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ATA Nº 13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 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 Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e nove 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 Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------------------------------------------------  

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente informou que está a ser 

preparado o despacho relativamente ao funcionamento dos serviços no mês de julho, o 

qual vai determinar que vão ser abertos todos os serviços, incluindo o Auditório do 

Ramos Grande, sendo que já está a ser preparado um espetáculo, com vários artistas e 

de várias dinâmicas sócio culturais, para o dia cinco de julho, pelas vinte e uma horas. ---  

  ------- Continuou dizendo que, em termos de colaboradores, regressam os 

colaboradores com filhos, considerando que o ano letivo já terminou e que as creches e 

os atl’s já estão em funcionamento, sendo que, para já, permanecem sem regressar ao 

serviço os colaboradores com mais de sessenta anos, bem como os colaboradores que 
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façam parte dos grupos de risco. Assim sendo, com este regresso ao serviço deve 

aumentar o rácio, de colaboradores ao serviço presencial, na ordem dos oitenta e cinco 

ou noventa por cento. ---------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Referiu ainda que o único considerando nesta situação é que os chefes de divisão 

é que vão definir esse regresso, se não houver espaço físico para receber todas as 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

  ------- A Vereadora Cláudia Martins interveio dizendo que pretendia tecer algumas 

considerações e levantar alguns questões sobre aquilo que se passou na passada sessão 

da Assembleia Municipal, que teve lugar na última sexta-feira, tendo em consideração 

que a vereação não se pôde pronunciar, ou se o fizerem só o podem fazer em 

intervenções muito limitadas, ou em casos de defesa da honra. --------------------------------  

  ------- Prosseguiu questionando os Vereadores se quando foi submetido a deliberação 

camarária a proposta de homenagens, no âmbito das comemorações do dia vinte de 

junho, estava, ou não estava, incluída, nesse documento, a proposta das Juntas de 

Freguesia; se foram, ou não foram, os Vereadores do Partido Social Democrata que 

falaram sobre este assunto, e que, tendo em conta que as Juntas de Freguesia também 

estiveram na linha da frente, deveriam ser incluídas nestas homenagens; se foi a própria, 

ou não, que disse que os Vereadores do PSD se absteriam caso as Juntas de Freguesia 

não estivessem no documento, uma vez que não estavam. -------------------------------------  

  ------- Em suma destacou que o seu objetivo é dizer que a proposta não foi do senhor 

Presidente, porquanto teria vindo incluída na proposta desde o início, e este não pode 

assumir, perante uma Assembleia, que o PSD não fez essa proposta, sendo que foi isso 

que propôs em reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------  

  ------- Seguidamente perguntou se na última reunião de Câmara o Vereador Rui 

Espínola disse, ou não disse, que caso fosse necessário tinha fotografias sobre a questão 

de São Brás. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Ainda sobre esta situação de São Brás a Vereadora Cláudia Martins questionou 

qual foi o jogo político, por parte dos Vereadores do PSD, ou a política baixa, que o 

senhor Presidente os acusou de fazer, quando aquilo que fizeram foi trazer a questão a 

reunião de câmara, até com o registo fotográfico da situação, que é o local onde os 

Vereadores se podem pronunciar e colocar questões. Assim, no seu entender, o que 

aconteceu na última sessão da Assembleia Municipal foi lamentável e o que o senhor 

Presidente fez foi mentir, sobre o que se passou em reunião da câmara, relativamente à 

questão das homenagens às Juntas de Freguesia, em relação à questão de São Brás, entre 

outras situações. ---------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- O senhor Presidente disse que rejeitava, completamente, a acusação que a 

Vereadora Cláudia Martins fez de ter mentido em sessão da Assembleia Municipal, 

porquanto o que foi transmitido corresponde, na íntegra, à verdade. Para além disso, 

referiu que os serviços já estão a preparar a gravação dessa reunião para se repor a 

verdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que quanto à proposta a Vereadora Cláudia Martins tem toda 

a razão, considerando que a proposta inicial não incluía as Juntas de Freguesia, ninguém 
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disse o contrário, e não é isso que está em causa; que o PSD falou da questão das Juntas 

de Freguesia é verdade, mas também ninguém disse o contrário, a questão é que nunca 

foi o PSD a formular essa proposta para inclusão das Juntas de Freguesia, o que o PSD 

fez, e o que foi a estratégia da Vereadora Cláudia Martins, foi dizer que como não tinha 

as Juntas de Freguesia não ia votar a favor da proposta. Porém, a Vereadora Cláudia 

Martins nunca reformulou uma proposta para incluir as Juntas de Freguesia, sendo que 

manifestou que o PSD ia abster-se na votação da proposta. Perante essa posição, na 

altura, o próprio disse que era importante a votação das homenagens ser por 

unanimidade, tendo até dado um exemplo de uma situação semelhante ocorrida no 

concelho de Angra do Heroísmo, nessa altura; como a Vereadora Cláudia Martins não 

formulou a proposta de inclusão das Juntas de Freguesia, ele próprio formulou a 

proposta de alteração, sendo que foi a única proposta de alteração à proposta inicial, que 

foi presente a reunião de câmara. -------------------------------------------------------------------  

  ------- Salientou ainda, como exemplo, a situação que aconteceu quando se deliberou os 

apoios no âmbito do Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória, que na altura que 

foi submetido a votação é que tiveram de alertar a Vereadora Cláudia Martins para não 

participar na votação, tendo o Vereador Tiago Ormonde acrescentado que a Vereadora 

Cláudia Martins nem deveria ter tido esse apoio. ------------------------------------------------  

  ------- O senhor Presidente esclareceu ainda que a reunião de câmara não serve nem 

para conter danos da Assembleia Municipal, nem para comentar a mesma. -----------------  

  ------- Quanto à questão da política baixa, designadamente a situação de São Brás, 

referiu que isso não deriva da questão essencial, e só, e tão só, da reunião de Câmara; 

deriva daquilo que depois acontece, da dialética e da retórica que é construída na 

Assembleia Municipal, porquanto com tantas atas, com tantas gravações de reuniões de 

câmara, com acusações a este executivo municipal, e até à sua pessoa em particular, que 

não respeita as Juntas de Freguesia, caso tivesse sido ao contrário com um membro do 

Partido Socialista a fazer uma denúncia, ou uma acusação, nesses termos, a uma Junta 

de Freguesia do PSD, qual é que seria a reação dos eleitos do Partido Social Democrata. 

