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ATA Nº 9 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE MAIO 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 quatro dias do mês de maio 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, 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida informou que teve início a distribuição gratuita das máscaras sociais 

de proteção individual, pela população do Concelho, em articulação com as Juntas de 

Freguesia, e deu a palavra à Vereadora Raquel Borges para fazer o ponto da situação. ----  
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 -------- A Vereadora Raquel Borges destacou que no início do processo reuniram com as 

Juntas de Freguesia a fim de articularem a distribuição das máscaras, sendo que de 

acordo com a experiência que muitos Presidentes das Juntas de Freguesia tinham, ou 

seja a falta de recetividade das pessoas quando tentaram entregar máscaras, optou-se por 

disponibilizar um determinado número de máscaras nas Juntas de Freguesia, para as 

pessoas interessadas poderem levantar, o que foi decorrendo de forma normal. No 

entanto, após as declarações do senhor Diretor Regional da Saúde no sentido de que as 

máscaras seriam, em determinados casos, de uso obrigatório, disparou o número de 

interessados, pelo que a maioria das Juntas de Freguesia já esgotou as máscaras que 

tinham disponíveis para entrega. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que no início ficou acordado que seriam entregues mil e 

quinhentas máscaras pelo Concelho, porém, na realidade, foram entregues mil 

seiscentas e dez máscaras. Entretanto continuará a ser mantido o mesmo número de 

máscaras a distribuir e dia semanal para a sua entrega, o que não significa que não se 

consiga melhorar esse número e antecipar a sua entrega. Para além dessa situação, as 

Juntas de Freguesia também foram contatadas no sentido de se saber se tinham 

disponibilização de máscaras cirúrgicas para os seus funcionários, sendo que apenas 

duas Juntas de Freguesia já o tinham feito, para as restantes os colaboradores dos 

serviços municipais foram distribuir, no dia de hoje, as máscaras destinadas aos 

funcionários das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que a informação que dispunha era 

exatamente nesse sentido, ou seja, que as máscaras distribuídas pela Câmara, através 

das Juntas de Freguesia, tinham esgotado em pouco tempo, o que também aconteceu 

porque de um dia para o outro o seu uso passou a ser obrigatório. ----------------------------  

 -------- Questionou se o executivo tinha alguma informação sobre a distribuição das 

máscaras disponibilizadas pelo Governo Regional, tendo o senhor Presidente 

respondido que o Governo Regional tem o mesmo problema que a Câmara Municipal, 

ou seja, ao nível da produção e da cadência de produção, tendo conhecimento de que a 

produção está a ser realizada para distribuição, previamente, em São Miguel, por ser a 

ilha com a situação mais urgente, seguindo-se a distribuição pelas restantes ilhas. ---------  

 -------- O senhor Presidente salientou também que, pelo que tem conhecimento, para já, 

a Câmara da Praia da Vitória é a única nos Açores que adiantou, de forma faseada, a 

distribuição de máscaras a toda a população. No entanto, essa distribuição carece, 

naturalmente, da capacidade de produção, garantindo que os materiais já estão 

disponíveis na ilha para a produção das vinte e duas mil máscaras, sendo necessário 

garantir a mão-de-obra devidamente certificada e habilitada para fazer face a essa 

produção. Contudo a cadeia de produção tem vindo a aumentar, contando com mais 

pessoas que estão a ser contratadas e a juntarem-se a esse esforço de produção, 

prevendo-se um aumento nessa produção. --------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a previsão de produção para a primeira semana era de 

mil e quinhentas máscaras, tendo-se conseguido mil seiscentas e dez, o que também 

aumenta as expectativas para a próxima semana. ------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o anúncio da medida foi feito de uma 

forma muito rápida que nem deu tempo para as pessoas se prepararem, e, obviamente, 

que isso foge ao controlo da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 -------- Deixou ainda uma nota positiva relativamente ao facto do executivo ter 

articulado esta iniciativa com as Juntas de Freguesia, e de, finalmente, terem realizado 

uma reunião conjunta, o que, no seu entender, é sempre importante. -------------------------  

--------O Vereador Rui Espínola felicitou a Câmara pela iniciativa, que, na sua 

perspetiva, é fundamental, até por ser um complemento à iniciativa do Governo 

Regional, sendo que nesta como noutras matérias é o correto e não vê qualquer 

problema que assim seja. Para além disso, esta é uma forma de ajudar na proteção 

contra este vírus. --------------------------------------------------------------------------------------   

 --------  Congratulou a Câmara por esta iniciativa, e desejou que a mesma contribua para 

a saúde de todos os praienses. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou a realização da primeira reunião com todos os Presidentes das Juntas 

de Freguesia do Concelho, situação que já haviam abordado, por diversas vezes, em 

anteriores reuniões de Câmara, que, na opinião dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, é importante e esperam que se repita no próximo ano e meio que falta para 

acabar este mandato, porquanto efetivamente as Juntas de Freguesia são um parceiro 

estratégico no desenvolvimento do Concelho. ----------------------------------------------------  

 -------- Apelou ainda para que essas reuniões prossigam, não só agora neste tempo de 

emergência desta pandemia, mas também para o futuro com outras temáticas, o que será 

muito importante, ajudará a uma melhor comunicação e a evitar alguns equívocos que 

eventualmente possam surgir. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que esta não foi a primeira vez que a 

Câmara reuniu com todos os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, porque 

já o fez, pelo menos, duas ou três vezes, no âmbito de assuntos relacionados com a 

cultura e com a ação social. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reforçou a afirmação do Vereador Carlos Costa e 

acrescentou que não se percebe essa questão, porquanto não se fez nada de novo. 

