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ATA Nº 11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE JUNHO 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 Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Rui 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dois dias do mês de junho 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 Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de 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 deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins, relativamente à questão abordada na última 

reunião de câmara sobre a verba de mil euros destinada às Juntas de Freguesia que se 

encontrava por liquidar, referente ao ano de dois mil e dezanove, disse que essa verba 

tem a ver com a Junta de Freguesia da Agualva e com uma rubrica da cultura, no âmbito 

do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, tendo o senhor Presidente esclarecido 

que em dois mil e dezanove não havia rubrica da cultura nesse Regulamento, pelo que 

essa situação deve ter a ver com o apoio às Ondas Culturais; nesse caso, e não estando 

devidamente faturado, também não se encontra em falta o pagamento e na folha de 

fornecedores da Cooperativa Praia Cultural não consta nada em falta destinado às Juntas 

de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que o que se encontra em falta é 

respeitante à Junta de Freguesia dos Biscoitos e do Cabo da Praia, porque as Juntas de 

Freguesia não entregaram o documento para se dar andamento ao processo. ----------------  

 -------- Referiu também que, provavelmente, a Junta de Freguesia da Agualva não 

entregou o documento para se poder efetuar o pagamento. -------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que a Cooperativa só está em falta quando estão 

entregues todos os documentos necessários na contabilidade, pelo que seria conveniente 

a Junta de Freguesia verificar, concretamente a que se refere essa situação. -----------------  

 --------  O Vereador Carlos Costa, após contato com os serviços, informou que o 

pagamento referente à Onda Cultural, de dois mil e dezanove, da freguesia da Agualva, 

já foi efetuado a dezassete de maio findo. ---------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que teve conhecimento que o executivo, 

entretanto, identificou quais são os funcionários da Câmara que têm valores em atraso e 

questionou qual o ponto de situação, ao que o Vereador Carlos Costa respondeu que 

houve uma confusão com esse processo, porquanto já haviam sido pagos os montantes 

referentes a dois mil e dezanove, e na altura deram-lhe informação de que estava tudo 

pago, mas como nenhum dos colaboradores o contatou nesse sentido, após ter sido 

levantada a questão, foi confirmar junto dos serviços, tendo-se confirmado que se 

encontrava em falta esse pagamento, que entretanto já está a ser processado. ---------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente realçou que esses valores nem estão 

faturados porque, para todos os efeitos, a Cooperativa não deve nada, pois as pessoas 

que têm esses valores em falta nunca o faturaram. -----------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à abertura da época balnear, no dia dez de junho, a Vereadora 

Cláudia Martins perguntou como é que se vai processar e como é que vai ser feita a 

gestão dessas zonas, tendo o senhor Presidente respondido que a abertura da época 

balnear nacional é no dia seis de junho, sendo que anteriormente a estratégia municipal 

era no sentido de abrir a época balnear no dia um de junho, no entanto e neste ano, 

considerando as novas regras, não existem condições para abrir no dia seis de junho, 

pelo que terá de ser no dia dez de junho e, mesmo assim, com muito esforço das equipas 

operacionais, tendo agradecido a toda a equipa da Vereadora Raquel Borges, em 

especial a todos as equipas sob a orientação da Chefe de Divisão Madaíl Ávila. -----------  
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 -------- O senhor Presidente deu ainda nota, quanto à abertura da época balnear, que o 

município este ano tem mais uma zona balnear com Bandeira Azul, designadamente, a 

Praia dos Sargentos, continuando assim a ser este o concelho dos Açores com mais 

Bandeiras Azuis; para além disso, o município está em ex aequo com o município de 

Angra do Heroísmo, nas Bandeiras de Qualidade de Ouro, aguardando-se ainda o 

desfecho sobre as classificações como Praias Acessíveis, bem como sobre a 

classificação de Poluição Zero, continuando o município, assim e para já, a ser líder 

inquestionável em termos da época balnear. ------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que, com a abertura da época balnear no dia dez de junho, o 

município será dos primeiros dos Açores a abrir a época balnear, sendo que no 

município de Angra do Heroísmo será no dia quinze de junho e em São Miguel, a maior 

parte dos municípios, vai iniciar a época balnear no dia vinte de junho ----------------------  

 -------- Disse também que foi solicitado à senhora Delegada de Saúde, na passada sexta-

feira, parecer sobre as piscinas dos Biscoitos, Quatro Ribeiras, na parte destinada às 

crianças, da Caldeira e das Escaleiras, aguardando-se para se saber qual é o 

entendimento sobres essas quatro estruturas, na medida em que o que o manual diz é 

que podem ser abertos todos os espaços com renovação natural pela água do mar, sendo 

que esses quatro espaços suscitam algumas dúvidas. --------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que como se aproxima a data de dez de 

junho e não tendo ainda as indicações do Governo Regional, mas tendo em conta o que 

se vê nas notícias relativamente ao que está a acontecer no Continente, com as zonas 

balneares completamente cheias, sendo que a época balnear, a nível nacional, apenas 

tem início a seis de junho, altura em que vão estar os nadadores-salvadores, é preferível, 

mesmo que não existam todas as condições ideais, começar no dia dez de junho, com os 

nadadores-salvadores dando alguma segurança aos banhistas que frequentam essas 

zonas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à gestão das zonas balneares, a Vereadora Cláudia Martins perguntou se 

vai ser assegurada pela Câmara Municipal em coordenação com os Bombeiros 

Voluntários, ou se vai envolver mais entidades, tendo o senhor Presidente respondido 

que a Câmara Municipal tem a competência de dotar as infraestruturas mas que a 

fiscalização é competência da Autoridade Marítima, sendo que a Câmara Municipal 

protocola com os Bombeiros Voluntários a questão dos nadadores-salvadores, 

acrescentado, este ano, a Delegação de Saúde, no âmbito da fiscalização das questões 

relacionadas com o COVID-19. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que as reuniões que têm vindo a ser 

realizadas pela Vereadora Raquel, têm envolvido a Capitania do Porto, os Bombeiros 

Voluntários e os Presidentes das Juntas de Freguesia, porque as zonas balneares 

envolvem uma questão de desenvolvimento local e de dinâmica de cada uma das 

freguesias, apesar das mesmas não terem competência direta sobre essas matérias, sendo 

que a competência efetiva nem é do município, mas sim da Autoridade Marítima. --------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que apesar de, na última reunião presencial 

que teve com a Capitania do Porto, não haver ainda a certeza, entretanto, já telefonaram 

a informar que o reforço de três fuzileiros já chegou à ilha e que já estão a fazer o 

reconhecimento das zonas balneares. --------------------------------------------------------------  
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 -------- Esclareceu ainda que, conforme lhe foi transmitido pelo Capitão do Porto, a 

maior preocupação do mesmo prende-se com a zona da Silveira em Angra do Heroísmo, 

e com os Biscoitos na Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que estão a trabalhar no sentido de, após a parte logística estar a 

funcionar, reunirem novamente com o Capitão do Porto e com os Bombeiros 

Voluntários, a fim de se articular as linhas de comunicação, porque uma equipa de três 

fuzileiros é muito reduzida para fiscalizar todas as zonas balneares da ilha. -----------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou, no âmbito do que já foi reivindicado 

pela Junta de Freguesia dos Biscoitos, como ficou a situação das zonas balneares dos 

