição da Câmara, se a Câmara sabe que isto está a 

acontecer, ou se tem dados para refutar, e no caso de ter conhecimento dessa situação se 

está disponível para avançar, como o senhor Presidente disse na reunião de Câmara 

anterior que caso se viesse a verificar não havia qualquer problema em emprestar esse 

material. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que lamentava, mais uma vez, tratar-se de uma 

questão de se “ouviu dizer” e depois apresentar as situações apenas com base nessa 

informação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, conforme disseram há quinze dias, entendiam que a 

proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata era completamente 

extemporânea, porque a Secretaria Regional ainda não tinha tomado a sua posição e só 

dois dias depois é que a Secretaria Regional anunciou o que pretendia fazer. 

Naturalmente, que mantiveram um contato próximo com todas as escolas do concelho e 
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aquilo que, neste momento, dispõe de nota do concelho da Praia da Vitória é que a 

Escola Básica Integrada dos Biscoitos tem computadores, inclusivamente tem 

computadores a restar, computadores esses que estão a ponderar que sejam emprestados 

para outras escolas, nomeadamente para o concelho de Angra do Heroísmo; a Escola 

Básica Integrada da Praia da Vitória tem computadores também a restar, ou seja, 

sobram computadores nesta escola num número superior à centena, dos quais cerca de 

setenta/oitenta computadores foram cedidos à Escola Secundária Vitorino Nemésio. 

Desse modo, ficaram suprimidas, pelo menos daquilo que é do conhecimento dos 

Conselhos Executivos de cada uma das escolas, as necessidades de computadores, 

havendo outra informação, não tem conhecimento da mesma, e pelo que tem 

conhecimento os Conselhos Executivos também não têm essa informação. -----------------  

 -------- Referiu ainda que o que foi transmitido, pelos Presidentes dos Conselhos 

Executivos, foi que têm surgido algumas questões, relativamente ao contrato de 

comodato que é feito entre a escola e os pais, nomeadamente no que concerne à 

celeridade, e adiantou que está atrasado por duas razões: a primeira por insuficiência 

dos gabinetes de informática das escolas, em preparar esses computadores, sendo que 

até foi disponibilizado o Gabinete de Sistemas de Informação da Câmara Municipal 

para prestar apoio nessa matéria. Porém, foi respondido que a matéria em questão 

consiste em preparar esses computadores, sendo uma matéria muito técnica e que não 

servia a mão-de-obra e o conhecimento informático da Câmara Municipal, pelo que as 

escolas é que teriam de tratar dessa situação. A outra dificuldade prende-se com o 

contato estabelecido com os encarregados de educação e com a assinatura dos termos do 

contrato de comodato, que alguns encarregados de educação têm vindo a colocar 

algumas reticências. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou que esta é uma postura de geração de consensos, uma postura 

positiva, e ressaltou que a Câmara Municipal tem computadores para emprestar, porém 

as escolas têm, neste momento, computadores de sobra, inclusive foram cedidos várias 

dezenas de computadores da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória para escolas de 

Angra do Heroísmo, o que demonstra que aquilo que disseram, há quinze dias, estava 

correto e que, neste momento, mediante a informação da comunidade escolar, deve-se 

acreditar também naquela que é a informação prestada pelos Presidentes dos Conselhos 

Executivos das três escolas do concelho da Praia da Vitória. ----------------------------------  

 -------- Salientou também que perante esta informação, uma proposta para comprar 

computadores era, claramente, descabida. ---------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, como já disse anteriormente, este é um tempo de 

responsabilidade, um tempo de esperar por cada uma das entidades, de se estabelecerem 

contatos, de se estabelecerem consensos, de se perceber quais são as medidas que cada 

entidade está a tomar, respeitar o tempo de cada uma das entidades, e foi o que fizeram, 

em contato em primeira instância com a Secretaria Regional e depois da Secretaria 

tomar a sua posição, em contatos com as escolas, sendo que é esta a informação que 

lhes chega das escolas do concelho. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a proposta dos Vereadores do PSD 

vinha exatamente nesse sentido, ou seja, se efetivamente o Governo Regional não 

cumprisse com a sua parte, que a Câmara deveria avançar, sendo que, na altura, o 
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senhor Presidente respondeu que a proposta era extemporânea e que, caso se viesse a 

verificar, a Câmara tinha capacidade para emprestar computadores. -------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que há sempre um hiato naquilo que é o discurso 

político até à realidade, sendo que esse hiato, muitas vezes, nota-se numa forma de 

querer que esteja tudo bem, ou seja, dessa vontade política de que esteja tudo perfeito, 

no entanto, existem questões que é necessário tomar em consideração. ----------------------  