Salientou, ainda, que o que interessa é que, como sempre, as coisas estão a ser feitas, 

quer neste, quer noutros assuntos, pelo que, uma vez mais, aqueles que eram os 

objetivos da sua execução foram atendidos. ------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é a previsão do executivo para a 

reabertura dos serviços municipais, considerando que se saiu de um estado de 

emergência e se entrou num estado de calamidade, e considerando que alguns serviços 

já estão a reabrir, ainda que parcialmente e faseadamente, em suma, qual é o plano do 

executivo para a reabertura dos serviços municipais, bem como para um regresso, 

mínimo, à normalidade, sabendo-se que a normalidade não vai ser plena. -------------------  

 -------- Relativamente a essa questão o senhor Presidente respondeu que a previsão da 

Câmara Municipal para a reabertura dos serviços municipais, é aquela que foi articulada 
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com o senhor Presidente do Governo Regional, e será a mesma que a da administração 

pública regional para a ilha Terceira, portanto a abertura dos serviços, com atendimento 

presidencial, será na segunda-feira, dia dezoito de maio. ---------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que para que tal aconteça é necessário que o número de 

casos, na ilha Terceira, se mantenha como tem acontecido até agora, ou seja, com um 

valor de zero. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O senhor Presidente informou que assim sendo, e estando os serviços ao serviço 

presencial no dia dezoito de maio, a próxima reunião de Câmara, que também terá lugar 

no dia dezoito de maio, decorrerá de forma presencial na Academia da Juventude, com 

o devido espaçamento social.------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como será feita essa reabertura dos serviços, 

se será completa, ou faseada, ou seja, como se vai proceder, tendo o senhor Presidente 

respondido que a abertura é completa nos serviços de atendimento ao público, sendo 

que todos os trabalhadores que possam continuar em teletrabalho devem manter-se 

nessa situação; todos os colaboradores com mais de sessenta anos não devem 

apresentar-se ao serviço, mesmo que não consigam fazer o seu serviço por teletrabalho; 

todos os colaboradores com filhos até catorze anos também não devem apresentar-se ao 

serviço, mantendo-se em teletrabalho; e de igual modo para os colaboradores de grupos 

de risco. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se os colaboradores dos serviços 

operacionais também se vão manter em casa, ao que o senhor Presidente respondeu que 

não sendo possível o teletrabalho esses colaboradores regressam ao serviço presencial, 

com as exceções que já referiu, ou seja, para quem tem filhos até catorze anos, quem 

tem mais de sessenta anos e para quem pertence a grupos de risco. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se, uma vez que se está a um mês da 

abertura da época balnear, se essa abertura se vai concretizar no dia um de junho, ou 

não, em que moldes, ou se já existe alguma informação relativa a esta matéria. ------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que as zonas balneares abrem 

também ao público de acordo com aquilo que foi a posição do Governo Regional, no 

dia dezoito de maio, portanto a partir desse dia já é possível ir para as zonas balneares. --  

 -------- Relativamente à forma como será feita a abertura da época balnear, oficialmente, 

ainda não têm indicação do como será feita. ------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou ainda que existem dúvidas, quer no acesso e controlo às zonas 

balneares, quer ao nível da própria propagação do vírus nessas estruturas. ------------------  

 -------- De seguida deu a palavra à Vereadora Raquel Borges que esclareceu que, em 

relação aos nadadores-salvadores, receberam a informação que os cursos cuja validade 

terminava este ano, o prazo foi prorrogado por mais um ano, sendo esta uma forma de 

tentar conseguir mais alguns nadadores-salvadores disponíveis para este ano. --------------  

 -------- Continuou dizendo que, na semana passada, receberam também uma 

comunicação da Direção Regional dos Assuntos do Mar a falar de zonas balneares, 

apesar de falar de uma forma ainda muito vaga, basicamente a dizer que ainda estão a 

ser estudadas as medidas que vão ser implementadas para as zonas balneares. -------------  