Lagadores e da Fonte das Pombas, ou seja, se vão ficar abertas à população, tendo o 

senhor Presidente respondido que as Juntas de Freguesia têm de reivindicar aquilo que é 

da respetiva competência, porque se a Junta de Freguesia dos Biscoitos pretende fazer 

investimentos nessas áreas, pode fazê-lo, sendo que, porém, a Câmara já assumiu que 

vai fazer esses investimentos; neste momento, já foi transmitido, por várias vezes, à 

Junta de Freguesia dos Biscoitos que, quando o município da Praia da Vitória abre uma 

zona balnear, não o faz de qualquer forma, mas sim com a mesma toda apetrechada, 

com os critérios para ter a Bandeira Azul e para além disso, e conforme também já foi 

transmitido à Junta de Freguesia dos Biscoitos, para se ter uma zona balnear é 

necessário ter, pelo menos, três anos de análises às águas, como aconteceu com a Praia 

dos Sargentos, cujo processo foi iniciado há dois anos e concluído este ano e com muito 

sucesso; assim sendo, referiu que a Vereadora Cláudia Martins em vez de sinalizar a 

questão da zona balnear da Praia dos Sargentos, volta a questionar a situação da Fonte 

das Pombas e dos Lagadores, sendo que essas zonas estão no mesmo patamar que está o 

Porto Guilherme, no Porto Martins, pelo que, no seu entender, não se pode ser 

partidário nessas matérias, mas sim olhar para o concelho como um todo. ------------------  

 -------- Destacou ainda que, no ano passado, fizeram análises à zona dos Lagadores, à 

Fonte das Pombas e ao Porto Guilherme, sendo que o objetivo é que, 

independentemente dos desafios que tiveram este ano para a abertura da época balnear, 

no próximo ano seja possível abrir ambas as estruturas com Bandeira Azul, uma nos 

Biscoitos, nos Lagadores e Fonte das Pombas e outra no Porto Martins. ---------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que, como o senhor Presidente deve 

calcular, a via de comunicação entre a Junta de Freguesia dos Biscoitos e os Vereadores 

do PSD é muito mais direta, da mesma forma que acredita que as outras Juntas de 

Freguesia, quando querem comunicar com o senhor Presidente, têm uma via mais 

facilitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que todas as Juntas de Freguesia têm, precisamente, 

o mesmo meio de comunicação, quer com qualquer membro do executivo, quer com a 

pessoa do senhor Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, ainda ontem, falou com o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia dos Biscoitos e que, hoje, este foi o primeiro a ligar-

lhe e que, na sexta-feira, esteve com o mesmo pessoalmente.----------------------------------  
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No que se refere à obra do bar do Abismo, na freguesia dos Biscoitos, a Vereadora 

Cláudia Martins disse que estava previsto que a obra ficasse concluída na altura da 

abertura da época balnear, ou seja, a um de junho, mas que, entretanto, isso não se 

verificou atendendo à situação do COVID-19 e questionou se esta obra vai estar 

concluída a dez de junho, ao que o senhor Presidente respondeu que a obra não vai estar 

pronta a dez de junho, sendo que o prazo previsto, inicialmente, para a sua conclusão 

era no dia um de junho e que, mesmo com a questão do COVID-19, a empreitada não 

havia parado; face a essa situação saudou não só este empreiteiro, mas também os 

restantes empreiteiros com obras da Câmara, referindo ainda que, em qualquer dos 

casos, as obras não pararam, mas que, infelizmente, todas elas abrandaram. ----------------  

 -------- Salientou ainda o senhor Presidente que, no caso da obra do bar dos Biscoitos, o 

que se poderia fazer, pelo atraso da empreitada, seria em aceitar as razões desse 

empreiteiro e compreender o seu atraso ou retirar-lhe a empreitada e dar a obra a outro 

empreiteiro, sendo certo que, nesta última hipótese, a obra demoraria ainda mais tempo 

a ficar concluída, sendo preferível manter a confiança no empreiteiro atual. ----------------  

 -------- Referiu ainda que, na sua opinião e apesar de obra estar atrasada, vai ser possível 

ter uma boa empreitada naquele local e com o bar do Abismo bastante renovado, sendo 

que, no dia dez de junho, os sanitários vão estar preparados para toda a época balnear, 

bem como para o posterior funcionamento do bar. ----------------------------------------------  

 -------- Salientou também que até fica um pouco mal questionar o atraso na obra do bar 

do Abismo tendo em conta tudo o que se passou, porquanto a maior parte do País ficou 

em casa cerca de dois meses e aqueles homens, apesar de tudo, não deixaram de 

trabalhar.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, no ano passado, aquela zona foi galardoada como a 

segunda zona balnear nacional de Praia Acessível, o que muito orgulha o executivo e 

que foi fruto do excelente trabalho que as equipas operacionais da Câmara Municipal 

desenvolveram naquele local, pelo que vão continuar a desenvolver esse trabalho, uma 

vez mais, para se ter excelentes condições no bar do Abismo. ---------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que a sua questão vem na sequência da 

resposta que o senhor Presidente deu sobre o assunto numa reunião de câmara realizada 

por videoconferência, ou seja, que o empreiteiro ia continuar a empreitada e que não era 

pela situação do COVID-19 que se ia atrasar a obra e que o bar abria com o início da 

época balnear, daí terem depreendido que a obra estaria concluída atempadamente. -------  

 -------- Sobre essa situação o senhor Presidente retorquiu que tem ideia que essa questão 

foi abordada na primeira reunião realizada por videoconferência e perguntou se a 

Vereadora Cláudia Martins entende que se deveria retirar a obra ao atual empreiteiro 

para dar a outro empreiteiro, ou se acha que, independentemente dos atrasos, se deve 

manter o atual empreiteiro para tentar que o mesmo conclua a obra logo que possível. ---  

 -------- Terminou questionando a Vereadora Cláudia Martins sobre qual a sua opinião 

relativamente ao que a Câmara deveria fazer, tendo a Vereadora Cláudia Martins 

respondido que não quer que se confunda o que disse, ou seja, que não se trata de 

atribuir a culpa a terceiros mas sim de se assumir que, quando esta obra foi adjudicada, 

já se sabia que não estaria concluída nas datas previstas e que, na altura, se falou sobre o 

assunto, bem como de que o tempo disponível não era suficiente para a obra estar 
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concluída a tempo da abertura da época balnear e foi isso que se veio a verificar, sendo 

esta a situação que se está a concluir, não estando a propor nada em relação ao 

empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que não é a Câmara Municipal que define os 

prazos, apenas firma os contratos e abre os concursos, as pessoas concorrem e ganham 

esses concursos, sendo que, neste caso, o município tem um contrato com o empreiteiro 

para este concluir a obra no dia um de junho e que estava previsto abrir a época balnear 

no dia um de junho, a partir daí e aquilo que são os prazos contratuais da Câmara 