No entanto, na passada sexta-feira, na Assembleia Municipal, o que aconteceu é tão 

simples quanto isso, ou seja, a esmagadora maioria dos assuntos levantados pela 

bancada do Partido Social Democrata, não foram mais do que comentários e análises a 

situações das reuniões de câmara, em que aqui e acolá faltam algumas questões, 

certamente os Vereadores do PSD contam a sua versão dos factos, mas há outra versão. -  

  ------- Referiu também que aquele que é o papel de informação à câmara, em sede de 

assembleia municipal, é pelo seu Presidente, conforme determina a lei e que consta no 

regimento da mesma, por muito que o PSD tente alterar o regimento da Assembleia 

Municipal, nomeadamente, nos apartes que não são regimentais, ou seja, se são um 

aparte não acrescentam nada ao debate político, e ao debate na sua verdadeira essência 

de trazer conteúdo e propostas para a afirmação de um concelho, bem como da sua 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- A Vereadora Cláudia Martins disse que relativamente a essa questão da 

Assembleia Municipal, e uma vez que não se podem pronunciar, é aqui o único local 

que podem dizer que aquilo que aconteceu foi lamentável.------------------------------------ 
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  ------- Em relação ao que aqui foi dito sobre a sua votação na proposta de apoios no 

âmbito do Regulamento Municipal Viver e Investir na Praia da Vitória, esclareceu que 

não votou o seu próprio apoio, até não votou o apoio de uma pessoa que lhe é ligada, e 

na altura, manifestou a sua intenção. ---------------------------------------------------------------  

  ------- Quanto ao comentário feito pelo Vereador Tiago Ormonde, na sua opinião, 

também é lamentável, pois não é que criou o regulamento e como é uma jovem 

praiense, como qualquer outra jovem praiense, está a investir no centro da cidade, que é 

uma coisa que não sabe se muita gente o vai fazer, atendendo às condições que o 

executivo apresenta, pelo que enquanto Vereadora entende que não deve ser nem 

beneficiada, nem prejudicada por assumir este cargo. -------------------------------------------  

  ------- O senhor Presidente referiu que nunca foi um Vereador do Partido Socialista, 

nem nenhum eleito pelo Partido Socialista, a colocar, fora daquilo que acontece aqui, 

interpretações, ilações mais ou menos malucas, do que se passa em reunião de Câmara. -  

  ------- No que se refere às homenagens disse que a Vereadora Cláudia Martins 

realmente nunca formulou a proposta de homenagem. ------------------------------------------  

  ------- Quanto ao Regulamento Viver e Investir na Praia da Vitória disse que na altura 

da votação ficaram todos a aguardar que a Vereadora Cláudia Martins manifestasse que 

não podia participar na discussão e votação, tendo a Vereadora Cláudia Martins 

realçado que isso não aconteceu dessa forma, porquanto sempre teve conhecimento que 

não podia participar num apoio que lhe dizia respeito. ------------------------------------------  

  ------- Relativamente à questão de São Brás a Vereadora Cláudia Martins referiu que na 

altura da reunião de câmara o Vereador Rui Espínola perguntou se o executivo tinha 

conhecimento daquilo que se estava a passar, e que caso fosse necessário tinha fotos 

para demonstrar a situação. Assim sendo, questionou como é possível o senhor 

Presidente dizer, na reunião da Assembleia Municipal, que não lhes foi apresentado 

quaisquer fotos e o que foi feito foi política baixa, sendo que até o próprio Presidente da 

Junta de Freguesia de São Brás confirmou que aquilo era herbicida. -------------------------  

  ------- Terminou dizendo que enquanto vereação não tiveram oportunidade de o fazer, a 

mesma oportunidade não lhe foi dada o que, no seu entender, não faz qualquer sentido 

estar numa reunião a dizer aquilo que está em ata, porque é possível confirmar na ata, e 

está lá, o que aconteceu, apesar do senhor Presidente ter virado a coisa como lhe deu 

mais jeito, sendo que foi essa a postura que pretendia manifestar que, na sua opinião, foi 

lamentável. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Sobre a própria celebração do vinte de junho, a Vereadora Cláudia Martins 

referiu que o senhor Presidente disse que entregou as homenagens em dois dias, e 

questionou como é que isso se procedeu, porque de acordo com as fotografias viu o 

senhor Presidente ao lado dos homenageados no mesmo dia, sendo que não tiveram 

conhecimento de nada daquilo que se passou. ----------------------------------------------------  

  ------- O senhor Presidente referiu que a questão é aquilo a que cada um se presta, e 

aquilo que é a forma de fazer política de cada um, porquanto a única coisa que acontece 

é que dependem de acusações, foi isso o que aconteceu e contou-se aquilo que 

aconteceu, que consta das atas e é aquilo que efetivamente aconteceu, a questão é que 

uns querem dizer que é mentira, outros querem dizer que é uma versão dos factos, 

outros dizem que é outra versão dos factos, como queiram entender. -------------------------  
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  ------- Prosseguiu esclarecendo que se querem ter uma linha de política acusatória e 

denunciando o executivo, estão no seu perfeito e legítimo direito, porém não podem 

discutir que possam se defender também daquilo que acontece em reunião de câmara. A 

partir do momento que é a bancada do PSD a colocar questões da reunião de câmara, o 

que é perfeitamente legítimo, quem preside à câmara responde na sua versão dos factos, 

sendo que os órgãos do PS só falaram desses casos nos órgãos próprios e quando foram 

levantadas as situações. ------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente às homenagens do dia vinte de junho, o senhor Presidente 

confirmou que as homenagens foram entregues em dois dias, e que as fotografias foram 

publicadas no mesmo dia, numa data posterior, sendo que foi feita uma agenda 

conforme a disponibilidade das pessoas, de modo a não haver concentração de pessoas. 