 -------- Concluiu salientando que os colaboradores regressando ao trabalho no dia 

dezoito de maio, basicamente, a doze ou treze dias antes do dia um de junho, data do 
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início da época balnear, será feito o melhor possível, porquanto o que normalmente era 

feito em dois meses terá de ser feito em quinze dias, pelo que terá de se fazer algumas 

escolhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que isso significa que, provavelmente, será 

muito difícil tendo em conta todas essas restrições, tendo a Vereadora Raquel Borges 

esclarecido que o problema é que essas restrições ainda nem estão decididas. --------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que nessa matéria ainda existem muitas e variáveis 

dúvidas, portanto terá de se acompanhar toda a situação, mas também de acordo com 

aquilo que é a situação atual, não é difícil de prever que no dia um de junho muito 

dificilmente a época balnear terá o seu início, mesmo para quinze de junho tem sérias 

dúvidas que aconteça. No entanto, vão continuar a acompanhar a situação e 

naturalmente a fazer o melhor sobre essa matéria, mas aguardando aquelas que são as 

indicações das autoridades e corresponder, na íntegra, àquilo que forem as indicações 

das autoridades.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, para já, e pelo que já viu, tem algumas dúvidas sobre 

várias questões, não sabendo como será possível contornar determinadas situações. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que, neste momento, não é possível saber 

como serão controladas essas situações, porquanto todos pretendem um regresso à 

normalidade, mas isso vai ser muito complicado nos próximos tempos. ---------------------  

 -------- O senhor Presidente salientou que é necessário avaliar aquelas que sejam as 

regras e as imposições para abrir a época balnear, porque supondo que as exigências, ao 

nível da desinfeção, sejam de tal ordem que não se consiga depois suportar, face ao  

número de zonas balneares no Concelho, tem de se ponderar, apesar de não querer 

colocar este cenário, mas daqui a quinze dias, com o evoluir da situação, não pretende 

estar numa situação de ter de optar por abrir certas zonas e não abrir outras zonas 

balneares, mas isso pode vir a acontecer. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- O senhor Presidente terminou relembrando que, tendo em conta a abertura dos 

serviços municipais no dia dezoito de maio, a próxima reunião de Câmara terá lugar 

presencialmente, na Academia da Juventude, com o devido distanciamento social. --------   

 

 

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

 

 

 -------- (01/09) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PRAIA DA VITÓRIA - 

PROPOSTA N.º I-CMPV/2020/467 - ACESSO À LINHA DE APOIO 
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FINANCEIRO À AHBVPV E IPSS´S COM SEDE NO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA – DESPESAS DE ABRIL’2020: -----------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 08/20, datado de 27 de abril findo, 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 

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, para fazer face às 

despesas de abril’2020. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 27 de abril findo, do 

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

 -------- “Autorizo ao abrigo da Linha de Apoio financeiro á AHBPV e IPSSs com sede 

no Concelho da Praia da Vitória, aprovado em reunião de Câmara a 6 de abril de 2020.”  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto e os dois seguintes em simultâneo, 

explicando que os mesmos têm a ver com ratificações no âmbito da linha de apoio que 

foi aprovada em reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (02/09) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – CASA DO POVO DOS 

BISCOITOS - 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: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Email datado de 24 de abril findo, da Casa do Povo dos Biscoitos, 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 28 de abril findo, do 

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

 -------- “Autorizo ao abrigo da Linha de Apoio financeiro á AHBPV e IPSSs com sede 

no Concelho da Praia da Vitória, aprovado em reunião de Câmara a 6 de abril de 2020.”  

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

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

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

 

 

 -------- (03/09) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – CENTRO COMUNITÁRIO 

DO ESPÍRITO SANTO DE VILA NOVA - 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: ----------------------------------------  

 -------- Email datado de 27 de abril findo, do Centro Comunitário do Espírito Santo de 

Vila Nova, 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 
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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 28 de abril findo, do 

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

 -------- “Autorizo  ao abrigo da linha de apoio financeiro á AHBVPV e IPSS´s do 

Concelho no âmbito da pandemia do Covid-19, aprovado em reunião de Câmara de 06 

de abril de 2020.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o ponto um da ordem do dia. ------  

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

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

 

 

 -------- (04/09) PROPOSTA DE APOIO À ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

CRIADORES DE TOIROS DE TOURADA À CORDA - APOIO ÀS 

GANADARIAS NO SEGUIMENTO DA ATUAL PANDEMIA CAUSADA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS, COVID-19: ----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/545 datada de 28 de abril findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “As festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória assumem, para 

além de uma forte expressão cultural e tradicional enraizada nas populações, também 

um potencial do desenvolvimento turístico e económico; --------------------------------------  

 -------- Considerando que face à atual situação de pandemia, provocada pelo novo 

Coronavírus, Covid, 19 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, prevê-se uma redução da realização de eventos culturais, 

desportivos e outros, durante o ano de 2020; -----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a redução de eventos acima referida, contempla uma redução 

também ao nível de espetáculos taurinos, incluindo as Touradas à Corda da Ilha 

Terceira, que fazem parte dos programas das festas das Freguesias e Vila do Concelho 

da Praia da Vitória, o que acarretará enormes problemas económico-financeiros aos 

agentes envolvidos nos referidos eventos taurinos, nomeadamente, às ganadarias; --------  

 -------- Considerando o pedido da Associação Regional de Criadores de Toiros de 

Tourada à Corda, que manifesta a preocupação com a subsistência dos seus associados; -  

 -------- Considerando a Câmara Municipal da Praia da Vitória anualmente delibera 

apoios no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e Vila 

do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória em 4 de dezembro de 2017 e 19 de dezembro de 2017, 

respetivamente; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a verba prevista no Plano e Orçamento da Câmara Municipal 

da Praia da Vitória para 2020 para as Festas Tradicionais possa ser redirecionado para a 

Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda; ---------------------------  

 -------- Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária regularizada, 

nesta data, conforme documentos que constam no Sector Financeiro e Tesouraria; --------  
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 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, um apoio no valor de 

10.880€ (dez mil oitocentos e oitenta euros) à Associação Regional de Criadores de 

Toiros de Tourada à Corda, mediante a celebração do respetivo contrato programa.” -----  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente esclareceu que a tourada à corda 

tem a sua vertente cultural, na medida em que é uma festa da ilha, uma tradição cultural 

do nosso povo e do Concelho da Praia da Vitória. Por outro lado, tem também na sua 

génese a preservação e a manutenção da espécie do toiro de lide, ou seja, do toiro da 

tourada à corda, sem prejuízo da manutenção cultural, ou não, é uma espécie que 

merece ser preservada. Para além disso, existe uma terceira questão de critério e de 

apoio numa componente de uma visão empresarial, sendo que as ganadarias são 

empresas e essas empresas não têm sede no concelho da Praia da Vitória, mas a 

sensibilidade do executivo entende que é importante fazer chegar algum tipo de apoio 

para essa situação, em vez de deixar de dar algum tipo de apoio. -----------------------------  

 -------- Referiu ainda que, habitualmente, quando é solicitado um apoio, a entidade que 

solicita esse apoio junta um documento com uma estimativa do valor necessário, neste 

caso isso não acontece, pelo que o raciocínio do executivo foi em transitar o valor 

equivalente ao que seria atribuído a todas as festas tradicionais, do concelho da Praia da 

Vitória, sem majoração, ou seja, o valor de dez mil oitocentos e oitenta euros, fazendo 

transitar esse montante para as ganadarias. Contudo, e para já, só estão canceladas, nos 

termos da lei, as festividades previstas para o mês de maio, o que significa que ainda se 

pode colocar a questão de haver festas para o mês de junho, ou para o mês de julho e a 

partir dessa data. De todo o modo, ainda constam outros cinquenta por cento, no âmbito 

do Regulamento de apoio às festas tradicionais, caso haja a realização de festas, pelo 

que não haverá problema em fazer um reforço no Regulamento para o respetivo apoio. --  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, obviamente, compreendem o querer 

apoiar na vertente de se manter as tradições locais e a cultura, mas como o senhor 

Presidente disse, no fundo, estão a ser apoiadas empresas que não são do Concelho. 

Assim, seria importante perceber no contrato, que vai ser celebrado com a Associação, 

como é que vai ser atribuído esse apoio, porquanto, em momento algum, isso aparece no 

contrato, e questionou se esse montante vai ser dividido pelas ganadarias, se esta 

Associação tem como associados todas as ganadarias da ilha Terceira, e como se 

garante que o apoio chega a todos os ganaderos. Assim sendo, entende que seria 

importante ter garantias e saber como é que o apoio vai chegar aos principais 

interessados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O senhor Presidente respondeu que essa questão também é uma dúvida do ponto 

de vista legal, considerando que a Câmara não pode apoiar empresas, para mais 

empresas que não são do Concelho, por essa razão é que o apoio vai ser atribuído à 

Associação, sendo que esta, naturalmente, posteriormente vai fazer a divisão do apoio 

pelos seus associados. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que, daquilo que tem conhecimento, e pelo que lhe foi 

transmitido, todas as ganadarias fazem parte da Associação, sendo que o objetivo é em 

distribuírem o valor, seja ele qual for, em função do número de touradas que cada 

ganadero deu o ano passado, no concelho da Praia da Vitória. --------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se quando se fala em comprovativos 

em tempo útil, a intenção é em fazerem chegar, posteriormente, à Câmara Municipal o 

comprovativo de como foi feito, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente, 

acrescentado que a Associação vai ter de deliberar como vai ser distribuído esse apoio, e 

posteriormente terá de enviar essa deliberação, bem como os respetivos comprovativos 

de transferência, para a Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/09) PROPOSTA DE APOIO AO BANCO ALIMENTAR CONTRA A 

FOME – TERCEIRA [ASTECIA - ASSOCIAÇÃO TERCEIRENSE DE 

COMBATE À INSUFICIÊNCIA ALIMENTAR]: -------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/547, datada de 28 de abril findo, do Sr. Presidente da 

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

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

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

um conjunto de recomendações emanadas 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 que os impactos económicos, laborais e sociais decorrentes da 

situação do COVID-19 tem imposto ao País, e consequentemente à Região Autónoma 

dos Açores, uma situação de emergência social; -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as consequências económicas do impacto do novo 

coronavírus/CODIV-19 nos rendimentos das famílias, tem condicionado a sua 

capacidade de suportar os custos com alimentação; ---------------------------------------------  

 -------- Considerando o papel do Banco Alimentar contra a Fome – Terceira [ASTECIA 

- Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar], na resposta às 

necessidades alimentares de famílias com baixos recursos financeiros na Ilha Terceira, 

num trabalho em constante articulação com as várias Instituições de Solidariedade 

