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ATA Nº 10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 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 dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na Academia de 

Juventude e das Artes da Ilha Terceira, desta cidade, 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. ----------------  

 

 

 -------- 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 informou que os serviços 

municipais regressaram, hoje, ao serviço e portanto não faria sentido a Câmara 

Municipal não reunir presencialmente, evidentemente com as medidas de segurança 

emanadas pelas autoridades competentes. ---------------------------------------------------------  
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 -------- De seguida o senhor Presidente anunciou o cancelamento das Festas da Praia, 

devido ao fim das quarentenas obrigatórias, conforme noticiado pelo Governo Regional, 

em sequência de uma decisão judicial. -------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que a componente orçamental das Festas da Praia 2020 da 

responsabilidade municipal – duzentos e trinta e sete mil euros – será afeta a apoios aos 

patrocinadores e entidades que apoiaram as festividades praienses em dois mil e 

dezanove, porquanto as Festas da Praia sempre tiveram o apoio de muitas entidades e 

empresas, o que permitiu a partilha de custos orçamentais, reduzindo o esforço público, 

pelo que é justo apoiar os patrocinadores e concessionários na exata medida daquilo que 

apoiaram as Festas da Praia em dois mil e dezanove. Para o efeito, será elaborado um 

regulamento, cuja proposta será, brevemente, apresentada a deliberação. -------------------  

 -------- Informou ainda ter solicitado à Cooperativa Praia Cultural a apresentação, até ao 

final de junho, de um programa cultural composto por agentes culturais e artistas locais 

a concretizar-se através de plataformas tecnológicas, ou, se possível, de forma 

presencial, no período em que se realizariam as Festas da Praia 2020, o que irá permitir 

apoiar esses artistas e agentes da ilha Terceira. ---------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, no que concerne a este tema, referiu que o 

argumento das quarentenas obrigatórias, só por si, não é suficiente, porquanto existem 

outras medidas que podem ser adotadas. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, também sobre este assunto, proferiu que entende não 

haver condições para a realização das Festas da Praia nos moldes habituais, porém 

poderia optar-se por realizar uma festa mais caseira, no sentido de ser mais local, ou 

seja, menos faustosa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para além disso, referiu que na Região a maioria das festividades foram 

canceladas, nomeadamente as festas de cada freguesia do concelho. -------------------------  

 -------- Relativamente à abertura do espaço aéreo, disse que já se antevia que isso 

acontecesse. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou que é preciso ter em atenção que as pessoas não podem continuar 

fechadas em casa e que a economia tem de funcionar, pelo que lhe parece interessante 

haver um programa cultural, mas que não seja só adstrito às Festas da Praia, isto é, deve 

ser descentralizado por todo o concelho, atendendo à necessidade de reanimar a 

economia e também porque as pessoas precisam sair, cumprindo evidentemente todas as 

questões de higiene. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu a reunião prestando informação sobre a abertura 

das creches e das zonas balneares. Relativamente ao aumento do número de viagens da 

TAP, salientou que face ao fim das quarentenas obrigatórias, isso implicará uma maior 

dificuldade na capacidade de testar em tempo útil. ----------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente fez questão de tecer algumas considerações à 

reação e aos comentários proferidos acerca da proposta efetuada para apoiar a freguesia 

das Quatro Ribeiras, por serem completamente desajustados ao que aconteceu no dia 

catorze de maio de dois mil e dezanove. Frisou que esta é uma proposta para ser votada, 

independentemente do modelo, da situação e do que quer que seja, porque só quem não 

esteve no local e não teve noção daquilo que foi aquele acidente, os cadáveres 
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prostrados no chão, cerca de treze feridos, e o esforço para todas as autoridades de 

saúde envolvidas, é que coloca a questão do valor, pois, no seu entender, não há valor 

que suprima a violência de que foi alvo aquela comunidade, pelo que a homenagem em 

apreço, reveste-se de um elevado significado emocional. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Castro congratulou a decisão do apoio à Junta de Freguesia das 

Quatro Ribeiras, porquanto esta não tinha capacidade de, sozinha, levar a efeito a 

homenagem efetuada. Por outro lado, salientou a sua mágoa pelos comentários feitos 

pela Vereadora Cláudia Martins, alegando que não se pode comparar este apoio com 

outros apoios, não menos importantes, mas que não mereceram este tipo de 

comentários. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins respondeu que, na altura, o que questionou foi se 

era momento para usar aquele dinheiro numa homenagem e se esta não poderia fazer-se 

noutros modos, uma vez que a população não poderia estar presente, e se existiam 

pessoas, na freguesia, a necessitar de apoio. ------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou que viu a cerimónia, em casa, e lamentou o facto de terem enviado 

bilhetinhos para casa das pessoas que não podiam estar presentes na homenagem às 

vítimas, enquanto os senhores, bem como membros da Assembleia Municipal do 

Partido Socialista e inúmeras personalidades do Partido Socialista estiveram presentes. --  