Assim sendo, as entregas decorreram no sábado e no domingo, e de modo a que 

parecesse que tinham decorrido no mesmo dia. --------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que em vez de fazerem uma interpretação negativista e denunciar a 

situação, era preferível perguntar o que se passou, com bom senso. --------------------------  

  

 -------- O Vereador Rui Espínola relativamente ao regresso dos colaboradores 

municipais ao serviço, disse que, no seu entender, essa é uma medida bastante positiva, 

considerando até que é uma medida tardia, ou seja, que já deveria ter acontecido, 

porquanto há praticamente um mês que não são registados casos na ilha, sendo que a 

situação epidemiológica é perfeitamente estável pelo que não se justificava que uma 

grande parte dos colaboradores municipais estivessem ainda em regime de teletrabalho. -  

  ------- Continuou dizendo que isso tem um impacto nos serviços, evidentemente, 

porque uma coisa é um colaborador estar presente e outra coisa é um colaborador estar 

em teletrabalho, apesar de reconhecer de que alguns colaboradores em teletrabalho 

trabalham mais do que presencialmente, mas a realidade é que isso tem também impacto 

nos serviços. Para além disso, é também uma grande ajuda à economia local, que muitas 

vezes é descurada, pois um conjunto de trabalhadores no seu local de trabalho é 

diferente de um conjunto de trabalhadores em casa, por tudo aquilo que consomem. 

Com isso permite ainda voltar um pouco à normalidade, do funcionamento dos serviços 

e até alguma normalidade psicológica entre a população, o que também é necessário. ----  

  ------- Prosseguiu referindo que esta reunião de câmara não é para fazer o rescaldo da 

passada sessão da Assembleia Municipal, nem o pretende fazer, no entanto, existem 

algumas questões que, pessoalmente, não pode deixar em claro. Primeiro dá-se a triste 

constatação factual dos Vereadores da oposição terem de estar a assistir sem poderem 

falar, apesar de bem saber que está previsto na legislação, mas também bem sabe, à 

semelhança do que aconteceu na passada sexta-feira, que com a autorização do senhor 

Presidente isso é possível, portanto é uma defesa do senhor Presidente em manter os 

Vereadores da oposição calados no decorrer da sessão da Assembleia Municipal, 

quando estão a ser acusados de política leviana, de política irresponsável, entre outros 

aspetos, como foi referido na última Assembleia Municipal, sem poderem sequer se 

defender, pelo que seria conveniente, numa próxima vez que fossem colocados esses 

assuntos, pelo menos, que lhes permitissem se defender, ou esclarecer a Assembleia 

relativamente a algumas situação. ------------------------------------------------------------------  
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  ------- Quanto à questão de São Brás o Vereador Rui Espínola disse que ficou muito 

surpreendido com o enorme debate que essa questão gerou na Assembleia Municipal, 

porquanto, na sua opinião, não trouxe a reunião de câmara uma denúncia, aliás de 

acordo com a sua intervenção na ata da reunião de câmara não consta a palavra 

denúncia, ou seja, essa palavra foi utilizada pelo senhor Presidente. --------------------------  

 Continuou dizendo que o que trouxe a reunião de câmara foi a constatação de um facto, 

de uma situação que estava a acontecer; nessa altura perguntou quem é que o tinha 

realizado, e chamou a atenção que estava perto de um furo de captação de água; que 

aquela é uma zona de proteção alargada, tendo qualificado aquilo como uma má prática 

ambiental, que poderia constituir um crime ambiental muito grave, tendo solicitado à 

Câmara que averiguasse e que chamasse a atenção da Junta de Freguesia para que não o 

voltasse a fazer. Disse, inclusivamente, que tinha fotos que o podiam provar, sendo que 

o assunto foi tratado de uma forma tão calma, na reunião, que não se percebeu a 

eloquência do debate; fez um alerta, de uma determinada situação, chamou a atenção, 

como é a sua competência, não fez nenhuma acusação à Junta de Freguesia de São Brás, 

não fez nenhuma denúncia, porque as denúncias carecem de formalidade, apenas 

chamou a atenção da Câmara como entidade responsável neste concelho, para que, junto 

de outra entidade, chamasse a atenção, porque a lei diz que a limpeza das ribeiras, em 

espaço urbano, é da responsabilidade das câmaras municipais, e referiu que esta 

situação provava que as Juntas de Freguesia do concelho não tinham recursos 

suficientes para fazer face à limpeza das ribeiras. Nessa altura, o senhor Presidente até 

lhe disse que não deveria ser usado o termo chamar a atenção e o que lhe disse foi que 

ia contatar a Junta de Freguesia de São Brás. Assim sendo, não foi dito que tinha sido 

cometido algum crime, nem avançou com nenhuma teoria dessas. ---------------------------  

  ------- Referiu ainda que em reunião da Assembleia Municipal o debate extremou-se, 

sem necessidade absolutamente nenhuma, sobre essa matéria, sendo que o que o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Brás disse, evidentemente, é a versão dele, mas 

não é o correto, que aquela é uma solução de recurso porque, efetivamente, vimos do 

período do COVID-19 e foi encontrada aquela solução, ou seja, até o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia admite que não é uma solução correta. ----------------------------------  

  ------- Concluiu dizendo que o debate extremou-se sem que tivesse havido qualquer 

intenção, da sua parte, relativamente a esta matéria, porquanto apenas pretendia chamar 

a atenção para que a situação não se voltasse a repetir, e que as Juntas de Freguesia do 

concelho não tinham os recursos técnicos, humanos e financeiros, adequados para fazer 

face às intervenções nas ribeiras. Assim sendo, ficou estupefacto com o que aconteceu e 

também não lhe foi dada oportunidade de expressar o que está aqui a dizer sobre o 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- No que se refere ao dia da cidade, o Vereador Rui Espínola referiu que é 

evidente que o modelo de comemoração do dia municipal é um modelo que cabe ao 

executivo definir o que é que pretende, cabe ao executivo fazer a entrega das 

homenagens, mas fica bem, democraticamente, que toda a câmara esteja a par do que é 

que vai acontecer, nesse dia. -------------------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que em Assembleia Municipal até foram acusados de não 

saberem qual era o dia da cidade, o que até é ridículo, porque na última reunião de 
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câmara, antes do dia vinte de junho, não colocaram esse assunto porque nem têm de o 

colocar, considerando que o executivo é que tem de dizer o que é que vai acontecer e, 

eventualmente, saber qual é a opinião dos Vereadores do PSD sobre o mesmo. Nessa 

reunião de câmara não colocaram essa questão, até porque era uma reunião com muitos 

pontos agendados e com outras preocupações, mas hoje em dia existem outras vias de 

comunicação que poderiam ter sido utilizadas para dar conhecimento desses 

acontecimentos e a forma como vão decorrer as comemorações. Assim, souberam 

daquilo que aconteceu através de uma nota de imprensa da câmara, sendo que, no seu 

entender, esta não foi uma atitude correta da parte do executivo.  -----------------------------  