Social, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia;----------------------------------------------  

 -------- Considerando o pedido de apoio do Banco Alimentar contra a Fome – Terceira 

para a aquisição de bens alimentares destinados ao apoio de emergência alimentar, face 

à situação decorrente do novo coronavírus/COVID-19, que tem implicado junto da 

entidade um acréscimo de pedidos e solicitações por parte de várias famílias; --------------  

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

evolução da situação referente ao COVID-19, particularmente dos impactos económicos 

e sociais nas famílias, através do Departamento de Solidariedade Social da Cooperativa 

Praia Cultural; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os pedidos remetidos à Câmara Municipal da Praia da Vitória 

são encaminhados pelo Departamento de Solidariedade Social da Cooperativa Praia 

Cultural ao Banco Alimentar contra a Fome – Terceira, para articulação da resposta 

alimentar mais adequada;  ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a pretensão da Câmara Municipal para que a aquisição de bens 

alimentares pelo Banco Alimentar contra a Fome – Terceira, para as respostas 
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alimentares às famílias da Praia da Vitória, sejam ser adquiridos em empresas com sede 

no concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Considerando que a entidade em causa têm a sua situação tributária e 

contributiva regularizada, nesta data; --------------------------------------------------------------  

 -------- 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 

10.000,00€ (Dez mil euros) à ASTECIA - Associação Terceirense de Combate à 

Insuficiência Alimentar, para a aquisição de bens alimentares em empresas com sede no 

concelho da Praia da Vitória.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que o Banco Alimentar contatou a 

Câmara por se encontrar sem alimentos em armazém, sendo que esta situação não 

deriva diretamente da situação da COVID-19, apesar de ter havido um aumento de 

pedidos, mas fundamentalmente com o facto de, habitualmente, no mês de maio ser 

feito um peditório para o Banco Alimentar, o que este ano, por razões óbvias, não será 

realizado. Desse modo, entidades públicas e entidades privadas é que têm atribuído 

apoios para esse fim. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, neste momento e para o concelho da Praia da Vitória, as 

necessidades serão suprimidas pelo valor de dez mil euros, o que não significa que, caso 

não consigam voltar a fazer um peditório, em breve, não seja necessário uma segunda 

deliberação de mais um apoio. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que este valor é atribuído à ASTECIA, que é quem gere o 

Banco Alimentar na ilha Terceira, sendo que esses alimentos, naturalmente, vão ser 

adquiridos no concelho da Praia da Vitória, junto daqueles que são os parceiros do 

Banco Alimentar, ou seja, aqueles que são os parceiros quando o Banco Alimentar faz 

os peditórios, desde as grandes superfícies até às pequenas mercearias. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como é que a Câmara vai fiscalizar o 

cumprimento desta última situação, tendo o senhor Presidente respondido que a 

fiscalização será feita mediante o estabelecido no contrato-programa e com a entrega 

dos respetivos comprovativos. ----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/09) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – CÁTIA DE 

FÁTIMA CABRAL GOUVEIA: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/546, datada de 28 de abril findo, do Vereador com 

competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------------------------  

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  
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 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 

Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

 -------- Nesse sentido, o Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e 

competências conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no 

domínio da promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à 

dinamização do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades 

de negócios e a revitalização do território. --------------------------------------------------------  

 -------- Conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte 

integrante da presente proposta; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no que 

concerne aos benefícios requeridos, Cátia de Fátima Cabral Gouveia, no âmbito dos 

Artigos 6º e 7º do Regulamento: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho a autorização de Isenção da taxa de licenciamento para operações de 

reabilitação e construção a Cátia de Fátima Cabral Gouveia.” ---------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente explicou que este pedido cumpre 

com aquilo que estava estipulado no Regulamento. ---------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde fez uma explanação sobre o enquadramento deste 

pedido no Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se, anteriormente à entrada em vigor 

deste Regulamento, não existia outro regulamento que previa a isenção do IMT – 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis – para esta área urbana, 

ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que para esta situação não havia isenção 

de IMT, o que sempre houve, para esta área urbana, foi a isenção do IMI – Imposto 

Municipal sobre Imóveis. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao relatório da Comissão de Análise das Candidaturas, 

designadamente, a candidatura que foi totalmente rejeitada, por ultrapassar a idade 

definida no Regulamento, pela tipologia do negócio não se enquadrar no Regulamento e 

por não apresentar um Plano de Negócios, a Vereadora Cláudia Martins disse que não 

tiveram acesso a qualquer documentação da parte do candidato, nem tão pouco à 

candidatura, tendo o Vereador Tiago Ormonde explicado que a Comissão de Análise é 

que faz a análise das candidaturas e propõe à Câmara a atribuição de apoio às 

candidaturas que entende que têm enquadramento. ----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a sua questão tem a ver com o facto de 

na proposta se propor as condições dos candidatos e as condições de acesso aos apoios, 

ao que o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que para além da idade e da tipologia do 
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negócio, o candidato não apresentou o Plano de Negócio, de acordo com aquilo que era 

necessário para se entender a viabilidade do negócio nos próximos cinco anos, sendo 

esta uma das razões que levou a que o pedido não fosse aprovado. ---------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se esta questão da apresentação da 

viabilidade do negócio não é uma questão que também vai acrescer mais um custo 

significativo para as empresas, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que o que 