 -------- Salientou, ainda, que a placa com a homenagem às vítimas contém o nome do 

senhor Presidente da Junta de Freguesia e não o nome das vítimas, o que é de lamentar. -  

 -------- Por último, questionou o porquê de os autarcas do Partido Social Democrata não 

estarem presentes na homenagem. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que discordava com o timing da homenagem 

porque, lamentavelmente, as pessoas não puderam estar presentes, apesar de 

compreender alguns receios. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o que a Câmara fez foi apoiar uma iniciativa 

da Junta de Freguesia, atendendo a que a população havia apelado àquela entidade para 

que realizasse uma cerimónia.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu elogiando a atitude do senhor Bispo de Angra bem como a cerimónia 

que realizou na igreja de Santa Beatriz. -----------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que considera repugnante a observação da Vereadora 

Cláudia Martins por esta ter afirmado que se tratava de uma festa/propaganda do Partido 

Socialista, e acrescentou que foi a Junta de Freguesia que preparou e enviou os convites 

às entidades presentes, as quais enumerou. -------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, relativamente à parceria com a VITEC, disse que 

gostaria de saber quanto custou, e quais são os critérios na escolha dos convidados, 

tendo o senhor Presidente respondido que o programa em parceria com a VITEC tem 

um custo de oito mil euros mensais; os critérios estão relacionados com uma 

componente cultural; quanto aos entrevistados referiu que estão a ser entrevistados 

todos os presidentes dos conselhos executivos das escolas – a componente letiva está a 

ser gerida pelas próprias escolas; as entidades das IPSS; relativamente à atividade 

desportiva, informou que está a cargo do Gabinete do Desporto; a componente de 

fisioterapia a cargo de Luciano Sales, Chefe de Gabinete, da Presidência; a componente 
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de nutrição a cargo da Carolina; e a componente do Carnaval a cargo do Ricardo 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins deixou como nota que gostaria que estes 

programas não se tornassem demasiado politizados. --------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente replicou afirmando que os programas não têm qualquer 

intervenção política, mas sim privada, em prol das pessoas, com sugestões, bem como o 

resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos responsáveis das componentes supra 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola começou por referir que, se bem percebeu, a Câmara 

Municipal contratualizou com a VITEC um programa que custa oito mil euros por mês, 

para fazer um conjunto de entrevistas no concelho da Praia da Vitória, pelo que 

questionou qual o fundamento, a estratégia e o objetivo deste programa, e se o senhor 

Presidente não acha que está aqui em causa, um bocadinho, a liberdade de um órgão de 

comunicação social. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente sobre essa situação disse que não entendia bem a questão, 

até porque o mesmo tem vindo a ser feito por vários órgãos, não só nas matérias 

especificas da cultura, como também em conteúdos a nível da saúde e da educação, 

portanto o objetivo é passar uma mensagem de interesse público em três áreas viradas 

para a população, designadamente para a cultura, para a educação, para a saúde e para a 

área desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que têm tido a participação das mais diversas entidades, desde 

logo a Delegada de Saúde da Praia da Vitória, as IPSS, e as próprias escolas. --------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, o Vereador Rui Espínola disse que o senhor Presidente 

não referenciou se existe algum contrato-programa com a VITEC. ---------------------------  

 -------- Referiu também que, apesar de a VITEC ser uma empresa privada, sendo um 

órgão de comunicação social não precisa ser avençado pela Câmara Municipal para 

cumprir estes desideratos. Outra coisa é ser chamada para fazer a cobertura de eventos. --  

 -------- Assim, prosseguiu dizendo que não compreende, muito bem, qual é o intuito, 

uma vez que a Câmara é que está a financiar, com um valor exorbitante, uma iniciativa 

que deveria ser a empresa a desenvolver. Desse modo, questionou para quantos meses é 

este contrato, tendo o senhor Presidente respondido que este projeto é só para o mês de 

maio. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que este processo é como se o senhor 

