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ATA Nº 14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JULHO DE 2020 
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia 

Brito Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Raquel Lemos Borges e 

Cláudia Fagundes Martins. -------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H10M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos treze dias do mês de julho 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 Vice-Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando 

presentes os Vereadores, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que tinha algumas questões a colocar 

relativamente à obra de abastecimento de água a Santa Rita, nomeadamente no que 

concerne à alternativa de trânsito aos moradores; se houve algum entrave para a 

interrupção dos trabalhos dessa empreitada no início do começo da pista e recomeço na 

Ladeira de Santa Rita; se já foram feitos testes à água proveniente do furo entre São 

Brás e a Agualva, ou seja, do Pico do Rocha e se, no futuro, essa água terá qualidade 

suficiente para o abastecimento de Santa Rita. ---------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão da alternativa de trânsito, o Vereador Tiago Ormonde 

referiu que sabiam que uma parte da mesma não estava nas melhores condições, 

todavia, taparam com asfalto a frio alguns buracos que existiam em determinadas zonas, 

pelo que, essa via melhorou substancialmente. Acrescentou também que, infelizmente e, 

apesar de considerar que se trata de uma estrada com algumas zonas estreitas e com 

algumas curvas apertadas, não existe outra alternativa viável. Continuou dizendo que 

contataram com o Comando da Zona Aérea dos Açores no sentido de utilizarem como 

vias alternativas algumas estradas do interior da Base, no entanto, foram informados 

que não havia pessoal suficiente para efetuar esse controlo, tendo apenas sido 

autorizado que fosse criado um corredor de emergência por dentro da Base para que 

fosse permitido o acesso rápido àquela zona por parte das forças de segurança ou dos 

bombeiros voluntários. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da interrupção dos trabalhos referida pelo Vereador Tiago Borges, o 

Vereador Tiago Ormonde esclareceu que a mesma ocorreu por questões operacionais do 

empreiteiro, tendo o mesmo preferido direcionar os recursos operacionais e de 

maquinaria para Santa Rita e para a Zona da Ladeira. Salientou, ainda, que no local 

onde os trabalhos foram interrompidos tem de ser construída uma caixa que fará a 

ligação desde a Estrada Militar até ao furo do Juncal que, por sua vez, prosseguirá para 

a Canada da Mesquita. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à questão sobre o furo do Pico do Rocha, o Vereador Tiago 

Ormonde referiu que, à semelhança de outros furos, também é feita a monitorização do 

furo em questão e não existe nenhuma indicação de que aquela água não tenha 

condições para abastecer Santa Rita, São Brás, Fontinhas, etc.. -------------------------------   

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou o motivo pelo qual se verifica um 

determinado impasse no avanço da empreitada da obra da Muralha da Praia, ao que 

senhor Vice-Presidente respondeu que essa obra nunca esteve parada, tem estado a 

decorrer normalmente e que, apesar de ser “um trabalho grande e muito manual”, é 

nítida a evolução do mesmo. Terminou referindo que esta obra, face às suas 

características, não pode ser feita com muita rapidez, tal como sempre foi dito ainda 

antes do início dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No seguimento das obras levadas a cabo pelo Governo Regional para 

abastecimento de água às novas casas do Bairro Joaquim Alves, o Vereador Tiago 

Borges perguntou para quando está prevista a asfaltagem daquela estrada pela Câmara, 

conforme foi referido pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Ormonde respondeu que a Câmara Municipal iria proceder 

apenas à asfaltagem de uma faixa da estrada, ou seja, a parte da estrada que é municipal 

porquanto a faixa que está a ser intervencionada é da responsabilidade do Governo 

Regional e que a ligação que está a ser efetuada ainda terá de passar pela rotunda e 

seguir em direção ao Bairro Joaquim Alves. Findos esses trabalhos, o que está acordado 

com o empreiteiro é que, quando for asfaltada a parte correspondente à obra do Governo 