é solicitado não implica esse custo, porque, normalmente, é feito pelos próprios 

contabilistas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/09) PROPOSTA DE PROJETO DE ADITAMENTO E ALTERAÇÃO 

AO REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA: -------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/544, datada de 28 de abril findo, do Vereador com 

competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------------------------  

 -------- “Com o Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória, publicado no Diário 

da República de 10 de janeiro de 2020 (Aviso nº518/2020), procedeu-se à 

regulamentação da atribuição de apoios para dinamização habitacional e dinamização 

empresarial na Área de Revitalização Urbana da Praia da Vitória. ----------------------------  

 -------- Considerando o impacto e recetividade deste instrumento na comunidade e a 

necessidade de proceder à sua adaptação perante diversas manifestações de interesse 

após a sua implementação, assim como à realidade atual decorrente da pandemia 

COVID-19, conseguindo-se, com a sua alteração, alargar o número de beneficiários dos 

apoios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, ao abrigo das disposições combinadas previstas no artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa, artigo 25º, nº1, alínea g), e artigo 33º, nº1, alínea 

k), do Anexo I da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal delibere 

aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente projeto 

de aditamento e alteração do Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória.” ----------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente referiu que a proposta de 

alteração ao Regulamento é na perspetiva, também, de se flexibilizar alguns critérios, 

quer na sequência da experiência que têm vindo a ter da aplicação do Regulamento, 

quer também dos setores que têm vindo a ser mais afetadas pela crise que já se está a 

viver e que se perspetiva que se viverá nos próximos tempos. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde explicou as alterações em causa, destacando que, no 

fundo, estão a fazer alguns ajustes no sentido de ir ao encontro daquilo que as pessoas  

procuram junto do Município, bem como daquilo que os investidores pretendem, e, 

simultaneamente, adaptando o Regulamento às circunstâncias atuais. ------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde informou também que, desde a entrada em vigor 

deste Regulamento, já deram entrada algumas candidaturas, sendo que hoje foi 

aprovada a primeira. No entanto, já tiveram cerca de cinquenta abordagens de 

interessados para viverem, ou para investirem na Praia da Vitória, porém, muitos desses 

interessados, após a primeira abordagem, não voltam a procurar os serviços. Contudo 

existem dezoito candidaturas que estão, neste momento, a ser acompanhadas no sentido 
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de que estão a ser solicitados elementos aos promotores, sendo que seis dessas 

candidaturas vão ser presentes, em breve, a reunião de Comissão de Análise e 

posteriormente a reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

causa e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. ------------------  

 

 

 -------- (08/09) PROPOSTA DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DAS 

QUATRO RIBEIRAS - MONUMENTO DE HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DO 

ACIDENTE RODOVIÁRIO OCORRIDO A 14 DE MAIO DE 2019: ------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/549, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

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

 -------- “Considerando o pedido de apoio da Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras para 

a execução de um monumento de homenagem às vítimas do acidente rodoviário que 

ocorreu a 14 de maio de 2019, na Estrada Regional da Freguesia das Quatro Ribeiras, 

por ocasião da procissão das velas em honra de N.ª Sra. de Fátima, do qual resultaram 

duas vítimas mortais e vários feridos; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o acidente ocorrido na Freguesia das Quatro Ribeiras tratou-

se de um momento de enorme consternação para a localidade e para o concelho da Praia 

da Vitória, no qual a tristeza e a dor tomaram conta da freguesia, num sentimento 

partilhado por toda a Região Autónoma dos Açores, com várias manifestações de 

solidariedade do povo açoriano; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que é imperativo que seja manifestado o respeito e a homenagem 

pelas vítimas e feridos nesse trágico acidente; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras tem a sua situação 

tributária e contributiva regularizada, nesta data, conforme documentos que constam no 

Sector Financeiro e Tesouraria; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na alínea o), 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 

6200,00€ (seis mil e duzentos euros) à Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, para a 

execução de um monumento de homenagem às vítimas do acidente rodoviário que 

ocorreu a 14 de maio de 2019, na Estrada Regional da Freguesia das Quatro Ribeiras, 

por ocasião da procissão das velas em honra de N.ª Sra. de Fátima.” -------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto, o senhor Presidente referiu que esta é a proposta 

de apoio para a execução de um monumento evocativo do acidente que resultou em 

duas vítimas mortais, e vários feridos, na freguesia das Quatro Ribeiras, que, no 

próximo dia catorze de maio, perfaz um ano desta tarde fatídica. -----------------------------  

 -------- Referiu ainda que o senhor Presidente da Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras 

já havia manifestado a sua intenção, há algum tempo, mas devido à situação da COVID-

19 não foi possível dar andamento ao processo, em tempo útil. De todo o modo a 

execução do monumento estará concluída atempadamente, para a realização de uma 

pequena cerimónia, naturalmente seguindo todas as regras de distanciamento social, e 

em articulação com as autoridades de saúde. -----------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 9/2020 Página 14 de 17 
 