Municipal estão assegurados. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou qual é o novo prazo previsto para a obra 

estar concluída, tendo o senhor Presidente respondido que o último prazo indicado pelo 

empreiteiro, sendo certo que o mesmo já não quer dar garantias na medida em que 

também não sabe o que vai acontecer, porquanto até pode haver novas restrições de 

confinamento, mas caso a situação se mantenha com as regras atuais, relativamente a 

trabalho e à disponibilização de materiais para o trabalho, será, previsivelmente, até 

início do mês de julho, mais concretamente na primeira quinzena de julho. -----------------  

 -------- No que se refere aos sanitários, a Vereadora Cláudia Martins questionou se estes 

serão sanitários provisórios ou se já serão os sinalizados na obra.-----------------------------  

 -------- Relativamente aos sanitários, o senhor Presidente explicou que o que o manual 

diz é que é preferível os mesmos estarem fechados e não haver sanitários em qualquer 

zona balnear, bem como que tudo o que seja espaço fechado deva estar fechado, quer 

sejam sanitários, quer duches. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda no que concerne aos sanitários disse que o executivo vai tentar abrir todos 

esses espaços e não só nos Biscoitos, ou seja, todos os que tiverem condições vão abrir 

de imediato e a partir da altura em que os concessionários abram os seus espaços, 

porquanto alguns concessionários vão abrir antes do dia dez de junho; para além disso, 

será feito um reforço com sanitários móveis, sendo que todos eles, não só nos Biscoitos, 

mas os de todas as zonas balneares, vão ser desinfetados, pelo menos, quatro vezes ao 

dia e vai haver uma empresa privada a quem a Câmara Municipal contratualizou a 

limpeza e desinfeção desses sanitários, sendo essa a medida que consta no manual e 

caso se verifique que, dada a afluência, mesmo com essa desinfeção, não seja possível 

estarem abertos, terá de se rever essas matérias. -------------------------------------------------  

 

 --------  Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins abordou a questão da alteração de 

trânsito na Canada da Salga, aprovada em Assembleia Municipal e questionou qual o 

ponto de situação, ao que o senhor Presidente respondeu que esta alteração estava 

prevista para o fim-de-semana da Páscoa, mas foi adiada perante toda esta situação do 

COVID-19 e, considerando que as equipas operacionais andam com cerca de quarenta 

por cento da sua mão-de-obra, mal seria estar a exigir à Câmara Municipal o 

cumprimento dessa questão, para mais neste período em que foi necessário abrir uma 

rede de creches, uma época balnear e daqui a dias abrir uma rede de atl’s, bem como 

abrir um número sem fim de infraestruturas e com os recursos ao serviço muito 

limitados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Concluiu dizendo que esta alteração será implementada logo que seja possível, 

após se tratar de todas as reaberturas após o confinamento. ------------------------------------  

 

 --------  O Vereador Tiago Borges questionou que tipo de intervenção está a ser feita na 

Rua Joaquim Alves, entre o Bairro Joaquim Alves e as Fontinhas, ---------------------------  

 -------- Questionou também o ponto de situação da asfaltagem da Canada do Chico 

Laranjo, na freguesia das Fontinhas. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a questão da intervenção na Rua Joaquim Alves, o senhor Presidente 

respondeu que está a ser feita uma intervenção de adução de água ao Bairro Nossa 

Senhor de Fátima, no âmbito de uma empreitada do Governo Regional que, apesar de 

estar dentro dos prazos, atrasou pela questão do COVID-19, mas que, quando o 

Governo Regional terminar a adução de água, a Câmara Municipal vai asfaltar essa 

estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à Rua Chico Laranjo, referiu que, conforme já havia sido delineado com 

os moradores e com a Junta de Freguesia, essa asfaltagem faz parte da empreitada de 

pavimentação das sobras de estrada para dois mil e vinte, que foi aprovada 

recentemente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que essa empreitada não está feita porque aquele que era o projeto 

inicial, após a concordância dos moradores, foi rejeitado por alguns dos moradores, pelo 

que se está a tentar encontrar uma solução de consenso para todos. --------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, relativamente à intervenção na estrada junto à 

rotunda do aeroporto, perguntou se a zona da rotunda e a estrada para as Lajes vão ficar 

no estado atual, tendo o senhor Presidente respondido que cada um tem de tratar daquilo 

que é da sua competência, sendo que a estrada do aeroporto, como é sabido, é da 

competência da Câmara Municipal até à rotunda de acesso ao aeroporto e que todos os 

acessos a portos e aeroportos são da competência do Governo Regional; assim sendo, o 

local indicado é da competência do Governo Regional, sendo que, no entanto, a Câmara 

já diligenciou esforços e tem conhecimento que já foi solicitado preço existindo, 

inclusivamente, um concurso para a asfaltagem da zona da rotunda, mas se será feito ou 

não, é uma competência do Governo Regional, pelo que a Câmara Municipal, 

diretamente, não tem nada a ver com essa situação. ---------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que, durante a empreitada da Praia 

Ambiente, de asfaltagem e abertura da vala, por várias vezes falaram com as Obras 

Públicas, no sentido de se aproveitar a obra que estava a decorrer para se prolongar a 

asfaltagem à rotunda, mas nem sempre, no dia-a-dia, isso é possível. ------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, do lado dos Vereadores do PSD, são sempre 

levantadas questões relativamente a competências do Governo Regional, mas gostava 

também que fossem levantadas questões das competências mas quando essa situação 

acontece relativamente às Juntas de Freguesia como, por exemplo, quando a Câmara 

abriu uma rede de creches e algumas delas ficam em escolas que são responsabilidade 

das Juntas de Freguesia e não viu que fosse feita manutenção nas mesas por parte das 

Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A vereadora Cláudia Martins realçou que, independentemente da competência, é 

da responsabilidade do município zelar por tudo o que está no concelho e pela 

manutenção das coisas, quanto mais não seja através da ferramenta da reivindicação, 

pelo que manifestou a sua satisfação por a zona da rotunda e a entrada para as Lajes 

irem ser asfaltadas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao que foi mencionado pelo senhor Presidente sobre a manutenção de 

espaços que são da competência das Juntas de Freguesia, perguntou quais são esses 

espaços e se essa situação já foi sinalizada às mesmas, ao que o senhor Presidente 

respondeu que já sinalizaram essas matérias para a abertura dos atl’s e que também 

estão a trabalhar nesse sentido e vão continuar a faze-lo de igual modo para todo o 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/11) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 2 de junho em curso, de Rui Miguel Mendes Espínola, 

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

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

estar presente na reunião do dia 2 de junho de 2020, pelo que será substituído, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (02/11) 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/2020/625, 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: ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 1. Do estado de Calamidade Publica decretada pelo Governo Regional dos 

Açores para as ilhas Terceira e São Miguel; ------------------------------------------------------  

 -------- 2. Da estratégia de desconfinamento social e económico que tem vindo a ser 

definida e implementada na Região Autónoma dos Açores; -----------------------------------  

 -------- 3. Da Resolução do Conselho do Governo n.º 159/2020 de 29 de maio de 2020; --  

 -------- 4. 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; -------------------------------------  

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

 --------  - A abertura Oficial da Época Balnear a 10 de junho; ---------------------------------  