  ------- Continuou salientando que, pelo menos, deveriam ter comunicado aos 

Vereadores do PSD que não iam estar presentes, porque o que ia acontecer era uma 

transmissão online e que as homenagens iam ser entregues separadamente. ----------------  

  ------- Disse também que as comemorações online, nos tempos que correm, são 

aceitáveis, no entanto, na sua opinião, poderiam ter sido mais arrojados, e nada impedia 

de fazer uma cerimónia presencial, e que todo o elenco da Câmara Municipal estivesse 

representado na cerimónia oficial, não percebendo o porquê de não ter sido feito dessa 

forma, apesar de perceber que não era possível ter uma sala com sessenta pessoas, ou 

mais, presentes, mas o Presidente bem como os Vereadores da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória era quase obrigatório estarem presentes. Como na Assembleia 

Municipal da passada sexta-feira não foi esclarecido por que motivo sete pessoas iriam 

fazer diferença, desde que usassem máscara e cumprissem o distanciamento social, 

solicitou um esclarecimento relativamente a esta matéria, até porque têm visto em 

outras partes da região, por exemplo, ainda hoje está a decorreu uma sessão solene do 

aniversário da cidade da Ribeira Grande, com uma cerimónia presencial no Salão dos 

Paços do Concelho, com convidados, e não se viu ninguém da autoridade de saúde a 

dizer que não podia acontecer. ----------------------------------------------------------------------  

  ------- Ainda sobre esta questão manifestou que lamentava que isto tivesse acontecido, 

no seu entender, infelizmente, isto é um revés na democracia na Praia da Vitória, apesar 

de querer acreditar que isto não foi pensado desta forma, pelo que apelava a que o 

mesmo não se voltasse a repetir. --------------------------------------------------------------------  

  ------- Relativamente ao dia vinte de junho, o senhor Presidente esclareceu que 

inventou-se muita coisa, eventualmente até da parte do executivo, porquanto houve 

muitas dúvidas de como era possível comemorar esse dia, tendo-se ponderado por uma 

cerimónia no exterior, considerando que no exterior seria possível estar com outras 

condições, mas naqueles dias as condições atmosféricas não eram as melhores. 

Entretanto ponderou-se em fazer a cerimónia, para a entrega das vinte e nove 

homenagens, convidando apenas os membros da Assembleia Municipal, um membro do 

Governo Regional e os Vereadores, sendo que isso envolvia desde logo a presença de 

sessenta ou setenta pessoas. -------------------------------------------------------------------------  

  ------- Quanto ao exemplo da Ribeira Grande disse que é verdade que estava a 

acontecer mas também não estava isenta de críticas. --------------------------------------------  

  ------- Referiu também que como tiveram conhecimento de que na véspera do dia da 

cidade ia ter lugar as comemorações dos quarenta anos do Serviço Regional de Proteção 

Civil, solicitaram informação sobre o modo como ia decorrer esse evento, o qual não 
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excedeu as vinte pessoas. Posteriormente contatou com o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal dando conhecimento do modo como estavam a ponderar fazer as 

comemorações desse dia, ou seja, fazer a entrega das homenagens desfasada, conforme 

o horário das pessoas, seguindo-se a sua intervenção como é habitual, sem o habitual 

momento musical presencial, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

manifestado que, na sua opinião, não fazia sentido convidar as pessoas para estarem 

presentes apenas para assistirem à sua intervenção. ---------------------------------------------  

  ------- Em suma, salientou que a solução pode não ter sido perfeita, mas também não é 

metade daquilo que alguns tentaram inventar sobre as comemorações do dia da cidade, 

admitindo até que poderia ter sido feito, eventualmente, algo com mais participação, 

sendo certo que tudo o que é festa, do ponto de vista presencial, ainda é muito sensível 

para as pessoas e alvo de críticas, e a sua intenção não era, de forma alguma, criar um 

caso à volta do dia da cidade. Assim sendo, na entrega das homenagens esteve presente, 

com o seu gabinete de apoio pessoal que encaminhava as pessoas homenageadas, 

durante o sábado e o domingo, fez o seu discurso com os órgãos de comunicação social 

presentes, sendo que não ia convidar as pessoas apenas para assistirem ao seu discurso. -  

  ------- Sobre a questão de São Brás concordou com o Vereador Rui Espínola quando 

diz que tudo aquilo que disse sobre o que se passou na reunião de câmara está correto, 

da mesma forma que tudo aquilo que disse na Assembleia Municipal, na sua 

intervenção, está corretíssimo, e face ao que foi dito pelo Vereador Rui Espínola, em 

reunião de câmara, contatou a Junta de Freguesia de São Brás com a informação 

transmitida, sendo que o Presidente da Junta de Freguesia respondeu à questão, em sede 

da Assembleia Municipal e a questão ficou cabalmente esclarecida. Porém, o problema 

não é esse, mas sim porque algumas pessoas, posteriormente, quiseram fazer uma 

retórica à volta disso, sendo que nessa retórica é que os pormenores ficam um pouco 

além daquilo que verdadeiramente se passou aqui, e acabou por se incendiar o assunto 

que não fazia qualquer sentido. ---------------------------------------------------------------------  