 -------- Prosseguiu salientando que de um levantamento efetuado pela Direção Regional 

da Educação às escolas, para saber quantos alunos tinham, ou não, equipamento de 

acesso à internet e quantos alunos tinham internet, considerava-se que tendo um 

smartphone estava garantido o acesso à internet, considerava-se que tendo um tablet 

estava garantido o acesso à internet, tudo isto é fruto também desta situação para a qual 

ninguém estava preparado para viver, ou seja, as escolas não estavam preparadas, os 

alunos não estavam preparados, os professores não estava preparados, tudo isto é, um 

pouco, uma surpresa para todos, pelo que existe este período de adaptação. Assim 

sendo, o que está a acontecer é que a Secretaria Regional e as escolas têm estado, a todo 

o custo, a tentar responder àquilo que são as dificuldades do arranque deste terceiro 

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

 -------- Continuou dizendo que, neste momento, em termos de educação, está gerada 

uma desorientação nas famílias, nos alunos, e ainda para mais naquelas que têm 

dificuldades no acesso à informação, porque ter um computador não é o mesmo do que 

ter um smartphone, que não tem a mesma funcionalidade, por isso o acesso à 

informação, para essas crianças, não é igual aos dos que têm todos os equipamentos em 

casa. Desse modo, na sua opinião, infelizmente, as desigualdades estão instaladas, 

porquanto está em causa um universo muito maior do que aquele que se avançou na 

última reunião de Câmara, dos alunos que teriam falta de equipamento. ---------------------  

 -------- Destacou também que desconhecia que a escola tivesse emprestado 

computadores para o concelho vizinho. -----------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a proposta dos Vereadores do PSD disse que a mesma continua a 

ser válida, porque há alunos que continuam sem ter acesso a isso, sendo que é essa 

informação que lhe fazem chegar, recorrentemente, de casos desses, portanto a Câmara 

poderia contribuir para que houvesse menos desigualdade no acesso à informação, 

nomeadamente, nesta situação do ensino à distância. -------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o Vereador Rui Espínola iniciou a sua 

intervenção dizendo que esta era uma posição política de quem quer que esteja tudo 

bem, mas o discurso que o Vereador Rui Espínola teve foi, precisamente, de quem quer 

que esteja tudo mal e daqueles que estão sempre a fazer uma oposição política de estar 

tudo mal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a intervenção do Vereador Rui Espínola o senhor Presidente disse 

que o mesmo referiu que a posição do executivo não era uma posição de quem quer 

combater as desigualdades, mas como já disse, na sua primeira intervenção, a Câmara 

Municipal tem computadores prontos para disponibilizar às escolas, caso seja 

necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu salientando que perante a informação que lhes chega das escolas, que 

pelo que percebeu, neste momento, o Vereador Rui Espínola desconfia daquela que seja 
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a posição transmitida pelos Conselhos Executivos, o que pode garantir é que a Câmara 

Municipal está na linha da frente e pronta para apoiar os alunos do Concelho e a 

comunidade escolar, naquilo que venha a ser solicitado. Para além disso, até ao 

momento, não há registo de nenhuma família que tenha solicitado apoio da parte social 

da Câmara Municipal, para ter acesso a computadores e da parte da comunidade escolar 

o que lhes chega é que, à exceção da situação da Escola Vitorino Nemésio que tinha 

falta de computadores e que foi suprimido pelos computadores da Escola Básica 

Integrada da Praia da Vitória, há computadores em sobra, sendo que dos computadores 

que estão em sobra, inclusivamente, alguns já foram cedidos ao concelho de Angra do 

Heroísmo, bem como computadores em reserva para situações que venham a ser 

sinalizadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse também que ainda hoje falou com responsáveis da 

comunidade escolar que lhe garantiram o controlo da situação e que está a haver uma 

segunda fase de pedidos de computadores, porém mesmo assim as escolas estão a 

corresponder, ainda existem computadores nas escolas e que, em princípio, não é 

necessário a Câmara Municipal disponibilizar computadores. Assim sendo, aquela que 

foi a posição do Vereador Rui Espínola em dizer que a Câmara Municipal tem uma 

posição política de não querer saber de nada disso, na sua opinião, é precisamente ao 

contrário, ou seja, o que a Câmara está a fazer é a ter uma atitude de articulação, de 

consenso, de respeito e de consideração pela comunidade escolar. Neste momento, não 

há necessidade, se amanhã houver um contato de algum pai, ou da comunidade escolar, 

à Câmara Municipal que diga que há essa necessidade, naturalmente, a Câmara 

Municipal vai suprimir, mas, neste momento, a realidade que é transmitida pelos 

responsáveis da comunidade escolar da Praia da Vitória é que restam computadores que 

estão a ser emprestados, na ordem das dezenas, a escolas do concelho de Angra do 

Heroísmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que prefere, sempre, o discurso da realidade ao 

discurso da política, tendo o senhor Presidente perguntado quem é que está a fazer 

política, porquanto se está a dizer que está a ser estabelecido um contato próximo com 

os Conselhos Executivos, se não é esta a informação que lhes chega, o que o Vereador 