Regional, também será asfaltada a outra parte da faixa de estrada que é da 

responsabilidade da Câmara Municipal, o que deverá acontecer em breve. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio referindo que compreende que todas as obras 

causem enormes transtornos aos moradores, no entanto, há que proporcionar o mínimo 

de condições para que as pessoas possam aceder às suas habitações, nomeadamente no 

que diz respeito à estrada de acesso às Fontinhas, o que não se verifica, porquanto 

existem buracos enormes nessa estrada, inclusive na faixa que não está a ser 

intervencionada. Posto isto, deixou o repto para que esses constrangimentos fossem 

minimizados por forma a que a circulação possa fluir o melhor possível dentro daquilo 

que são as restrições inerentes à obra que está a ser feita. --------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente referiu que compreendiam essa situação, no entanto, 

uma vez que essa obra deve estar prestes a ser repavimentada não fazia muito sentido a 

Câmara estar a despender dinheiro para minimizar esses constrangimentos.----------------  

 -------- Por sua vez, o Vereador Tiago Ormonde salientou que, só quando a parte da 

empreitada da responsabilidade do Governo Regional estiver pronta, é que a Câmara 

Municipal poderá concluir a parte que se comprometeu a pavimentar ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou que essa obra já se arrastava desde outubro 

ou novembro do ano passado, pelo que eram frequentes as queixas dos munícipes, tendo 

sugerido que a Câmara Municipal articulasse com o Governo Regional uma forma de 

minimizar esses constrangimentos. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- Ainda relativamente à questão da obra da muralha da Praia e ao facto de haver 

zonas de perigo de derrocada, o Vereador Rui Espínola referiu que convinha esclarecer 

as pessoas sobre o motivo que, por vezes, impede de se poder passar naquele local e 

outras vezes não. --------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que quando a passagem está vedada é 

porque o empreiteiro tem máquinas a trabalhar naquela zona, tornando-a intransitável, o 

que ocorre apenas durante o horário normal de trabalho. Por fim, reforçou que o motivo 

não tem nada a ver com perigo de derrocadas porquanto a zona que representa algum 

perigo nesse sentido, é a zona que a parede está segura por uma malha de cabos de aço, 

a qual só será intervencionada no fim da obra. ---------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, apesar de na última reunião de câmara o 

senhor Vice-Presidente ter dito que o Parque de Campismo dos Biscoitos tinha sido 

vistoriado e que se encontrava em boas condições, na verdade, o que se constata é que o 

mesmo está péssimo e o problema continua por resolver. Sendo assim, questionou o que 

é que foi feito desde a última reunião de câmara. ------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que não disse que a questão do parque 

estava resolvida, mas sim que, relativamente há umas semanas atrás, o mesmo já 

apresentava melhores condições porquanto, anteriormente à vistoria, quando se 

deslocou ao local verificou que o parque estava completamente abandonado, tendo, na 

altura, o concessionário justificado a falta de manutenção com a questão da Covid. 

Entretanto, o mesmo deu início a essa manutenção e aquando da referida vistoria 

verificou que o parque já estava a 50/60% utilizável, pelo que, continuam a acompanhar 

e a fiscalizar a evolução dessas condições por forma a que, num curto espaço de tempo, 

o problema fique devidamente resolvido. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que o problema persiste, ao que o senhor 

Vice-Presidente referiu que o problema continua mas que está a ser resolvido. -------------  

 

 -------- Relativamente ao trânsito na Freguesia dos Biscoitos, o Vereador Rui Espínola 

perguntou quando é que vão ser feitas as alterações às estradas que mudaram de sentido 

na sequência das deliberações quer da reunião de Câmara, quer da Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu que, de acordo com o que tem 

conhecimento, essas alterações eram para ter sido realizadas na altura em que surgiu a 

pandemia, pelo que retomando-se a normalidade, isso irá ocorrer, se calhar, ainda antes 

do início do ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne ao estaleiro de recuperação e construção naval, que está 

montado na Marina da Praia da Vitória, e no seguimento da polémica que foi pública, 

pelo menos nas redes sociais, relativamente a essa matéria, o Vereador Rui Espínola 