  ------- Disse ainda que como foi referenciada uma situação, em sede de reunião de 

câmara, com os elementos que foram referenciados, foi feito um contato à Junta de 

Freguesia, pelo que não se pode dizer que a Câmara não fez nada, porquanto a Câmara 

não deixou de o fazer, tendo questionado a Junta de Freguesia e a questão foi 

cabalmente esclarecida, e pelo que se sabe a Câmara Municipal, enquanto órgão 

coletivo e administrativo, não tem qualquer outro elemento, probatório ou de 

conhecimento, que possa acrescentar a essa matéria. Da mesma forma também que o 

Presidente de Junta de Freguesia de São Brás não desmentiu, porque nunca disse o que 

tinha sido, ou não, aplicado, tendo em conta que não era uma responsabilidade da 

Câmara, mas sim uma questão da Junta de Freguesia, a sua única questão que lhe 

competia era informar qual foi o seu procedimento em relação ao que foi proferido em 

reunião de câmara, ou seja, perante o que foi proferido em reunião de câmara contatou a 

Junta de Freguesia, sendo que o que foi feito por esta, foi respondido pelo Presidente da 

Junta de Freguesia, tal como aconteceu na Assembleia Municipal, nos termos exatos de 

que não houve qualquer ilegalidade. ---------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu dizendo que se não é uma ação ideal, isso é uma questão de opinião, 

ou seja, não se utilizar herbicidas em ribeiras, mas daí a situações como aquelas que 
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foram referidas, em termos de ilegalidade, em termos de crime ambiental ou de prática 

ambiental, como aconteceu na Assembleia Municipal, leva para outra discussão e claro 

que inflama, sendo que o próprio Presidente de Junta de Freguesia de São Brás, que foi 

o responsável pela ação, é que se defendeu, aliás a Câmara Municipal não falou dessa 

ação, porquanto não foi esta a fazê-lo, nem tem qualquer responsabilidade nisso, sendo 

que a única responsabilidade da Câmara Municipal sobre esse assunto foi na sequência 

de uma situação que foi sinalizada, proferida em reunião de câmara, e a Câmara 

Municipal fez o contato com a Junta de Freguesia. ----------------------------------------------  

  ------- No que se refere à questão do regresso dos colaboradores o senhor Presidente 

reconheceu que o Vereador Rui Espínola tinha razão, contudo existe uma questão que 

entendem que não poderiam deixar de ponderar, por uma questão de coerência, por isso 

entenderam que este timing, de regresso aos serviços, é aquele que faz sentido, 

porquanto não faria sentido dizer aos colaboradores, com filhos, para regressarem ao 

serviço municipal, quando a Câmara Municipal ainda tinha as creches e os atl’s 

fechados. Como, neste momento, todas as valências educativas já estão em pleno 

funcionamento, quer a rede de creches, quer os atl’s, quer os campos de férias, neste 

sentido e havendo alternativa, ou seja, os colaboradores terem onde deixar os respetivos 

filhos, regressam ao serviço. Assim sendo, no mês de julho regressam ao serviço os 

colaboradores com filhos, sendo que os colaboradores com mais de sessenta anos, ou 

que pertençam a grupos de risco, continuam, para já, em casa. --------------------------------  

  ------- O Vereador Rui Espínola interveio salientando que o discurso, sobre a situação 

de São Brás, torna-se inflamável a partir do momento que o senhor Presidente levanta a 

voz para dizer que não tinha provas, e para dizer que se tratava de uma opinião, como 

acabou de o dizer aqui, ora isso não é verdade, primeiro porque aqui em reunião de 

câmara mostrou que tinha provas, relativamente a esta matéria, apesar de naquela altura 

não ter apresentado as mesmas nem ter apresentado fotografias, que entretanto irá 

remeter para o email do senhor Presidente, sendo que o seu objetivo nunca foi em 

prejudicar a Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------  

  ------- Quanto à questão da opinião referiu que isto não é uma opinião do senhor 

Presidente, mas sim a lei, na reunião de câmara leu essa lei e o mesmo aconteceu na 

Assembleia Municipal, pelo que esta situação não tem a ver nem com a opinião do 

senhor Presidente da Junta, nem com a opinião do senhor Presidente da Câmara. ----------  

  ------- Ainda sobre as provas referiu que na Assembleia Municipal, o senhor Presidente 

da Câmara disse que não tinha provas e, em simultâneo, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia confirmou que tinha aplicado herbicida, e mesmo assim o senhor Presidente 

continuou a dizer que não tinha provas. -----------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que dá esta questão como encerrada, a sua intenção é que não 

se volte a repetir no concelho, sendo que a mesma configura aquilo que o PSD já disse 

aqui por diversas vezes, ou seja, basta olhar para algumas ribeiras no concelho para se 

perceber que as Juntas de Freguesia não têm nem obrigação, nem meios e recursos 

técnicos para poder fazer a manutenção e limpeza das mesmas, estando o resultado à 

vista, em alguns casos, se a Câmara Municipal não fizer intervenção, como por exemplo 

na ribeira das Lajes, no período de inverno podem acontecer situações indesejáveis, 
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sendo que esta é a prova que as Juntas de Freguesia não têm capacidade para 

responderem aquilo que são as necessidades. -----------------------------------------------------  

  -------  O senhor Presidente disse que percebe que essa dialética e argumentação seja do 

PSD, mas não foi isso que foi transmitido na Assembleia Municipal, que são coisas 

diferentes, e quando fala de provas refere-se a prova documental. No entanto, nunca 

disse que não tinha sido aplicado herbicida, tendo contatado o Presidente da Junta de 

Freguesia transmitindo o que o Vereador Rui Espínola referiu, em reunião de câmara, 

ou seja, que tinha sido aplicado herbicida na ribeira, o mesmo esclareceu cabalmente a 

situação. Caso o Vereador Rui Espínola entenda que é uma questão de legalidade, então 

faça chegar provas para se fazer outro procedimento. -------------------------------------------  

  

 

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

 

 

 -------- (01/13) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de junho em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com posteriores alterações, o gozo de 5 dias de férias, de 6 a 10 de julho de 2020. --------  

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

  

 