Presidente da República estivesse a contratar o Expresso, para fazer a cobertura 

noticiosa, dizendo o que deve ser noticiado. ------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que o que está a ser feito é a 

contratação de um serviço, a um órgão de comunicação social, para fazer a divulgação 

de eventos culturais, de conteúdos informativos, publicidade institucional, entre outros. -  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, antes dos Vereadores do Partido 

Social Democrata apresentarem a sua proposta de apoios, gostaria de saber se todos os 

compromissos desta Câmara Municipal estão assumidos, sendo que nas reuniões 

anteriores e no que se refere aos fornecedores, o executivo disse que estava a fazê-lo. ----  
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 -------- Salientou que é preciso que os compromissos com algumas Juntas de Freguesia 

sejam pagos; que os apoios às danças e bailinhos de Carnaval sejam pagos, e, também, 

que os funcionários da Câmara Municipal, que têm pagamentos de serviços em atraso, 

sejam pagos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos funcionários com serviços por pagar, informou os que funcionários 

que trabalharam na Feira Agrícola de 2018, ainda não receberam os valores pelos 

serviços que prestaram.-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta última questão, o senhor Presidente respondeu que 

desconhece essa situação e pelo que tem conhecimento está tudo pago. ---------------------  

 -------- No que se refere aos pagamentos às Juntas de Freguesia, o senhor Presidente 

respondeu que está tudo em dia, sendo que o que está em falta são os pagamentos 

referentes aos contratos assinados no mês de abril. ----------------------------------------------  

 -------- Sobre os fornecedores, disse que está, praticamente, na mesma lógica das Juntas 

de Freguesia, sendo que, atualmente, o que o executivo tem vindo a fazer é comprar o 

que vem sendo solicitado, por exemplo, equipamento de proteção individual. --------------  

 -------- Relativamente aos apoios às danças e bailinhos de Carnaval, o senhor Presidente 

referiu que a proposta está pendente para ser presente a reunião de câmara, porque ainda 

estão em falta documentos de três entidades, para completarem as suas candidaturas. ----  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o prazo para a entrega da 

documentação não é de três dias, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente 

e acrescentou que, posteriormente, é necessário entregarem outros documentos, por 

exemplo, declarações das Finanças, cujos prazos administrativos foram suspensos desde 

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

 -------- O senhor Presidente informou que estão a ser desenvolvidos esforços no sentido 

dos apoios, no âmbito do Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, 

serem presentes à próxima reunião de câmara. ---------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos pagamentos aos colaboradores, o senhor Presidente referiu que, pelo 

que tem conhecimento, está tudo em conformidade, tendo a Vereadora Cláudia Martins 

esclarecido que quando essas pessoas se dirigiram, à sua pessoa, manifestaram que já 

haviam falado com os Vereadores, sendo que, pelo que percebeu, este grupo esteve a 

prestar serviço na montagem da Feira Agrícola de 2018, e que devido a isto, cada um 

deles, tem valores em divida que ascendem os dois mil euros, estando em causa o grupo 

que trabalha com o senhor Marcelino. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa perguntou quando é que essas pessoas manifestaram 

essa situação, ao que a Vereadora Cláudia Martins respondeu que foi esta semana. -------  

 -------- O senhor Presidente referiu que é necessário perceber o que está, concretamente, 

por pagar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, sobre os valores a pagar às Juntas de Freguesia, 

salientou que estão em causa valores que, supostamente, deveriam ter sido pagos em 

outubro, tendo o senhor Presidente esclarecido que esses valores dizem respeito aos 

contratos assinados no mês de abril. ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente a uma questão, que havia abordado 

anteriormente, sobre uma intervenção na Ribeira dos Pães, em que, na altura, solicitou 
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que fosse feita uma intervenção, mais acima, na Ribeira dos Fundões, o que gerou 

enorme discussão, constatou que esse problema foi resolvido, pelo que parabenizou o 

bom senso da câmara nessa situação. --------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola sugeriu que fossem colocados baldes de 

lixo no passeio marítimo da Caldeira, considerando que esta é uma zona movimentada e 

faz falta esse tipo de equipamento. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- Abordou ainda a situação de umas árvores caídas na Ribeira da Agualva, 

alegando que esta é a melhor altura do ano para resolver estas questões, pelo que 

questionou o que está a ser feito, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que já 

contatou o senhor Presidente da Junta de Freguesia para resolver a situação. ---------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, no que se refere às zonas balneares, disse que, ontem, 

percorreu algumas dessas zonas e constatou que algumas pessoas já estão a aceder a 

esses locais, por exemplo, nos Biscoitos, cujo parque de estacionamento estava 

completamente cheio de carros, e questionou o que está a ser planeado para as zonas 

balneares, sendo que, provavelmente, a gestão do areal será mais fácil de controlar do 

que os Biscoitos, ou as Escaleiras e Quatro Ribeiras. -------------------------------------------  