 --------  - A abertura da rede municipal de ATL’s do Concelho da Praia da Vitória, com 

efeitos a 22 de junho; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

presencial, mantendo o não regresso ao serviço presencial dos trabalhadores com mais 

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

que necessitem de apoiar os seus filhos, até aos catorze anos de idade, sem oferta 

educativa de acompanhamento. Os casos supramencionados mantêm o regime de 

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

 --------  - Manter 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 horário, o atendimento a 

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

salvaguardas 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 Calamidade 

Pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Suspender a interdição a embarcações na Marina da Praia da Vitória, sendo 

aplicado aos tripulantes dos iates (de fora da Região) que atraquem nos portos e marinas 

da Região, os procedimentos previstos na Resolução do Conselho do Governo n.º 

152/2020, de 28 de maio; ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Cidade, até 30 de junho. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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.” ------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço.------   
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 -------- (03/11) 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/2020/626, 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, N.º I/2020/551, N.º I/2020/552 e N.º I/2020/625 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 o estado de Calamidade Publica, decretado pelo Governo 

Regional dos Açores para as ilhas Terceira e São Miguel; -------------------------------------  

 -------- Considerando a estratégia de desconfinamento social e económico que tem 

vindo a ser definida e implementada na Região Autónoma dos Açores; ---------------------  

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

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

presencial, mantendo o não regresso ao serviço presencial dos trabalhadores com mais 

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

que necessitem de apoiar os seus filhos, até aos catorze anos de idade, sem oferta 

educativa de acompanhamento. 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; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mantém-se 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; ----------------------  

 -------- Mantém-se a abertura de bares/refeitórios única e exclusivamente no período de 

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

recomendadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Mantém-se, em todos os serviços, o uso obrigatório de máscaras 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 cumprimentos de todas as recomendações comtempladas 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; --------------------------------------------------------------------  

 --------  --- 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.» ------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/11) REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - RELATÓRIO DA QUALIDADE DE 

SERVIÇOS – 2º SEMESTRE DE 2019: --------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara Municipal e 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, o Relatório da Qualidade de Serviços, 

referente ao 2º semestre de 2019, o qual faz parte integrante desta ata e cuja Ata da 

equipa de Avaliação é do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Aos vinte e três dias do mês de abril de 2020 e no âmbito dos números 1 e 2 do 

artigo 27º do Regulamento da Qualidade de Serviço do Município da Praia da Vitória, 

reuniu, por videoconferência, a equipa de Avaliação, composta pelos seguintes 

elementos: Anabela Leal, Rui Azevedo, responsável pelas Obras Particulares, Elisabete 
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Costa, responsável pelas Taxas e Licenças e Vanda Bettencourt, delegada da Praia 

Ambiente EM. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião teve por agenda o seguinte ponto: --------------------------------------------  

 -------- Ponto 1, preparação do relatório do 2º semestre de 2019;------------------------------  

 -------- No ponto 1, deu-se a apresentação dos relatórios individuais, feita pelos 

coordenadores das respetivas Secções/Setores que ficarão como anexos à presente ata, 

verificando-se que não foi registado qualquer desvio em relação aos indicadores 

apresentados no já mencionado Regulamento. A equipa procedeu à elaboração de um 

relatório final, de forma a sintetizar e a agrupar num único documento os dados 

apresentados, cujo teor será apenso a esta ata.” --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se o Regulamento e o indicador padrão são 

definidos pela Câmara, porque nestes relatórios existe sempre um diferença 

considerável entre o resultado verificado e o indicador padrão e se não seria conveniente 

uma proposta de melhoria para alterar o Regulamento bem como diminuir os 

indicadores padrão, para se melhorar, cada vez mais, os serviços. ----------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde respondeu que esta é, provavelmente uma das 

únicas câmaras do País que tem um regulamento de qualidade de serviço interno, que 

exige da própria câmara e das entidades municipais uma prestação de serviço de 

qualidade, cumprindo determinados prazos, sendo que estes prazos fixados são metade 

daquilo que a lei estipula. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, evidentemente, há sempre alguma questão a melhorar mas 

também não se pretende chegar a um ponto de estar a estrangular os serviços, para dar 

resposta aos munícipes, quando até se está bastante para além daquilo que são os prazos 

estipulados pela lei. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- (05/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/610, datada de 27 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Considerando que as ações das associações – independentemente da sua génese 

e área de funcionamento – no desenvolvimento das freguesias e Vila do concelho da 

Praia da Vitória é um fator de enorme importância, sendo atores efetivos de progresso e 

dinamização social, cultural, desportiva, patrimonial e comunitária; -------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da 

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

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1514/2020, de 29 de janeiro de 2020; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto nos artigos 7º, 10º e 11º do Regulamento Cooperar e 

Desenvolver na Praia da Vitória, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; --  
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 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio 

no valor total de 433.111.00€ (quatrocentos e trinta e três mil, cento e onze euros), 

consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo e de acordo com a minuta de 

Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente deu nota que nesta proposta 

estão incluídas setenta e cinco candidaturas, sendo o valor total a deliberar de 

quatrocentos e trinta e três mil euros, de apoios ao associativismo do concelho da Praia 

da Vitória, e que o valor previsto em orçamento era de cerca de trezentos mil euros, mas 

felizmente e dada a situação financeira da Câmara Municipal, bem como por questões 

relacionadas com o COVID-19, permite retirar de determinadas rubricas para fazer o 

reforço ao Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, nomeadamente: “O Verão é na 

Praia”; LIFE – Sustentabilidade dos areais, que como os prazos foram todos 

prorrogados não é possível executar esta candidatura ainda este ano; e a candidatura ao 

EEGRANTS que, como foi submetida recentemente, não se prevê que seja executada 

este ano; assim sendo, a verba que estava adstrita para esses projetos é afeta, em parte, 

ao Cooperar e Desenvolver e a outra parte aos cem mil euros da linha de apoio às IPSS 

e da Associação Humanitária de Bombeiros. -----------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que são quatrocentos e trinta e três mil euros de apoio ao 

associativismo, cento e quarenta mil euros de apoio corrente para atividades regulares, 

duzentos e noventa mil euros para capital, ou seja, para investimento de edificado e 

preservação de património, dos quais cerca de noventa mil euros são para associações 

de cariz religioso, nomeadamente para igrejas e impérios, cerca de cento e dez mil euros 

para associações desportivas e clubes desportivos, cerca de cento e trinta e oito mil 

euros para associações culturais e agentes culturais e cerca de noventa e cinco mil euros 

para entidades que desenvolvem a sua atividade de âmbito social. ----------------------------  