 -------- (02/13) 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 8 de junho em curso, 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 18 de junho corrente, 

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

 -------- “(…) autorizo o apoio de 716€, conforme orçamento em anexo, à IPSS "Olhar 

Poente "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.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que sendo este apoio destinado a uma 

intervenção no Centro Comunitário da Vila Nova, e sendo esta uma entidade autónoma 

de uma IPSS’S, questionou por que motivo o pedido é no nome da IPSS’S e não no 

nome do Centro Comunitário da Vila Nova, uma vez que estão em causa alterações 

estruturais dentro do espaço, tendo o Vereador Carlos Costa respondido que essa é uma 

necessidade que se impõe da questão da COVID-19, considerando que não havia 

ocupação daquele espaço, ou seja, do aproveitamento do sótão, foi necessário fazer uma 

intervenção no espaço sendo também necessário reformular toda a parte elétrica. ---------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que o espaço é do Centro Comunitário mas a 

responsabilidade é da Olhar Poente, pelo que a Olhar Poente é que efetua o 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

  

 

 -------- (03/13) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/717, datada de 19 de junho corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que foram verificadas as condições de acesso definidas pelo artigo 

3º desse regulamento;---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelos artigos 6º, 8º e 14º do mesmo regulamento; -------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos citados, do Regulamento de 

Fundo de Emergência Social, que o Vereador com competência delegada no âmbito do 

despacho N.º I-CMPV/2020/454 delibere aprovar o apoio constante do quadro em 

anexo, com efeitos a partir do dia 1 de julho de 2020. ------------------------------------------  

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

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

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que os Vereadores do PSD iam votar a 

favor desta proposta, porém gostariam de saber quais os valores que estão em causa, ou 

seja, qual o montante de receita que a Câmara vai deixar de arrecadar com esta medida, 

bem como com as medidas dos pontos cinco e seis da ordem do dia, que vão no mesmo 

sentido, tendo o senhor Presidente respondido que relativamente às rendas, e 

comparando com o período homólogo do ano passado, rondará os noventa ou cem mil 

euros, tendo em conta que são valores variáveis, sendo que só após se verificar o que for 

praticado é que é possível ter noção, sendo que as rendas e as concessões são um valor 

fixo que está contratualizado, pelo que é mais fácil apurar o montante, mas tudo o que 
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são taxas e licenças depende daquilo que for produzido, que comparativamente com o 

ano passado ronda os noventa mil euros. No entanto, prevê-se, para este ano, que sejam 

emitidas licenças num valor superior, porquanto uma questão é o que se recebeu o ano 

passado de taxas e licenças, que, no período homólogo, ronda os noventa mil euros, 

sendo que é este o valor que se prevê que se vai perder, mas outra coisa é o número de 

licenças que se vai emitir efetivamente, que só no fim do ano é que vai ser possível 

apurar, dependendo também da iniciativa das pessoas para que haja dinâmica. -------------  

 -------- Quanto às isenções de rendas e concessões referiu que, do ponto em análise, não 

pode precisar o valor, mas rondará, provavelmente, os vinte mil euros. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é a justificação para a isenção de 

rendas ao parque habitacional municipal. ---------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos parques de campismo, designadamente ao parque de 

campismo dos Biscoitos, questionou se já foi tomada alguma decisão, no âmbito do que 

foi conversado na última reunião de câmara, tendo o Vereador Carlos Costa respondido 

que fez uma visita ao parque de campismo, na semana passada, e a situação estava 

regularizada, com as relvas cortadas, a parte do estabelecimento já aberta, com tudo 

limpo e arranjado, estando já aberto ao público, embora ainda não tenha lá ninguém, 

porém já está a funcionar. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o critério para isenção de rendas do parques habitacional e de campismo, 

o senhor Presidente respondeu que o critério é em isentar toda aquela que é receita de 

rendas e concessões, aliás se há alguma isenção que faz sentido é precisamente ao 

parque habitacional, porque é uma medida aplicada diretamente às famílias, por 

exemplo, se for comparado com o mercado municipal aquela que tem sido, felizmente, a 

dinâmica, a inovação e a criatividade, da esmagadora maioria dos empresários do 

mercado, fazendo uma análise, quase que não faz sentido isentar, porque estão a 

conseguir dar a volta, ainda bem que assim é, sendo que este é o contributo do 

município abdicando de toda aquela que era a receita de rendas e concessões, quer 

naquelas que sejam diretamente às famílias, quer naquelas que sejam às empresas que 

estão em espaços municipais. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que relativamente a esta matéria estão a ser 

misturadas duas situações diferentes e de âmbitos diferentes, ou seja, uma questão é 

uma situação empresarial, que no fundo estão a ser isentas as taxas de tudo o que são 

atividades empresariais, e outra questão é em isentar o parque habitacional. No que se 

refere ao parque habitacional municipal, vulgos bairros socias e outros, salientou que 

está em causa pessoas que já estão em situação de vantagem, perante todos os outros 

que usufruam do arrendamento, mesmo que seja o arrendamento privado, ou seja, está 

em causa um conjunto de pessoas que já usufruem de rendas muito baixas, por exemplo 

nalguns casos pagam cinco euros por mês, para viverem numa casa do município, 

portanto isentar esse pagamento, no seu entender, não será efetivamente justo com quem 

paga trezentos, ou quatrocentos euros, em outro tipo de arrendamento. Além do mais, 

entende que o pagamento das rendas, do parque habitacional municipal, é uma forma 

também de responsabilização perante quem lá vive, e perante a sua condição social, 

caso assim não fosse ninguém pagava nada por viver nos parques habitacionais. Assim, 

entende que se está a misturar as situações, apesar de compreender que seja para ajudar 
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e que efetivamente existem situações em que esta medida possa fazer a diferença, mas 

no geral estas rendas são tão baixas que efetivamente não faz sentido a isenção de 

rendas do parque habitacional municipal. ---------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente discordou da opinião do Vereador Rui 

Espínola, porquanto se tem isenções a empresas e isenções a famílias, genericamente e 

na globalidade, se as isenções fazem sentido, neste momento, é precisamente no apoio 