 -------- Sobre essa temática o senhor Presidente respondeu que, na passada sexta-feira, 

foi emitido um manual para a época balnear, que tem início, a nível nacional, a seis de 

junho, sendo que esse manual gera várias dúvidas, desde logo, se é aplicado aos Açores, 

ou se vai ser adaptado, estando o documento ainda a ser analisado pelo senhor Diretor 

Regional dos Assuntos do Mar. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que o documento é bastante exigente e salientou que o município 

da Praia da Vitória é o que tem mais zonas balneares, pelo que abrir todas as zonas, de 

acordo com aqueles exatos termos, não será fácil, e deu alguns exemplos das restrições. -  

 -------- Disse também que para se poder iniciar a época balnear será necessário um 

avultado investimento ao nível das zonas balneares e de recursos humanos, o mesmo 

acontecendo em relação à preparação das creches e dos atl’s. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges deu alguns exemplos das exigências para as zonas 

balneares. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a preocupação também se agrava com 

tudo o que é o acesso a essas zonas balneares.----------------------------------------------------  

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que é notória a diminuição de requerimentos, 

o que, também, é fruto da retração económica que está a acontecer neste momento. -------  

 

 

 -------- (01/10) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - LEVANTAMENTO GRADUAL DE RESTRIÇÕES: -----------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/551, datado 

de 4 de maio em curso, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------  

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

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

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

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

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

 -------- Na sequência: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Da Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, de 4 de maio de 2020, 

que aprova as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na Região 

Autónoma dos Açores, no âmbito da pandemia de COVID-19 e a manutenção, até 31 de 

maio, da Situação de Contingência decretada pelo Governo Regional dos Açores para as 

ilhas Terceira, São Jorge, Pico e Faial; e ----------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Das medidas preventivas, recomendações, orientações, circulares e 

deliberações já definidas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória.------------------------  

 -------- Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Manter, até 15 de junho, o cancelamento de todas as atividades sociais, 

culturais e desportivas organizadas pelo grupo municipal; -------------------------------------  

 --------  - Proceder à abertura, a 18 de maio, das instalações municipais abertas ao 

público, a biblioteca municipal, o centro de interpretação ambiental no paul da Pedreira 

(Cabo da Praia), os espaços turísticos geridos pela autarquia, as zonas balneares, as 

instalações desportivas municipais e a Academia da Juventude e das Artes da Ilha 

Terceira; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Manter encerrado o Auditório do Ramo Grande; -------------------------------------  

 --------  - Manter encerrada a rede municipal de creches e ATL’s do Concelho da Praia 

da Vitória; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - O regresso dos colaboradores do grupo municipal ao serviço ativo de forma 

presencial, a 18 de maio, mantendo o regime de teletrabalho em todos os casos em que 

isso seja possível, e, o não regresso ao serviço presencial dos trabalhadores com mais de 

sessenta anos de idade, dos que sejam portadores de doenças crónicas, de grávidas, ou 

dos que necessitem de apoiar os seus filhos, até aos catorze anos de idade, ou, para além 

desta idade, em situações especiais. Os casos supramencionados mantêm o regime de 

teletrabalho nos casos em que haja essa possibilidade. ------------------------------------------  

 --------  - Que a partir de 18 de maio, o atendimento ao público nos serviços camarários, 

no horário entre as 09:00 e as 11:00 horas, seja exclusivo para os munícipes de grupos 

mais vulneráveis, nomeadamente, cidadãos com mais de sessenta anos de idade, 

grávidas, portadores de doenças crónicas ou com necessidades especiais. Fora desse 
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horário, o atendimento a esses cidadãos decorre nos mesmos termos do prestado aos 

restantes munícipes, salvaguardadas as questões de prioridade legalmente fixadas; -------  

 --------  - Que os prazos de pagamentos de taxas, tarifas e prazos administrativos sejam 

prorrogados até 30 dias seguidos a contar da data do fim da Situação de Contingência. ---  

 --------  - Manter interdição a embarcações na Marina da Praia da Vitória; ------------------  

 --------  - Manter o encerramento de todos os parques infantis, parques públicos de 

exercício físico e zonas de lazer da responsabilidade do Município; --------------------------  