 -------- Destacou ainda que desses quatrocentos e trinta e três mil euros, quarenta e dois 

mil euros são quota-parte de instituições ou associações, para candidaturas à GRATER, 

que vai permitir que esses quarenta e dois mil euros sejam apoiados, com fundos 

comunitários, em duzentos e vinte e seis mil euros ao associativismo. No global o que 

se estará a deliberar, é uma injeção de valores da Câmara Municipal e de fundos 

comunitários na ordem dos seiscentos e cinquenta mil euros no associativismo do 

Concelho, que vai resultar em várias obras e investimentos um pouco por todo o 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, apesar de terem tido acesso à 

avaliação da comissão de análise, no seu entender e à semelhança do que acontece com 

o Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória, deveriam também tomar 

conhecimento da restante documentação, ou seja, quais são os projetos submetidos mas, 

no entanto, vão votar a favor destes apoios. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou porque motivo havia valores diferentes 

para projetos idênticos, nomeadamente para viaturas, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que, no caso da ADREP – Associação Desportiva Escolar Praiense – no ano 

passado foi deliberado um apoio para a aquisição de uma carrinha, pelo que existe um 
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reforço do valor, ao contrário de outras situações que estão a solicitar o apoio para 

viaturas pela primeira vez. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à disponibilização da documentação, o senhor Presidente esclareceu que 

são setenta e cinco candidaturas e que, para além disso, estão em causa apoios 

destinados a associações sem fins lucrativos e que quando é disponibilizada 

documentação mais detalhada é quando há fins comerciais, ou para pessoas, mas nesta 

proposta estão em causa associações sem fins lucrativos e a própria lei distingue 

critérios de forma distinta mas se, porém, pretenderem ter acesso aos documentos, os 

mesmos estão disponíveis nos serviços para consulta, à semelhança de qualquer outra 

documentação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins esclareceu que a sua questão era no sentido de 

perceber melhor os processos, por exemplo, existe um apoio à APALIT – Associação de 

Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira – para manutenção de frota, que, 

na sua opinião, tinha de ter mais informação para se saber o que está a ser votado. --------  

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

 

 

 -------- (06/11) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – CASA DO POVO DOS 

BISCOITOS - ACESSO À LINHA DE APOIO FINANCEIRO À AHBVPV E 

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

N.º I-CMPV/2020/467: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Email datado de 19 de maio 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 21 de maio findo, do 

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

 -------- “Autorizo o pagamento de € 336,52 á Casa do Povo dos Biscoitos 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, e submeter a reunião 

de Câmara para ratificação.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto em simultâneo com os pontos sete, 

oito e nove, da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------  

 --------  A Vereadora Cláudia Martins referiu que vão votar a favor destes quatro apoios, 

à semelhança do que tem vindo a acontecer com outros apoios desta linha, no entanto, 

alertou para o facto das Junta de Freguesia também fazerem atendimento ao público e 

também terem necessidade de dotar as suas infraestruturas, consoante o que as regras 

ditarem, pelo que seria interessante a Câmara também se disponibilizar para apoiar as 

Juntas de Freguesia na aquisição destes materiais, à semelhança do que acontece com as 

IPSS. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Presidente disse que, para já e pelo que 

tem conhecimento, não foi recebido qualquer pedido das Juntas de Freguesia, para 

materiais nesse âmbito, sendo que até nem todas as Juntas de Freguesia têm serviço de 

atendimento presencial; para além disso, o Governo Regional tem uma linha de apoio às 
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Juntas de Freguesia para a aquisição de equipamento, quer seja de proteção, quer para 

equipamento informático, entre outros. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que durante este tempo de confinamento e 

como falava várias vezes com os Presidentes das Juntas de Freguesia, por exemplo, o 

Presidente da Junta de Freguesia das Fontinhas pediu gel desinfetante para a casa 

mortuária, o que foi disponibilizado e quando foi decidido o uso obrigatório das 

máscaras, à exceção das Lajes e dos Biscoitos, foi entregue um pacote de cinquenta 

máscaras a cada Junta. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/11) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – CASA DO POVO DOS 

BISCOITOS - ACESSO À LINHA DE APOIO FINANCEIRO À AHBVPV E 

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

N.º I-CMPV/2020/467: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Email datado de 19 de maio 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 à aquisição de 80 caixas de máscaras cirúrgicas. ------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho datado de 26 de maio findo, do 

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

 -------- “(…) agendar para reunião de Câmara para ratificação, o pagamento de € 

1.664,00, á Casa do Povo dos Biscoitos, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (08/11) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – CENTRO COMUNITÁRIO 

DO ESPÍRITO SANTO DE VILA NOVA - ACESSO À LINHA DE APOIO 

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

DA VITÓRIA - PROPOSTA N.º I-CMPV/2020/467:----------------------------------------  

 -------- Email datado de 25 de maio 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 

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 26 de maio findo, do 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: -------------------  
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 -------- “Autorizo o pagamento do valor de € 4.206,83 ao Centro Comunitário Espírito 

Santo da Vila Nova, conforme faturas apresentadas, 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 seis da 

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

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

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

 

 

 -------- (09/11) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – OLHAR POENTE–

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - ACESSO À LINHA DE APOIO 

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

DA VITÓRIA - PROPOSTA N.º I-CMPV/2020/467:----------------------------------------  

 -------- Email datado de 25 de maio findo, de Olhar Poente–Associação 

Desenvolvimento, 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 26 de maio findo, do 

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

 -------- “Autorizo o pagamento do valor de € 871,67 á IPSS Olhar Poente, pela despesa 

efetuada para criação de um espaço de isolamento, 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 seis da 

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

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

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

 

 

 -------- (10/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – MARCO 

PAULO ÁZERA SOVETA - PROPOSTA: ----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/612, datada de 27 de maio 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. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Considerando a necessidade de dinamização social e económica do centro 

urbano da cidade; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos moradores no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento populacional na 

área designada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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; --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Marco Paulo Ázera Soveta, no âmbito dos 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 02 de 

junho de 2020, propõe: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; -------------------------------------  

 -------- b) Apoiar na taxa de IMT no valor de 900€ (novecentos euros) – Artigo 6º nº 2; --  

 -------- c) Isentar da taxa de licenciamento – Artigo 6º nº 3; -----------------------------------  

 -------- d) Isenção de 50% das tarifas de Água, Resíduos e Saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos, no processo de aquisição de 

habitação própria e permanente, sita na Rua da Graça nº12, 14 e 16, freguesia de Santa 

Cruz, concelho de Praia da Vitória – Artigo 7º nº 2; ---------------------------------------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2020.” -----------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto, em simultâneo, com os pontos onze, 

doze, treze, catorze e quinze, da ordem do dia, destacando que estes apoios destinam-se 

a candidaturas no âmbito do Regulamento Municipal Viver e Investir na Praia da 

Vitória, que, do ponto de vista financeiro direto, totalizam vinte e um mil euros. ----------  

 -------- Disse ainda que, uma vez mais, demonstra ser uma Câmara Municipal com 

condições, não só de apoiar mas também de abdicar de receita, sendo certo que, grosso 

modo, quer em apoios diretos, quer em quebra de receita, pode estar em causa cerca de 

cinquenta ou sessenta mil euros. --------------------------------------------------------------------  
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 -------- No que concerne ao apoio à candidatura de Marco Soveta, o Vereador Tiago 

Ormonde explicou que o requerente fez a aquisição da casa três dias antes do 

Regulamento entrar em vigor, pelo que propôs que esta candidatura também fosse 

aprovada, considerando que na altura da aquisição o Regulamento já estava aprovado 

em reunião de câmara e da assembleia municipal. -----------------------------------------------  

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins 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. -----------------  

 

 