Rui Espínola pretende, forçosamente, é que faltem computadores nas Escolas, mas, 

neste momento, os responsáveis dizem que restam computadores e que até têm 

emprestado computadores para outras escolas fora do Concelho. No entanto, caso haja 

necessidade a Câmara já se disponibilizou para auxiliar, mas a informação que chega da 

comunidade escolar é que não é necessário, pelo que presume que os Presidentes dos 

Conselhos Executivos das escolas da Praia da Vitória sejam responsáveis e que não 

estejam a ceder computadores para o concelho de Angra do Heroísmo havendo 

necessidade na Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente terminou salientando que está a tomar uma posição com 

base nas informações que lhe chegam da comunidade escolar, que, na sua perspetiva, é 

quem tem o conhecimento, é séria e responsável o suficiente para fazer essa reflexão. ----  

 

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins perguntou qual o ponto de situação 

das obras do bar do Abismo, nos Biscoitos, se já tiveram o seu início, ao que o senhor 
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Presidente respondeu que a informação que lhe foi transmitida, pela Vereadora Raquel 

Borges, é que o empreiteiro tem vindo a trabalhar nessa empreitada, mas com mais 

atraso do que aquilo que era esperado, de todo o modo, continua a fazer o trabalho, 

mantendo-se o timing e prevendo-se que esteja tudo em condições para a época balnear, 

sendo certo que, neste momento, a época balnear é uma grande incógnita, porque 

mesmo havendo época balnear não se sabe em que modos vai funcionar. Mesmo que 

haja condições para se iniciar a época balnear, no dia um de junho, os cursos de 

nadadores-salvadores não decorreram este ano, portanto, ou posteriormente há uma 

alteração legislativa para permitir o licenciamento dos nadadores-salvadores do ano 

passado, ou então vai haver uma falta, brutal, de nadadores-salvadores nesta época 

balnear. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à empreitada o senhor Presidente destacou que, para já, está a 

decorrer dentro daquilo que eram os timings e quanto à época balnear mantém-se a data, 

considerando que não existe ainda nenhuma indicação para alteração dessa data de 

início da época balnear a um de junho, sendo que a única questão prende-se com a 

situação dos nadadores-salvadores. -----------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 -------- (01/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA RAQUEL 

LEMOS BORGES: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de abril do ano em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde 

estar presente na reunião do dia 20 de abril de 2020. --------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PRAIA DA VITÓRIA - 

PROPOSTA N.º I-CMPV/2020/467 - ACESSO À LINHA DE APOIO 

FINANCEIRO À AHBVPV E IPSS´S COM SEDE NO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 04/20, datado de 9 de abril em curso, da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória, solicitando, no seguimento da proposta n.º 

I-CMPV/2020/467, aprovada em reunião camarária de 6 de abril de 2020, o acesso à 



 

 
Ata nº 8/2020 Página 8 de 12 
 

 

 

 

Linha de Apoio financeiro à AHBVPV e IPSS´s com sede no concelho da Praia da 

Vitória, criada no âmbito da pandemia coronavírus/COVID-19. ------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 14 de abril corrente, 

do Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Autorizo  no âmbito da Linha de Apoio financeiro á AHBVPR e IPSS´s com 

sede no concelho, deliberado em reunião de Câmara a 6 de abril de 2020 e no uso das 

competências delegadas ao abrigo do despacho nº1-CMPV/2020/454, de 18 de março.” -  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto e o seguinte em simultâneo, 

esclarecendo que estão em causa duas ratificações, no âmbito da linha de apoio que foi 

aprovada na última reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao material do Lar D. Pedro V o senhor Presidente explicou que houve 

material que suscitou algumas dúvidas, do ponto de vista dos técnicos, designadamente 

a cama elétrica e o colchão de espuma, destinados a um quarto de isolamento no Lar, 

pelo que também solicitava a ratificação dessa questão de forma a tornar elegível a 

despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se pelo facto destas entidades já terem 

apresentado estes pedidos invalida que possam voltar a requerer novo apoio, tendo o 

senhor Presidente respondido que, de acordo com a deliberação Camarária, os pedidos 

de apoio podem ser apresentados a todo o tempo e sempre que necessário, desde que se 

destinem àquelas matérias elegíveis, pelo menos até ao limite de cem mil euros. ----------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que caso seja necessário, daqui a uns dias, 

reforçar essa linha de apoio, naturalmente, o montante será reforçado. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se estas entidades é que fazem os 

pagamentos diretamente aos fornecedores, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (03/08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - LAR D. PEDRO V - 