 --------  - Reativar o serviço “Praia da Vitória Bus”, com efeitos a 18 de maio; -------------  

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

Cidade, até 31 de maio. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Sobre este o ponto o senhor Presidente fez uma explanação. --------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se é possível precisar, mais ou menos, 

quantos colaboradores voltaram ao serviço, presencial, e quantos continuam em 

teletrabalho, ao que o senhor Presidente e a Vereadora Raquel Borges responderam que 

se encontram ao trabalho cerca de quarenta por cento dos colaboradores. -------------------  

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

  

 

 -------- (02/10) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - REGRESSO AO SERVIÇO PRESENCIAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA: -----------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/552, datado 

de 4 de maio corrente, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------  

 -------- “Considerando o Plano de Contingência Coronavírus/COVID-19 da Câmara 

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

Coronavírus/COVID-19, que tem exigido a adoção de um conjunto de ações e medidas 

de prevenção e seguindo as recomendações instigadas pelas autoridades de saúde 

regionais e nacionais, no âmbito da monitorização permanente à sua evolução; ------------  

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

I/2020/466 e N.º I/2020/551 relativos a essa matéria, através dos quais foram 

determinadas as ações e medidas de prevenção e proteção adotadas na Câmara 

Municipal da Praia da Vitória; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a manutenção, até 31 de maio, da Situação de Contingência 

decretada pelo Governo Regional dos Açores para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico e 

Faial, através da Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, de 4 de maio de 

2020, que aprova as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na Região 

Autónoma dos Açores, no âmbito da pandemia de COVID-19; -------------------------------  

 -------- Determino o regresso gradual ao serviço presencial nos serviços camarários, a 

partir do próximo dia 18 de maio, nos seguintes moldes: ---------------------------------------  
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 --------  - Regresso ao serviço presencial dos colaboradores essenciais para abertura dos 

serviços de atendimento ao munícipe; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Regresso ao serviço presencial dos colaboradores que não haja possibilidade 

de manter o regime de teletrabalho; ----------------------------------------------------------------  

 --------  - O não regresso ao serviço presencial dos trabalhadores com mais de sessenta 

anos de idade, dos que sejam portadores de doenças crónicas, de grávidas, ou dos que 

necessitem de apoiar os seus filhos, até aos catorze anos de idade, ou, para além desta 

idade, em situações especiais. Os casos supramencionados, mantêm o regime de 

teletrabalho nos casos em que haja essa possibilidade. ------------------------------------------  

 -------- Compete aos chefes de divisão ou de departamento, em articulação com as 

restantes chefias a operacionalização e cumprimento do presente despacho, podendo 

ocorrer: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A criação de grupos de trabalho alternando entre si o trabalho presencial e o 

teletrabalho; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A mobilidade temporária de colaboradores entre diferentes setores ou serviços, 

dentro da mesma unidade orgânica por forma a equilibrar as equipas de trabalho e o 

funcionamento dos serviços, desde que autorizado pelo vereador com competência 

delegada; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O atendimento ao público nos serviços camarários, no horário entre as 09:00 e as 

11:00 horas, passa a ser exclusivo para os munícipes de grupos mais vulneráveis, 

nomeadamente, cidadãos com mais de sessenta anos de idade, grávidas, portadores de 

doenças crónicas ou com necessidades especiais. Fora desse horário, o atendimento a 

esses cidadãos decorre nos mesmos termos do prestado aos restantes munícipes, 

salvaguardas as questões de prioridade legalmente fixadas; ------------------------------------  

 -------- Os bares/refeitórios passam a abrir única e exclusivamente no período de 

almoço, sendo obrigatório o cumprimento de todas as medidas de proteção 

recomendadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em todos os serviços passa a ser obrigatório o uso de máscara e a 

disponibilização de desinfetante para as mãos, bem como o respeito pelas regras de 

distanciamento físico. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os colaboradores no serviço presencial ficam obrigados: -----------------------------  

 --------  - Ao uso de máscara de proteção individual. A CMPV disponibilizará as 

máscaras de proteção individual; -------------------------------------------------------------------  

 --------  - À higienização, diária, da sua área e equipamentos de trabalho (teclado, rato, 

telefone, e/ou outros equipamentos e ferramentas de trabalho); e -----------------------------  

 --------  - Ao cumprimento de todas as recomendações contempladas no Plano de 

Contingência Coronavírus/COVID-19 da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 

em particular às comtempladas no ponto 5 - MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 

RECOMENDADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (página 4): ------------------  