 -------- (11/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – JOÃO PEDRO 

RIBEIRO TOSTE - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/613, datada de 27 de maio 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. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Considerando a necessidade de dinamização social e económica do centro 

urbano da cidade; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos moradores no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento populacional na 

área designada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 
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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; --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por João Pedro Ribeiro Toste, no âmbito dos 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 02 de 

junho de 2020, propõe: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Isentar da taxa de licenciamento – Artigo 6º nº 3; -----------------------------------  

 -------- b) Isentar 50% das tarifas de Água, Resíduos e Saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos, no processo de aquisição de 

habitação própria e permanente, sita na Canada da Arquinha, Beiras, nº1, freguesia de 

Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória – Artigo 7º nº 2.” ------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (12/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – CLÁUDIA 

FAGUNDES MARTINS - PROPOSTA: -------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/614, datada de 27 de maio 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. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Considerando a necessidade de dinamização social e económica do centro 

urbano da cidade; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos moradores no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento populacional na 

área designada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Cláudia Fagundes Martins, no âmbito dos 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 02 de 

junho de 2020, propõe: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; ------------------------------------  

 -------- B) Apoiar na taxa de IMT no valor de 11 700.00 € (onze mil e setecentos 

euros)– Artigo 6º nº 2; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- C) Isentar da taxa de licenciamento – Artigo 6º nº 3; -----------------------------------  

 -------- D) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente inclusive, com 

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de 3 701,40€ (três 

mil setecentos e um euros e quarenta cêntimos) --------------------------------------------------  

 -------- E) Isenção de 50% das tarifas de Água, Resíduos e Saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos, no processo de aquisição de 

habitação própria e permanente, sita na Rua de Jesus, nº13, 15 e 17, freguesia de Santa 

Cruz, concelho de Praia da Vitória – Artigo 7º nº 2; ---------------------------------------------  

 -------- F) Apoio aos promotores de projetos de reabilitação na área designada, no valor 

do diferencial suportado pelos respetivos arrendatários comerciais durante o período da 

operação de reabilitação. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2020.” -----------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto dez da 

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

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins 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. -----------------  

 

 

 -------- (13/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA – LISANDRA DA 

CONCEIÇÃO VALADÃO COELHO MENDES - PROPOSTA: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/615, datada de 27 de maio findo, do Vereador com 

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

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

 -------- Considerando a necessidade de revitalização comercial do centro urbano; ---------  

 -------- Considerando a necessidade de reforço da atratividade do centro urbano 

enquanto espaço para a instalação de negócios; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de reforço da atratividade do centro urbano como 

área de localização de negócios tecnológicos; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento dos negócios no 

centro urbano.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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; --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Lisandra da Conceição Valadão Coelho 

Mendes, no âmbito do Artigo 12º do Regulamento: --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 02 de 

junho de 2020, propõe: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Apoio na requalificação, modernização e remodelação interior dos espaços 

comerciais existentes no valor de 50€ por metro quadrado da área comercial referida na 

licença de utilização, até ao limite de 2.500,00€, nomeadamente, para aquisição de 

equipamento necessário à gestão e administração do espaço comercial – Artigo 12º nº 1 

e nº 2 alínea c) – Valor: 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros); ----------------------------  

 -------- b) Apoio à renda no valor de 50% do montante contratualizado, até um limite de 

300,00€, por um período não superior a 24 meses – Artigo 12º nº 5 – Valor: 7.200,00€ 

(sete mil e duzentos euros), referente ao espaço comercial sito na Avenida Beira Mar 

nº11, freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória; ----------------------------------  
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 -------- c) Isenção das taxas de publicidade, ocupação e preservação do espaço público 

da competência do Município da Praia da Vitória pode um período não superior a 24 

meses – Artigo 12º nº 8; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A  presente proposta enquadra-se na I/2019/1489-Autorização prévia da lei dos 

compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/112/2019 e aprovada 

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

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto dez da 

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

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

 

 

 -------- (14/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - ELISABETE 

MARIA CAEIRO BATISTA - PROPOSTA: -------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/616, datada de 27 de maio 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. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Considerando a necessidade de dinamização social e económica do centro 

urbano da cidade; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade do reforço da atratividade do centro urbano da 

cidade;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade da fixação de novos moradores no território 

abrangido pelo regulamento; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento populacional na 

área designada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Elisabete Maria Caeiro Batista, no 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 02 de 

junho de 2020, propõe: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente, com incentivo no 

valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de 1 203,00€ (mil duzentos e 

três euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Isenção 50% das tarifas de Água, Resíduos e Saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos, no processo de aquisição de 

habitação própria e permanente, sita na Estrada 25 de Abril, nº 343 A, freguesia de 

Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória – Artigo 7º nº 2; -------------------------------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2020.” -----------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto dez da 

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

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

 

 

 -------- (15/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - ADELINO 

DAVIDE AVELAR BORGES - PROPOSTA: ------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/622, datada de 27 de maio 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. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Considerando a necessidade de revitalização comercial do centro urbano; ---------  

 -------- Considerando a necessidade de reforço da atratividade do centro urbano 

enquanto espaço para a instalação de negócios; --------------------------------------------------  
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 -------- Considerando a necessidade de reforço da atratividade do centro urbano como 

área de localização de negócios tecnológicos; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de potenciar o rejuvenescimento dos negócios no 

centro urbano.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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; --------------------------------------------------------------------  

 -------- E verificados os critérios descritos nos Artigos 15º e 16º do Regulamento e no 

que concerne aos benefícios requeridos, por Adelino Davide Avelar Borges, no âmbito 

do Artigo 12º do Regulamento: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 02 de 

junho de 2020, propõe: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Apoio na requalificação, modernização e remodelação interior dos espaços 

comerciais existentes no valor de 50€ por metro quadrado da área comercial referida na 

licença de utilização, até ao limite de 2.500,00€, nomeadamente, para aquisição de 

equipamento necessário à gestão e administração do espaço comercial – Artigo 12º nº 1 

e nº 2 alínea c) – Valor: 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros); ----------------------------  

 -------- B) Apoio à renda no valor de 50% do montante contratualizado, até um limite de 

300,00€, por um período não superior a 24 meses – Artigo 12º nº 5 – Valor: 4.200,00€ 

(quatro mil e duzentos euros), referente ao espaço comercial sito na Rua de Jesus nº 57, 

loja 4 e 5, freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória; -----------------------------  

 -------- A  presente proposta enquadra-se na I/2019/1489-Autorização prévia da lei dos 

compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/112/2019 e aprovada 

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

 -------- Este ponto foi apresentado e discutido, em simultâneo, com o ponto dez da 

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

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

 

 

 -------- (16/11) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILINHOS DE CARNAVAL – ANO 

2020 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/592, datada de 12 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Considerando que o Carnaval ocupa um lugar central nas festividades 

populares da Ilha Terceira quer pela assistência quer pelo elevado número de 

participantes; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de 

Carnaval e a sua Primeira Alteração, aprovados pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da 
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República com o aviso 1151/2018, de 24 de janeiro de 2018 e com o aviso 7703/2019, 

de 3 de maio de 2019; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto nos artigos 4º, 5º e 6º do Regulamento de Apoio às 