 

 

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que os Vereadores do Partido Social 

Democrata vão votar a favor do apoio, porém, não tirando o respeito que a situação em 

si exige, as famílias das vítimas, os enlutados, e a comunidade no geral, está em causa 

um apoio no montante de seis mil e duzentos euros, num momento em que, 

provavelmente, existem outros assuntos prioritários, não compreendendo a urgência 

deste apoio, e questionou se, neste momento, a freguesia das Quatro Ribeiras não tem 

ninguém a passar por dificuldades atendendo à situação atual, ou se este montante não 

poderia ser redirecionado para outras questões em sequência do momento que se está a 

viver. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Realçou, novamente, que tem todo o respeito pelo que aconteceu e consideração, 

quer pelas vítimas, quer pelas famílias enlutadas, quer pela comunidade no geral. ---------  

 -------- Terminou dizendo que tem ideia que anteriormente foi atribuído um apoio 

destinado também a um monumento, no âmbito do Regulamento de Apoio às Juntas de 

Freguesia e que estava na linha de apoio cultural, tendo o senhor Presidente confirmado 

essa situação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, provavelmente, havia enquadramento 

para esta situação no Regulamento, não havendo necessidade de se estar a fazer de 

forma extraordinária. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que este assunto é urgente porque esta é a última 

reunião de Câmara antes do dia catorze de maio, ou seja, caso assim não fosse já se 

estaria a deliberar depois do momento acontecer. ------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que comparar esta situação com outras situações, na sua opinião, é 

completamente incomparável. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à situação do outro monumento, abordada pela Vereadora Cláudia 

Martins, o senhor Presidente referiu que esse monumento era evocativo ao Padre Abílio, 

efetuado pela Junta de Freguesia de São Brás, e era uma homenagem da própria Junta 

de Freguesia, em articulação com o Governo Regional, que foi feita com bastante 

antecedência. No entanto, o executivo nunca disse que não a qualquer situação urgente e 

especial que qualquer Junta colocasse à Câmara, recordando que ainda este ano, 

também fora dos regulamentos de apoio às Juntas de Freguesia e de âmbito cultural, foi 

deliberado um apoio extraordinário de uma matéria cultural para outra Junta de 

Freguesia, designadamente à Junta de Freguesia da Vila das Lajes, destinado à 

organização do Congresso Internacional do Carnaval. ------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, no seu entender, a situação que está em causa é 

perfeitamente possível de ser, sem qualquer dúvida e reserva, votada. -----------------------  

 -------- Esclareceu também que, neste momento, em todos os mecanismos de apoio que 

a Câmara dispõe, quer às instituições que apoiam as famílias, quer aos apoios diretos às 

famílias, nomeadamente o Fundo de Emergência Social, não há qualquer falta de verba, 

sendo que estes mecanismos têm ampla possibilidade de corresponder a qualquer 

necessidade que venha a ser levantada, seja nas Quatro Ribeiras, seja em qualquer 

freguesia do Concelho da Praia da Vitória. -------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que este é um apoio extraordinário à Junta de Freguesia das 

Quatro Ribeiras, para evocação de um acidente que aconteceu há um ano. ------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- O Vereador Rui Castro não participou na discussão nem na votação, nos 

termos do disposto no n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com os artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo, 

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

 

 

 -------- (09/09) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO SPORT CLUB 

PRAIENSE PARA O PAGAMENTO DE TODAS AS CUSTAS JUDICIAIS DO 

PROCESSO DE CONTESTAÇÃO DA DECISÃO DA FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE FUTEBOL / VOTO DE PROTESTO CONTRA A DECISÃO 

DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL DE NÃO PROMOVER O SC 

PRAIENSE À II LIGA DE FUTEBOL: --------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/550, do Vereador com competência delegada, Dr. 

Tiago Ormonde, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que nos anos 40 do século passado, na Praia da Vitória, um 

grupo de jovens sonharam e ousaram fundar um clube que, para além do futebol e do 

desporto em geral, representasse e honrasse a identidade e os valores de uma cidade e de 

um povo, que, historicamente, sempre enfrentara as tentativas de opressão, aprendera a 

lutar na defesa dos seus ideais e a trabalhar arduamente para se reerguer das 

adversidades naturais com que se deparou; -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, desde 1984, consecutivamente, o Sport Club Praiense 

participa nas competições nacionais organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, 

um feito que atualmente está reservado a um grupo muito restrito de clubes, e que ao 

longo desses 36 anos contribuiu para a elevação e promoção do bom nome da Praia da 

Vitória e dos Açores; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o anúncio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de, após dar 

por concluído o Campeonato de Portugal, indicar os clubes FC Vizela e FC Arouca para 

participarem na II Liga de Futebol na próxima época desportiva, não realizando play-

offs para a seleção das equipas promovidas, e justificando essa decisão com o número 

de pontos conseguidos pelas equipas líderes das quatro séries do referido Campeonato; --  