 --------  - “Lavar frequentemente as mãos com água e sabão (durante pelo menos 20 

segundos), nomeadamente, sempre que se assoar, espirrar ou tossir e, especialmente, 

após contacto direto com pessoas doentes; --------------------------------------------------------  

 --------  - Evitar levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos, porque as mãos podem ser 

vias de transmissão do vírus; ------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Manter o mínimo de 1 metro de distância de qualquer pessoa que evidencie 

sintomas gripais; --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Evitar o contacto próximo com pessoas com infeções respiratórias e, no caso 

de o ter, utilizar máscara e luvas; -------------------------------------------------------------------  

 --------  - Evitar os cumprimentos típicos de socialização; --------------------------------------  

 --------  - Evitar o contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta; -------------  

 --------  - Adotar medidas de etiqueta respiratória, como tapar o nariz e boca quando 

espirrar ou tossir com lenço de papel ou com o braço (nunca com as mãos), e deitar o 

lenço de papel no lixo logo após a sua utilização, lavando as mãos de seguida”. -----------  

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

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

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

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

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

 

 

 -------- (03/10) 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 30 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, 

para fazer face às despesas efetuadas até à presente data. ---------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 5 de maio em curso, 

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

 -------- “Autorizo a despesa de € 69,57,  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.(…)” -------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto bem como os pontos quatro, cinco e 

seis, em simultâneo, dizendo que os mesmos fazem parte da linha de apoios às IPSS, no 

montante de cem mil euros. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que do global, da linha de apoio de cem mil euros, já consta uma 

cativação na ordem de cerca de noventa mil euros, portanto a revisão dessa linha será 

feita com o Regulamento Cooperar e Desenvolver, que está a ser revisto nessa dotação 

orçamental, sendo revista toda a situação no seu conjunto. -------------------------------------  

 -------- Recordou que a dotação orçamental do Regulamento Cooperar e Desenvolver é 

de trezentos e cinquenta mil euros, desse montante, inicialmente previsto, cerca de 

noventa mil, já aqui estão. Assim sendo, na próxima reunião de Câmara terá de se 

analisar, não só o Regulamento Cooperar e Desenvolver, como também avaliar a 

situação da linha de poio às IPSS e à Associação de Bombeiros Voluntários, sendo certo 

que ainda não há uma resposta do Governo especifica para estas questões. -----------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, pelo que depreendeu das palavras do senhor 

Presidente, esta linha é para ser revista no sentido de aumentar a dotação, tendo o 

senhor Presidente respondido que primeiro tem de ter a análise global do Regulamento 

Cooperar e Desenvolver, e perante a quantidade de pedidos, o que é que a Comissão de 

Análise vai propor; outra questão que tem de se ver é o que será feito, da parte do 

Governo Regional, sobre essa matéria, porquanto o Município está a apoiar despesas 

que não são comparticipadas. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (04/10) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – CAD-CENTRO DE APOIO À 

DEFICIÊNCIA - 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 6 de maio corrente, do CAD - Centro de Apoio à Deficiência, 

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 efetuadas até à presente data. --------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 8 de maio em curso, 

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

 -------- “Autorizo o pagamento de € 665,14, conforme comprovativos em anexo, 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 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (05/10) 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 11/20, datado de 12 de maio corrente, 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 efetuadas até à presente data. ------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 13 de maio em curso, 

do Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: ---------------  
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 -------- “Autorizo e envio para cabimentação o valor de €25.401,38, relativo ás 

aquisições feitas pela AHBVPV, 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 e discutido, em simultâneo, com o ponto tês da ordem 

de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (06/10) 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 88, datado de 12 de maio 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, 

para fazer face às despesas efetuadas até à presente data. ---------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 13 de maio corrente, 

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

 -------- “Autorizo e envio para cabimentação do valor de €14.635,21 referentes ás 

aquisições pelo Lar D. Pedro V, 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 e discutido, em simultâneo, com o ponto tês da ordem 

de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/10) CRISE PANDÉMICA COVID-19 – PROPOSTA DOS 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA DE PACOTE DE 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS A IMPLEMENTAR PELO MUNICÍPIO DA 

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

 -------- Proposta datada de 15 de maio em curso, dos Vereadores do Partido Social 

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

 -------- “III – A retoma económica ----------------------------------------------------------------  

 -------- O fim do Estado de Emergência em Portugal e o levantamento gradual de 

medidas de confinamento na Praia da Vitória impõem a necessidade urgente de 

implementação de medidas de auxilio à retoma económica no Concelho. Assim, vêm os 