Danças e Bailinhos de Carnaval, e conforme o quadro resumo e o Relatório da 

Comissão de Análise das Candidaturas, anexos e parte integrante da presente proposta; --  

 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio 

no valor total de 19.350,00€ (Dezanove mil trezentos e cinquenta euros), 

consubstanciado nos apoios definidos no quadro resumo e de acordo com a minuta de 

Contrato-Programa em anexo.” ---------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (17/11) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS 

DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA NAS ZONAS BALNEARES DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/611, datada de 27 de maio findo, da Vereadora com 

competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------------  

 -------- “Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto 

Legislativo Regional 16/2011/A de 30 de maio, o uso público balnear é assegurado 

através da constituição de zonas balneares às quais está associado um conjunto de regras 

com o objetivo de garantir a segurança e a sustentabilidade da sua utilização; --------------  

 -------- Considerando que de harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

54/2005, de 15 de novembro, as zonas balneares estão sob a administração de uma 

entidade de direito público encarregada da prossecução de atribuições de interesse 

público, a qual pode ser o município territorialmente competente; ----------------------------  

 -------- Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional 

16/2011/A, de 30 de maio, estipula que o Município deve assegurar, nas zonas 

balneares, os serviços de vigilância, assistência e primeiros socorros a banhistas; ---------  

 -------- Propõe-se, com o objetivo de garantir a segurança, a vigilância e a prestação de 

socorro nas zonas balneares, de acordo com a legislação em vigor, que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória delibere, estabelecer um Protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nos termos da proposta 

que junto se anexa, no valor de 120 000€ (cento e vinte mil euros).” -------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou quantos nadadores-salvadores serão 

necessários para este ano, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que esse 

número oscila. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (18/11) PROPOSTA - REVOGAÇÃO POR MÚTUO ACORDO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA LOJA Nº 7, 

DO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA: -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/427, datada de 10 de março último, do Vereador com 

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

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

 -------- O Município celebrou a 2 de abril de 2009 um contrato de concessão do direito 

de ocupação da loja nº 7, do Mercado Municipal, com a concessionária SÁTIVICOS – 

Comércio de Produtos Alimentares, Ldª, - representada pelos sócios gerentes João 

Manuel Bandarra dos Santos e Mário José de Lima Mendes Simão; -------------------------  

 -------- A Concessionária solicitou ao Município da Praia da Vitória a revogação do 

contrato de concessão; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As disposições conjugadas dos artigos 330º, alínea b) e 331º, n.º 1, do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 

permitem a revogação dos contratos por acordo entre as partes, em qualquer momento; --  

 -------- A loja em apreço não tem vindo a ser explorada. ---------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere revogar por mútuo acordo e nos 

termos da minuta de “Acordo de Revogação” em anexo, o contrato de concessão do 

direito de ocupação da loja nº 7, do Mercado Municipal.” -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o que se passou para originar esta 

situação, ao que o Vereador Carlos Costa respondeu que esta loja estava fechada há 

algum tempo, tendo o concessionário rescindido o contrato. -----------------------------------  

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

 

 

 -------- (19/11) PROPOSTA DE HOMENAGEM CONJUNTA POR MÉRITO 

MUNICIPAL - COMEMORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2020: ---------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/621, datada de 27 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Proclamada a Vila em 1480, ao tempo de Álvaro Martins Homem, a Praia da 

Vitória tem desempenhado, ao longo dos séculos, um papel de destaque na história da 

Ilha Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi entre 1456 e 1470 que se estabeleceu a primeira capitania, comandada por 

Jácome de Bruges. A 24 de março de 1641, o notável Francisco Ornelas da Câmara, 

teve a missão, no adro da Matriz, de aclamar D. João IV como rei de Portugal. Ilustre 

pela batalha de 11 de Agosto de 1829, ganhou jus aos títulos de "Mui Notável" e “da 

Vitória”, pela rainha D. Maria II. Graças ao empenho do Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, a Cidade foi reconstruída após o terramoto de 15 de Junho de 1841, 

vulgarmente designada “Caída da Praia”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A 20 de Junho de 1981, à então Vila foi atribuída a categoria de Cidade pela 

aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, do Decreto Regional n.º 7/81/A, de 20 de junho. --------------------------------------  

 -------- Ao longo das últimas três décadas, a Câmara Municipal da Praia Vitória celebra 

a elevação à categoria de Cidade, numa homenagem a todos os praienses que têm 
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contribuído, ao longo do tempo, para a edificação e desenvolvimento da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela ocasião das celebrações oficiais a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

reconheço e distingue, anualmente, o mérito de individualidades, coletividades ou 

instituições que desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a 

valorização do património identitário, cultural e social da Praia da Vitória, berço de 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O novo coronavírus, intitulado Covid-19, foi identificado pela primeira vez em 

janeiro de 2020 na China, na cidade de Wuhan. Rapidamente, em consequência da 

globalização na qual a humanidade se insere, disseminou-se pelo resto do Mundo 

atingindo proporções pandémicas, com consequências dramáticas para a saúde humana 

e impactos económicos ainda hoje incalculáveis. ------------------------------------------------  

 -------- A Covid-19 tem obrigado a medicina a um trabalho diário na tentativa de 

controlar a sua evolução e propagação, considerando que não existe, ainda, uma vacina 

nem medicamentos antivirais eficazes. Uma nova doença que tem exposto a fragilidade 

humana e que obrigou o Mundo ao confinamento obrigatório e ao distanciamento 

social, com enormes consequências sociais e económicas para as populações. -------------  

 -------- A Região Autónoma dos Açores e, especialmente a Ilha Terceira e a Praia da 

Vitória, também confrontadas com a pandemia, instigaram uma pronta resposta com o 

desidrato de salvaguardar em primeira instância vidas humanas e a segurança dos seus 

concidadãos, face ao surgimento de casos de Covid-19. Uma resposta alinhada com a 

maioria das democracias mundiais e que impôs, também, um confinamento obrigatório 

às açorianas e açorianos. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face às medidas de contenção implementadas pelas Autoridades de Saúde, foi 

recomendado aos açorianos o cumprimento de regras de distanciamento social e de 

confinamento. No entanto, foram muitos os concidadãos que, no âmbito das suas 

atividades profissionais, não puderam cumprir com as recomendações emanadas pelas 

Autoridades de Saúde, considerando que exercem atividades imprescindíveis para a 

salvaguarda das populações, nomeadamente, ao nível da segurança, da saúde e do bem-

estar. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É a estes profissionais que estiveram e continuam a estar na linha da frente no 

combate à pandemia de Covid-19, que devemos um reconhecido agradecimento. Um 

obrigado! -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Um reconhecimento que qualquer cidadão e qualquer entidade pública deve 

proferir para manifestar o mais sincero, profundo e merecido agradecimento a todos os 

profissionais, dos mais variados setores de atividade sócioeconómica, que, desde a 

primeira hora, e nas horas de maior preocupação, estiveram disponíveis, por ofício, por 

convicção, por ética e por solidariedade para combater a doença provocada pelo novo 

coronavírus e para manter os mais elementares e básicos serviços em funcionamento. ----  