PROPOSTA N.º I-CMPV/2020/467 - ACESSO À LINHA DE APOIO 

FINANCEIRO À AHBVPV E IPSS´S COM SEDE NO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 70, datado de 7 de abril em curso, do Lar D. Pedro V, solicitando, no 

seguimento da proposta n.º I-CMPV/2020/467, aprovada em reunião camarária de 6 de 

abril de 2020, o acesso à Linha de Apoio financeiro à AHBVPV e IPSS´s com sede no 

concelho da Praia da Vitória, criada no âmbito da pandemia coronavírus/COVID-19. ----  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 9 de abril corrente, do 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: -------------------  

 -------- “Autorizo, ao abrigo da Proposta de Linha de Apoio Financeiro á AHBVPV e 

IPSSs com sede no Concelho da Praia da Vitória, aprovado por unanimidade na 

Reunião de Câmara do dia 6 de abril de 2020.” --------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido em simultâneo com o anterior. --------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

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

 

 

 -------- (04/08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – APOIO A MARIA DA 

CONCEIÇÃO MARTINS GODINHO LEAL NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 15 de abril em curso, 

do Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Autorizo, no uso das competências delegadas ao abrigo do despacho nº I-

CMPV/2020/454 de 18 de março.” -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou os pontos quatro, cinco, seis e sete, em 

simultâneo, destacando que esses pedidos são anteriores à situação da COVID-19, e que 

não têm nada a ver com a mesma, sendo que, para já, não tem sido sentida pressão de 

maior sobre o Fundo de Emergência Social, o que será previsto que aconteça daqui a 

quinze dias, ou seja, no final do mês de abril, e se a situação se mantiver, algumas 

empresas e muitas famílias deverão começar a sentir dificuldades de tesouraria. -----------  

 -------- O Vereador Carlos Costa reforçou que estes pedidos são anteriores à situação da 

COVID-19, e explicou o teor de cada pedido. ----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins deixou uma nota no sentido de haver, da parte da 

Câmara, o bom senso e abertura, caso se verifique a necessidade do reforço do Fundo de 

Emergência Social, que só nestes casos metade do financiamento disponível é alocado, 

para reforçar esse financiamento, tendo o Vereador Carlos Costa referido que é provável 

que isso venha a acontecer, sendo que, por enquanto, não tiveram muitos pedidos nesse 

sentido, a não ser para alguns cabazes que foram solicitados o que foi resolvido com o 

Banco Alimentar. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (05/08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – APOIO A MARIA TERESA 

DE MEDEIROS LIMA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------------------------------  
 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 15 de abril em curso, 

do Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Autorizo no uso das competências delegadas ao abrigo do despacho nº I-

CMPV/2020/454, de 18 de março.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido em simultâneo com o ponto anterior.-------  

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

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  
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 -------- (06/08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – APOIO A GENOVEVA DA 

COSTA TOSTE MARTINS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: --------------------------------  
 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 15 de abril em curso, 

do Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Autorizo no uso das competências delegadas ao abrigo do despacho Nº I-

CMPV/2020/454, de 18 de março.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido em simultâneo com o ponto quarto. --------  

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

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

 

 

 -------- (07/08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – APOIO A NÉLIA MARIA 

ALVES DA COSTA FIGUEIREDO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------  
 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 15 de abril em curso, 

do Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Autorizo no uso das competências delegadas ao abrigo do despacho Nº I-

CMPV/2020/454, de 18 de março.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido em simultâneo com o ponto quarto. --------  

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

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

 

 

 -------- (08/08) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/534, datada de 14 de abril em curso, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------  

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem todos os critérios 

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

 -------- Considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, alínea a), do Regulamento, o 

apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  
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 -------- E considerando que por motivo da pandemia COVID-19 e consequente 

declaração de estado de emergência, o acesso e entrega de documentação se encontra 

condicionado, estando os serviços municipais encerrados para atendimento ao público 

até 30 de abril de 2020;-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos 5º e 10º do Regulamento de 

Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o 

artigo 4º, nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere 

aprovar a renovação automática dos apoios às rendas constantes de quadro em anexo, 

com efeitos a partir do dia 2 de maio de 2020. ---------------------------------------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto e o seguinte em simultâneo, 

esclarecendo que uma proposta é referente à renovação dos contratos existentes e a 

outra a novos contratos. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/08) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/535, datada de 15 de abril corrente, do Vereador com 

competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem todos os critérios 

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

 -------- Propõe-se ao abrigo do disposto nos artigos 5º do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o artigo 4º, 

nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a 

atribuição do apoio constante de quadro em anexo, com efeito imediato. --------------------  

 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido em simultâneo com o ponto anterior.-------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 ---------- 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 quinze horas e dez 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