Vereadores eleitos pelo PSD nesta Câmara Municipal propor:  -------------------------------  

 -------- Apoio às empresas praienses no regresso à atividade no Pós-Covid19 ----------  
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 -------- 1) Por ser já tempo de agradecimento à resiliência do tecido empresarial 

praiense, reiteramos a necessidade de implementação de uma campanha promocional 

de incentivo ao consumo local, com divulgação nos diversos meios de comunicação, 

sensibilizando para a sua importância e incutindo aos cidadãos o hábito de comprar nos 

estabelecimentos locais; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2) Reiteramos a necessidade do pagamento imediato de serviços prestados ao 

Município e de bens adquiridos por este, assim como a agilização de processos de 

pagamento em atraso, apoiando os seus fornecedores; ------------------------------------------  

 -------- 3) Reiteramos a necessidade premente de se privilegiar, na aquisição de todos 

os bens e serviços desta Câmara Municipal, a adjudicação a empresas com sede social 

no Concelho da Praia da Vitória, assim como a tentativa de diversificar, de modo a 

garantir a abrangência, ao maior número possível, de empresas beneficiárias. --------------  

 -------- 4) Criação de um cartão eletrónico de fidelização de clientes no comércio local, 

permitindo a acumulação de pontos por cada compra que façam nas empresas praienses, 

podendo, posteriormente, trocá-los por descontos nos vários estabelecimentos ou em 

serviços disponibilizados pelo Município; --------------------------------------------------------  

 -------- 5) Promoção de sorteios e vales de desconto nas empresas do Concelho e no 

comércio local e tradicional; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6) Disponibilização de uma plataforma digital, de acesso fácil e generalizado, 

que reúna todos os comerciantes do Concelho e com capacidade de promover os seus 

produtos e serviços, incluindo os serviços extraordinários para compensar as restrições 

Covid-19, como os de take-away e de entregas ao domicílio; ----------------------------------  

 -------- 7) Preparação de uma estratégia concertada com a SDEA e a Câmara do 

Comércio de Angra do Heroísmo, para promoção das empresas do Concelho da Praia da 

Vitória com capacidade de exportação, nomeadamente na preparação de uma missão 

empresarial à diáspora em 2021, assim como a comparticipação, através de celebração 

de protocolo, da participação destas empresas em feiras e certames, nacionais e 

internacionais, com o objetivo de reestabelecerem relações comerciais; ---------------------  

 -------- 8) Criação de Selo distintivo de “Estabelecimento Responsável na Luta contra a 

Covid-19”, que se materializará num dístico visível à entrada de cada estabelecimento 

comercial, que indica o cumprimento das regras de higiene e segurança, fiscalizadas 

pela Câmara Municipal e Autoridade de Saúde Municipal; ------------------------------------  

 -------- 9) Disponibilização de Kit de combate à Covid-19 a cada estabelecimento 

comercial com atendimento ao público, que deve incluir: guia de boas práticas; 

doseador com gel desinfetante; viseiras para cada funcionário da empresa; e, 

autocolante para colocar à porta dos espaços comerciais que recorda aos clientes a 

obrigatoriedade de utilização de máscaras; --------------------------------------------------------  

 -------- 10) Isenção até ao final de setembro do pagamento de taxas municipais pela 

concessão de licenças para a ocupação da via pública de esplanadas de apoio a 

estabelecimentos de restauração e bebidas; -------------------------------------------------------  

 -------- 11) Prolongamento da suspensão do pagamento de parquímetros no centro da 

cidade até ao final do mês setembro; ---------------------------------------------------------------  
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 -------- 12) Realização de reuniões e encontros frequentes com todos os empresários 

praienses, para garantir que as medidas que serão implementadas no pós-Covid-19 são 

as que melhor respondem às suas necessidades; -------------------------------------------------  

 -------- Reforço da capacidade de resposta das Juntas de Freguesia a problemas 

locais -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 13) Pagamento imediato dos valores protocolados com as Juntas de Freguesia do 

Concelho; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 14) Reforço das verbas transferidas às Juntas de Freguesia para promoverem 

pequenas obras e estimularem a economia local; ------------------------------------------------  

 -------- 15) Disponibilização de €1000,00 euros às Juntas de Freguesia para reforço (ou 

criação) do fundo de emergência social local, desburocratizando e tornando céleres as 

pequenas ajudas às famílias da freguesia; ---------------------------------------------------------  

 -------- 16) Isenção do pagamento da fatura da Praia Ambiente para os próximos três 

meses às Juntas de Freguesia do Concelho; -------------------------------------------------------  