às famílias, tendo em conta que há empresas a conseguirem, neste momento, retirar 

mais e melhor rendimento do que tiravam anteriormente. --------------------------------------  

 -------- Sobre a questão da responsabilização concordou com a opinião do Vereador Rui 

Espínola, mas esse argumento tanto vale para as famílias como vale para as empresas, 

como, por exemplo, acontece no caso do parque de campismo dos Biscoitos que tem 

causado alguns problemas, ao nível daquilo que seria uma situação desejável, isentar o 

concessionário do pagamento da renda também, de alguma forma, desresponsabiliza 

ainda mais o concessionário nessa questão, no entanto, provavelmente, ele também não 

consegue ter uma melhor gestão ao nível do seu plano de negócios. --------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que discorda também quando o Vereador Rui Espínola diz 

que as famílias estão numa situação de vantagem, na sua perspetiva, essas famílias têm 

uma situação de desvantagem, por isso é que têm, efetivamente, o acesso a esses apoios 

sociais. Recordou também que mesmo na situação de rendas têm mecanismos de apoio 

à renda, e fazem também articulação com os mecanismos de apoio do Governo 

Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão do pagamento de cinco euros de renda, salientou que 

isso é a esmagadora minoria, até porque grande parte dos três bairros municipais, e de 

casas isoladas, uma parte tem contratos com opção de compra e vão fazendo o 

pagamento até ficarem com a respetiva aquisição. Assim, esta é uma medida para 

abranger todos aqueles que a Câmara Municipal cobra receita, nas empresas o mesmo 

acontece, sendo que neste caso não se está a fazer a análise das empresas, do mercado 

municipal, que faz sentido isentar e das que não faz sentido isentar, a regra tem de ser 

geral e abstrata para todas, porquanto naturalmente há empresas que estão, neste 

momento, a ter mais dificuldade e outras empresas que até estão a ter mais rendimento. -  

 -------- No caso das famílias destacou que se à partida eram famílias que estavam numa 

situação de desvantagem, por isso é que estão em habitação social municipal, e recordou 

que o maior bairro social municipal foi construído na gestão do Partido Social 

Democrata, ou seja, o bairro de São Pedro de Santa Rita, sendo que no caso dos 

restantes os contratos de arrendamento são com opção de compra. Assim sendo, estas 

famílias não estão numa situação de vantagem, estão sim numa situação de 

desvantagem, por isso é que têm essa resposta social. -------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que para os rendimentos que essas pessoas auferem os valores do 

arrendamento fazem diferença, sendo que a medida destina-se a apoiar todos aqueles 

que a Câmara Municipal cobra receita, quer no seu parque habitacional, quer às 

empresas, portanto é um apoio direto a todas as famílias, bem como a todas as 

empresas, que têm contratação direta com a Câmara Municipal. ------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que percebia a argumentação do senhor 

Presidente mas discorda da mesma, aliás a justificação para a isenção de rendas e 
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concessões, aqui apresentada, é a COVID-19, sendo que essas famílias já beneficiam de 

uma redução do valor da renda que pagam, exatamente, porque vivem numa habitação 

de um parque de habitação social municipal, pelo que isentar todo o pagamento, até ao 

final do ano, de rendas que já têm um valor muito baixo, no seu entender, é um ato de 

desresponsabilização perante as pessoas e que pode ter consequências no futuro. Nesta 

situação que está a ser misturado aquilo que são empresas e aquilo que é a atividade das 

famílias, famílias essas que por viverem num parque habitacional já beneficiam de um 

valor de renda considerado ao seu agregado familiar, e com valores muito baixos em 

relação aos valores de mercado. Na sua opinião, existe aqui uma dualidade de critérios, 

até porque, relativamente à COVID-19, porventura, às empresas faz muito sentido a 

isenção, tendo em conta que são as mais visadas neste processo, desconhecendo até qual 

foi a empresa que ficou a faturar mais neste período, provavelmente a empresa dos bens 

alimentares, porquanto numa esmagadora maioria ficaram todas a faturar muito menos. -  

 -------- Continuou dizendo que, evidentemente, no caso das zonas balneares faz algum 

sentido porque vai haver redução do fluxo de pessoas, sendo esta uma forma de ajudar 

essas situações; concorda também com a questão do mercado municipal que continua a 

definhar e ninguém faz nada nesse sentido; concorda também com a questão da isenção 

do parque de campismo, mas a questão do parque habitacional, pelas razões que já 

evocou, na sua opinião, se desenquadra daquilo que é a matriz da proposta apresentada. -  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, perante esta crise, se há resposta de ajuda 

necessária é para as famílias, e não para as empresas, porque estão aqui é para trabalhar 

em prol das pessoas, e não das empresas, sendo que tudo o que o Vereador Rui Espínola 

disse em relação às famílias tem razão, ou seja, quando diz que estas famílias já têm 

uma renda muito baixa, uma renda abaixo de valores do mercado, tal como acontece 

com as empresas que estão com as concessões da Câmara, que também já têm uma 

renda muito baixa, e já têm um valor de renda bastante baixo relativamente aos valores 

de mercado, sendo que atualmente, qualquer empresa que esteja no mercado municipal, 

paga cerca de um quinto das rendas aplicadas na cidade. ---------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que a posição do executivo, e aquilo que tem sido a sua visão 

política, é o apoio às famílias e às empresas, como são estas as famílias e as empresas 

que têm contratos diretos com o Município, é nesta generalidade e globalidade que a 

Câmara Municipal pode e deve atuar. Quanto às restantes situações disse que, 

naturalmente que a Câmara Municipal também tem resposta, com o apoio ao 

arrendamento e com a articulação que faz, no apoio ao arrendamento, com o Governo 

Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 

 -------- (04/13) PROPOSTA DE ISENÇÃO DE RENDAS E CONCESSÕES DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/725, datada de 24 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “O novo Coronavírus, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na 

China, na cidade de Wuhan. Rapidamente, em consequência da globalização na qual a 
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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. --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a adoção de medidas de auxílio social e económico, de urgência, 

implementadas na primeira fase de combate ao COVID-19, com vista ao apoio às 

famílias e empresas do Concelho da Praia da Vitória, aprovadas na reunião camarária 

ordinária de 23 de março de 2020; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o hiato temporal dessas medidas, abril a junho de 2020; -------------  