 -------- Considerando que essa decisão - profundamente injusta porque cria líderes de 

primeira e líderes de segunda - penaliza a equipa de futebol do Sport Club Praiense, um 

exemplo de determinação na luta pela ansiada subida de divisão, sendo, por mérito 

próprio, tão ou mais merecedora dessa distinção ao liderar a Série C do Campeonato de 

Portugal com 11 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, aquando da paragem 

da competição devido à pandemia de COVID-19; -----------------------------------------------  

 -------- Considerando que o critério usado pela FPF não tem qualquer reflexo nos 

regulamentos desportivos e, pela primeira vez, cria uma distinção sem qualquer nexo, 

que só pode ser lida como uma clara intenção de promover a desigualdade e o desmérito 

desportivos, algo contrário não só ao espírito mas também a um dos mais nobres e 

prestigiados valores do desporto, o Respeito; -----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória não pode aceitar 

tamanha afronta ao Futebol Açoriano que, apesar da insularidade e dos custos, a isso 

inerente, os seus clubes, nomeadamente o SC Praiense, se têm pautado pela digna 
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representação do arquipélago, tendo por base o esforço e dedicação de Clubes, dos seus 

órgãos sociais, dos seus adeptos, patrocinadores, equipas técnicas e atletas; ----------------  

 -------- Considerando que a FPF, com esta decisão, apenas veio comprovar a visão 

centralista, continental e elitista que muitos apontam a quem dirige o futebol nacional, 

algo que repugna o Município da Praia da Vitória; ----------------------------------------------  

 -------- E, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a decisão do SC Praiense de protestar, judicialmente, esta decisão;  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 4 de 

maio de maio de 2020, propõe: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Apresentar um veemente Voto de Protesto contra a decisão da Federação 

Portuguesa de Futebol de não promover o SC Praiense à II Liga de Futebol, ou 

diretamente ou através da disputa de play-offs, sendo essa a única decisão aceitável para 

as equipas que lideram o Campeonato de Portugal. ----------------------------------------------  

 -------- 2 – Colocar à disposição do SC Praiense os serviços jurídicos da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória no âmbito da contestação em tribunal da decisão da 

Federação Portuguesa de Futebol. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Deliberar, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, um apoio financeiro no valor de 5.000,00€ (cinco mil 

euros) ao Sport Club Praiense para o pagamento de todas as custas judiciais do processo 

de contestação da decisão da Federação Portuguesa de Futebol.” -----------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que esta proposta vem na 

sequência da decisão da Federação Portuguesa de Futebol, do passado sábado, 

relativamente às subidas no Campeonato Nacional de Futebol. -------------------------------  

 -------- De seguida o Vereador Tiago Ormonde fez uma explanação sobre esta proposta 

e esta situação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que concordavam e subscreviam esta proposta 

apresentada pelo executivo, porquanto, efetivamente é uma enorme injustiça para o 

Sport Club Praiense, para os seus adeptos, treinadores e técnicos. ----------------------------  

 -------- Face a essa situação o Vereador Rui Espínola apresentou um voto de protesto, 

do seguinte teor ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “1. Considerando a recente decisão da Federação Portuguesa de Futebol de não 

contemplar a subida do Sport Club Praiense à 2ª Liga de futebol do Campeonato de 

Futebol de Portugal; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Considerando que esta decisão não se fundamenta nos regulamentos da 

Federação Portuguesa de Futebol, mas apenas num critério vago e unilateral; --------------  

 -------- 3. Considerando que a utilização do critério de mérito desportivo tendo como 

premissa maior número de pontos obtidos até à data da suspensão da prova não atende 

às especificidades da mesma, nomeadamente à existência de quatro séries; -----------------  

 -------- 4. Considerando que esta decisão parece constituir uma clara violação da 

igualdade de tratamento da Federação Portuguesa de Futebol perante as equipas que 

lideravam as séries do Campeonato de Portugal; -------------------------------------------------  

 -------- 5. Considerando que nesta decisão não foram atendidas, nem a posição do clube, 

nem a da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo; ---------------------------------------  
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 -------- 6. Considerando que esta decisão comporta elevados prejuízos desportivos e 

económicos para o Sport Club Praiense; ----------------------------------------------------------  

 -------- 7. Considerando que esta decisão tem também um forte impacto desportivo, 

económico e até social no panorama desportivo do Concelho; --------------------------------  

 -------- 8. Considerando que esta decisão evidencia um enorme desrespeito pelos atletas, 

equipa técnica e adeptos/associados do clube, e pelo concelho da Praia da Vitória; --------  

 -------- Os vereadores do PSD propõem que esta Câmara aprove por unanimidade um 

voto de protesto para com a Federação Portuguesa de Futebol, em virtude da decisão de 

não contemplar a subida do Sport Club Praiense à 2ª Liga de futebol do Campeonato de 

Futebol de Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Do presente voto deve a Câmara dar conhecimento à Federação Portuguesa de 

Futebol, ao Sport Clube Praiense e à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo.” ----  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde propôs que fosse dado conhecimento às entidades 

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

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Voto de 

Protesto apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata. ------------------  

 

 

 ---------- 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 vinte 

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: _________________________________________ 