 -------- 17) Manter as reuniões conjuntas com todas Juntas de Freguesia, para que a 

articulação que agora se verifica se torne uma constante no pós-COVID-19; ---------------  

 -------- Reforço do apoio às instituições culturais e recreativas da Concelho -----------  

 -------- 18) Atribuição de apoio extraordinário de €1000,00 às instituições culturais e 

recreativas, com sede social no Concelho da Praia da Vitória, com a majoração de 

€1000,00 para as Filarmónicas praienses. ---------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a contenção social que esta crise pandémica impõe, 

ameaçando a realização das Festas da Praia da Vitória 2020 no seu formato tradicional, 

propomos que €130.000,00 do total da verba que lhes está destinada pela Câmara 

Municipal sejam redirecionados para as medidas que aqui apresentamos, a fim de 

compensar a economia local pela necessidade de cancelamento ou de adaptação da 

principal festa do Concelho. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicitamos, por fim, que este documento seja introduzido na ordem de trabalhos 

da próxima reunião camarária, de 18 de maio de 2020, e que as medidas nele inscritas 

sejam submetidas a votação em separado, assim como que seja anexado à ata da 

mesma.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins propôs que a proposta fosse votada ponto por 

ponto, tendo o senhor Presidente referido que considera que esta proposta deve ser 

apreciada e votada no seu conjunto, tendo, de seguida, tecido considerações sobre cada 

uma das medidas propostas, e questionou os Vereadores do PSD se pretendiam 

reformular a proposta, sendo a resposta negativa. ------------------------------------------------  

 -------- Assim, o senhor Presidente declarou que relativamente às medidas a que aludem 

os pontos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, o PS votava contra porque essas 

medidas são uma duplicação das medidas já existentes, e relativamente às medidas 

constantes dos pontos 4, 5, 6 e 16, merecem a concordância do PS, mas devem ser 

adaptadas em conformidade com o que proferiu sobre cada uma delas, o que não foi 

aceite pelos Vereadores do Partido Social Democrata. ------------------------------------------  

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

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram a favor. ---------------  
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 -------- (08/10) 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/2020/595, datada de 13 de maio 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 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; ---  

 -------- E considerando que por motivo da pandemia COVID-19, o acesso e entrega de 

documentação se encontra condicionado, estando os serviços municipais encerrados 

para atendimento ao público até 18 de maio 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 1 de junho 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.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/10) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/594, datada de 13 de maio 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 
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de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

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

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

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

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

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 e nº4, respetivamente, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar 

a atribuição do apoio constante de quadro em anexo, com efeito a partir do dia 1 de 

junho 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.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/10) LISTA DE JUÍZES SOCIAIS – PROPOSTA: -----------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/561, datada de 11 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Compete à câmara municipal do município da sede de cada tribunal a 

organização das candidaturas a juízes sociais para intervir nas causas da competência 

dos tribunais de menores, entre os cidadãos residentes na área do município da sede do 

respetivo tribunal, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 156/78, de 30 de 

junho;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Na preparação das listas, solicitou-se a colaboração de entidades do concelho 

da Praia da Vitória, ligadas por qualquer forma à assistência, formação e educação de 

menores, em conformidade com o estabelecido no artigo 34º do diploma citado, e 

procedeu-se à publicação do Edital nº 2020/6; ---------------------------------------------------  

 --------  - De acordo com o artigo 36º, do mesmo Decreto-Lei, as listas devem ser 

votadas pela assembleia municipal; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a câmara municipal, ao abrigo da alínea ccc), do nº 1, do artigo 

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à assembleia municipal, 

para votação, nos termos do artigo 36º do Decreto-Lei nº 156/78, de 30 de junho, a lista 

dos 13 candidatos a juízes sociais (efetivos e suplentes). ---------------------------------------  

 -------- Anexo: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Lista de candidatos a juízes sociais.” ---------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de lista 

de candidatos em apreço e submeter à votação e aprovação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo da alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, em conjugação com o artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de 

junho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (11/10) RATIFICAÇÃO DAS REUNIÕES DE CÂMARA DE 23 DE 

MARÇO, 6 DE ABRIL, 20 DE ABRIL E 4 DE MAIO DE 2020: -------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa fez uma explanação do assunto em apreço. ---------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as deliberações das 

reuniões de Câmara de 23 de março, 6 de abril, 20 de abril e 4 de maio de 2020. -----  
 

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezassete horas 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: _________________________________________ 