 -------- Considerando a atual situação epidemiológica do nosso Concelho e da nossa 

Ilha, torna-se necessário a adoção de medidas de caracter estratégico mais amplo, que 

permitam uma previsibilidade de medidas até ao final do corrente ano. ----------------------  

 -------- Nesse desiderato, proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória aprove 

medidas de apoio às famílias e empresas do Concelho, no âmbito das rendas e 

concessões do Município da Praia da Vitória, nomeadamente, isenção até 31 de 

dezembro de 2020 das rendas ou concessões de: -------------------------------------------------  

 --------  - Espaços Municipais (espaços de venda de produtos de artesanato ou agrícolas, 

espaços marítimo-turísticos); ------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Edifícios Municipais (Mercado Municipal, Parques de Campismo, Bares de 

Zonas Balneares ou outros e Parque Habitacional Municipal).” -------------------------------  

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

  

 

 -------- (05/13) PROPOSTA DE ISENÇÃO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA – PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: --------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV//2020/726, datada de 24 de junho corrente, do Sr. 

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

 -------- “O novo Coronavírus, 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. --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a adoção de medidas de auxílio social e económico, de urgência, 

implementadas na primeira fase de combate ao COVID-19, com vista ao apoio às 

famílias e empresas do Concelho da Praia da Vitória, aprovadas na reunião camarária 

ordinária de 23 de março de 2020; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o hiato temporal dessas medidas, abril a junho de 2020; -------------  

 -------- Considerando a atual situação epidemiológica do nosso Concelho e da nossa 

Ilha, torna-se necessário a adoção de medidas de caracter estratégico mais amplo, que 

permitam uma previsibilidade de medidas até ao final do corrente ano. ----------------------  

 -------- Nesse desiderato, proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória aprove 

medidas de apoio às famílias e empresas do Concelho, no âmbito da Tabela de Taxas e 

outras Receitas Municipais, em matéria de publicidade e de ocupação e preservação do 

espaço público, nomeadamente, isenção até 31 de dezembro de 2020, das taxas: ----------  
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 --------  - Contempladas no Capítulo I – Publicidade; -------------------------------------------  

 --------  - Contempladas no Capítulo II – Ocupação e Preservação do Espaço Público - 

N.ºs 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2,7 e 3.1 a 3.11; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Contempladas no Capítulo III – Mercados, Feiras e venda ambulante ou 

sazonal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Contempladas no Capítulo IV – Higiene e salubridade.” ----------------------------  

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

  

 

 -------- (06/13) PROPOSTA DE ISENÇÃO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - URBANISMO E EDIFICAÇÃO: ----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV//2020/727, datada de 24 de junho em curso, do Sr. 

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

 -------- “O novo Coronavírus, 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. --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a adoção de medidas de auxílio social e económico, de urgência, 

implementadas na primeira fase de combate ao COVID-19, com vista ao apoio às 

famílias e empresas do Concelho da Praia da Vitória, aprovadas na reunião camarária 

ordinária de 23 de março de 2020; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o hiato temporal dessas medidas, abril a junho de 2020; -------------  

 -------- Considerando a atual situação epidemiológica do nosso Concelho e da nossa 

Ilha, torna-se necessário a adoção de medidas de caracter estratégico mais amplo, que 

permitam uma previsibilidade de medidas até ao final do corrente ano. ----------------------  

 -------- Nesse desiderato, proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória aprove 

medidas de apoio às famílias e empresas do Concelho, no âmbito da Tabela de Taxas e 

outras Receitas Municipais, em matéria de urbanismo e edificação, nomeadamente, 

isenção até 31 de dezembro de 2020, das taxas prevista na referida tabela, relativas a 

urbanismo e edificação.” -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que nesta situação é que se 

enquadra a maior parte daquele valor que referiu, anteriormente, de cem mil euros, da 

receita estimada, mas só no fim do ano é que vai ser possível apurar o real impacto 

financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 

 -------- (07/13) PROPOSTA - CONCESSÃO EM HASTA PÚBLICA DAS LOJAS 

COM OS N.ºs  3, 7 E 8 DO MERCADO MUNICIPAL: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV//2020/723, datada de 23 de junho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as lojas com os números 3, 7 e 8 do Mercado Municipal da 

Praia da Vitória encontram-se vagas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: --------  
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 -------- a) Em conformidade com o artigo 13º do Regulamento do Mercado Municipal, 

proceder à concessão das lojas por hasta pública; ------------------------------------------------  

 -------- b) Que o objeto seja para um dos seguintes fins: venda de artesanato, produtos 

agrícolas, hortícolas, floricultura, fruticultura, sementes, cereais, alimentos para 

animais, géneros alimentícios de qualquer natureza, instalação de estabelecimento de 

restauração e bebidas, ou seja, snack-bar, take away, pastelaria, café, confeitaria, 

boutique de pão quenta, cafetaria, casa de chá e/ou gelataria e artes manuais; --------------  

 -------- c) Que o prazo de concessão seja de um ano, renovável por iguais períodos; ------  

 -------- d) Fixar o valor base de licitação em € 50,00 (cinquenta euros), com lanços de 

10% dessa base; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Que a comissão seja constituída por Conceição Lima, Ricardo Toste e 

Elizabeth Soares, e como suplentes João Paulo Carvalho e Ana Aguiar.” -------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que isto é a prova daquilo que vem dizendo 

desde o início do mandato, ou seja, que a situação do mercado municipal tem vindo a 

definhar completamente, sendo que necessita de plano de revitalização e de dinamismo, 

que é o que não tem acontecido naquele espaço. -------------------------------------------------  

 -------- Relembrou que continuam os problemas de estacionamento, os problemas de 

acesso ao mercado municipal, falta dinamismo, falta animação dento do mercado, ou 

seja, falta uma série de iniciativas que se poderiam tomar para aquele espaço, que não 

são assumidas, sendo que isso só depende do executivo. ---------------------------------------  

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

  

 

 ---------- 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 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