 -------- São centenas de pessoas, com maior ou menor qualificação, de várias idades, de 

muitas profissões, que com abnegação, espírito de missão, sacrifício pessoal e familiar, 

todos os dias da pandemia saíram de casa para dar o seu contributo a uma nova 

realidade que assolou o Mundo. Também este o nosso Mundo: a Praia da Vitória, a Ilha 

Terceira, a Região Autónoma dos Açores. --------------------------------------------------------  
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 -------- Falamos de profissionais que, nalguns casos, tiveram que prescindir do carinho e 

proximidade das suas famílias, para estarem sempre na linha da frente do combate a este 

novo vírus que nos transformou a vida, praticamente de um dia para outro. -----------------  

 -------- Sendo da maior justiça reconhecer o mérito, dedicação, esforço e sacrifícios 

realizados por todos estes profissionais, independentemente da sua área de atuação 

sócio-profissional ou da entidade patronal que representam. Reconhecer-lhes o mérito, 

brio e profissionalismo é dizer-lhes: Obrigado, Muito Obrigado! -----------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se homenagear com a Medalha de Mérito Municipal em 

Prata Vermeille, nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, todos 

os profissionais que estiveram sempre na linha da frente, representados pelas seguintes 

entidades: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Associação Agrícola da Ilha Terceira; --------------------------------------------------  

 --------  - Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira; -------------------------------------  

 --------  - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória; ---------  

 --------  - Associação Terceirense de Armadores; ------------------------------------------------  

 --------  - Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo; ----------------------------------------  

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

 --------  - Capitania do Porto da Praia da Vitória; ------------------------------------------------  

 --------  - Casa do Povo dos Biscoitos; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Centro Comunitário da Vila Nova; -----------------------------------------------------  

 --------  - Centro Comunitário de São Brás; -------------------------------------------------------  

 --------  - Centro de Apoio à Deficiência; ----------------------------------------------------------  

 --------  - Centro de Saúde da Praia da Vitória; ---------------------------------------------------  

 --------  - Comissão Representativa dos Trabalhadores das Feusaçores; ----------------------  

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

 --------  - Direção Regional da Saúde; --------------------------------------------------------------  

 --------  - Escola Básica Integrada da Praia da Vitória; ------------------------------------------  

 --------  - Escola Básica Integrada dos Biscoitos; -------------------------------------------------  

 --------  - Escola Profissional da Praia da Vitória; ------------------------------------------------  

 --------  - Escola Secundária Vitorino Nemésio; --------------------------------------------------  

 --------  - Força Aérea Portuguesa; ------------------------------------------------------------------  

 --------  - Guarda Nacional Republicana; ----------------------------------------------------------  

 --------  - Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira; -------------------------------------------  

 --------  - Lar D. Pedro V; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Órgãos de Comunicação Social; ---------------------------------------------------------  

 --------  - Polícia de Segurança Pública; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Praia Ambiente – Empresa Municipal; -------------------------------------------------  

 --------  - Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória; --------------------------------------  

 --------  - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.” --------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que este ano decidiram não 

homenagear ninguém em particular, nem nenhuma entidade, sendo que o objetivo é 

homenagear todos os colaboradores que estiveram na linha da frente no combate à 

pandemia de COVID-19, e que são representados, globalmente, no conjunto destas 

entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  Disse também que, para já, não se sabe como como vai ser realizada a 

cerimónia do vinte de junho e que terá de se aguardar conforme o avanço da situação. ---  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o facto de na proposta constar a 

Câmara Municipal, a Cooperativa Praia Cultural e a Praia Ambiente, tem a ver com os 

funcionários do município que estiveram na linha da frente durante este tempo que se 

passou por esta situação e acha muito bem que assim seja mas que, no entanto, entende 

que isso deveria estar explicito na proposta, porquanto assim quase dá a ideia do “auto 

like”.-------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que isso vem explanado no 

último parágrafo antes das entidades que representam os homenageados, e leu o mesmo.  

 -------- Disse ainda que deliberada esta proposta do executivo municipal, a orientação 

que será dada quer à Câmara Municipal, quer à Cooperativa Praia Cultural, quer à Praia 

Ambiente, é que os colaboradores dessas entidades, representados pelos seus sete chefes 

de divisão, decidam qual é o colaborador que vai receber a medalha, logicamente que 

nunca seria o senhor Presidente da Câmara a receber, em nome da Câmara Municipal e 

dos colaboradores que estiveram ao serviço, uma medalha da Câmara Municipal. ---------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que também entende que nesta proposta 

faltam entidades, designadamente as Juntas de Freguesia, a quem foi pedida a sua 

colaboração aquando da distribuição de máscaras, quanto mais não seja um elemento 

que represente todas as Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, como disse anteriormente, esta não é uma 

homenagem às entidades, mas sim aos colaboradores e aos profissionais dessas 

entidades, sendo que a maior parte das Juntas de Freguesia nem têm funcionários. --------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se as pessoas que estiveram a distribuir 

máscaras, a título voluntário, a ajudar as Juntas de Freguesia, os funcionários das 

mesmas, até os próprios presidentes das juntas de Freguesia, não têm significado, apesar 

de terem estado na linha da frente. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que não vê qual a diferença em estar a nomear os funcionários que 

estiveram presentes e nomear outras pessoas que também estiveram na linha da frente. --  

 -------- O senhor Presidente disse que, relativamente aos colaboradores, há mais 

entidades que aqui poderiam estar, até mesmo a Câmara Municipal tem muitos 

colaboradores que estiveram na linha da frente que não são seus funcionários e que, 

portanto, houve muitos voluntários das mais diversas entidades, muitas pessoas deram 

do seu tempo e prestaram a sua colaboração, mesmo das IPSS e que não se enquadram 

na proposta, por isso sempre se falou nos profissionais de saúde. -----------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que, apesar de reconhecer, obviamente, 

todo o esforço e trabalho das pessoas envolvidas durante esta crise pandémica, que de 

forma profissional, quer com vínculo, quer sem vínculo, assumiram o seu papel e 

estiveram na linha da frente, enquanto todos nós estivemos em casa, os Vereadores do 

PSD se vão abster de votar esta proposta, por não estar claro o critério para atribuição 

da homenagem e por não se verificar na proposta a questão das Juntas de Freguesia, que 

também estiveram na linha da frente. --------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, no seu entender, as homenagens devem ser, 

dentro do possível, aprovadas por unanimidade, pelo que se, para o PSD, a proposta é 
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de incluir as Juntas de Freguesia, para poderem votar favoravelmente, o executivo inclui 

as Juntas de Freguesia, porque não é isso que está em causa, a questão é homenagear os 

profissionais das entidades e, assim, propôs que fosse acrescentado as Juntas de 

Freguesia e que em representação das mesmas seja a ANAFFRE – Associação Nacional 

de Freguesias – a receber essa homenagem. ------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins concordou com a proposta do senhor Presidente. ---  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em apreço, bem como a inclusão da ANAFRE – Associação Nacional de 

Freguesias – em representação das onze Juntas de Freguesia do concelho. ------------  

 

 

 

 ---------- 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 

quarenta 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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