questionou se, por parte da Câmara Municipal, já foi ponderada alguma solução que não 

passasse pela utilização daquele espaço, dando como alternativa para o efeito a 

utilização de uma parte da zona do porto do Cabo da Praia, por forma a minimizar o 

prejuízo ambiental, bem como a imagem e a utilização daquele espaço, para além da 

zona de estacionamento que é retirada às zonas balneares. -------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que não tem conhecimento de construção 

naval naquele local, mas sim de alguma manutenção aos barcos. Continuou, dizendo 

que este ano tem sido atípico porque, em anos normais, a vinte de junho já todas as 

embarcações estariam no mar. Todavia, por causa da pandemia, permanecem em terra 

muitos barcos que normalmente, por esta altura, já os proprietários os tinham vindo 

buscar e só os colocariam em terrapleno no fim do verão. Disse, ainda, que essa situação 

também se deve ao facto de ser um terrapleno que permite o estacionamento em seco de 

muitos barcos e, se calhar, também por se tratar do terrapleno mais barato que existe em 

Portugal e até na Europa. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou que isto era perfeitamente compreensível, 

porém, na situação que a Praia está atualmente e, até por uma questão de valorização e 

requalificação de espaço, deixava esta proposta no sentido daquele “acantonamento” de 

barcos passar para a zona que sugeriu, a qual tem muito mais espaço livre e dispõe de 

todas as condições em termos de maquinaria para o efeito. ------------------------------------  
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 -------- O senhor Vice-Presidente salientou que essa questão poderia vir a ser ponderada 

e até seria uma boa solução, no entanto, aquela zona não era municipal. Uma parte 

pertencia à Lotaçor e a outra à Portos dos Açores, pelo que seria muito difícil conjugar 

os interesses dos privados com os interesses dos pescadores e dos comerciantes 

existentes naquele local. Contudo, essa poderia ser, sem dúvida, uma solução no futuro, 

porém, este ano a mesma nunca poderia ter sido equacionada em virtude da situação que 

começou em março. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que os terrenos nas imediações daquela 

zona são propriedade da Portos dos Açores e tem conhecimento que tem vindo a ser 

preparado um concurso de concessão daqueles lotes para atividades relacionadas com o 

mar, inclusivamente para a questão da reparação naval, a qual, na sua opinião, é um 

sector e uma área de intervenção com bastante potencial na Praia da Vitória. ---------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que relativamente à Canada da Baleeira, na 

freguesia da Agualva, já está a ser trabalhado o projeto do orçamento participativo para 

aquele espaço, sendo que o senhor Presidente da Câmara Municipal tinha dito que, logo 

que esse projeto avançasse, iriam fazer uma intervenção complementar nessa zona. 

Assim sendo, perguntou que tipo de intervenção se tratava e se a mesma vai avançar, ou 

não, ou o que é que lhe podiam informar sobre esta matéria. ----------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu que, neste momento, não tinha nenhuma 

informação sobre o que se estava a pensar fazer na Canada da Baleeira, mas que poderia 

tentar saber e depois fazer chegar-lhe essa informação. -----------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges alegou que, como todos sabem, o Governo Regional 

está presente, hoje e amanhã nesta Ilha, para uma panóplia de cortar fitas e lançamento 

de primeiras pedras como, por exemplo, aconteceu no Porto Pipas, pelo que, estava à 

espera que também o fizessem em relação ao Cais de Cruzeiros na Praia da Vitória. 

Sendo assim, questionou o ponto de situação em relação ao Cais de Cruzeiros. ------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente mencionou que, como é do conhecimento geral, ao 

longo dos anos, a baía da Praia da Vitória tem sido bastante sacrificada por via de 

interesses comerciais e ambientais, o que se nota também em relação às praias de banho. 

Acrescentou, ainda, que muito mais importante do que cortar uma fita é haver um 

projeto de impacte ambiental, um projeto de recuperação dos areais e perceber que 

consequências advirão para a baía. Disse também, que, nesta fase, não basta falar-se 

apenas em potencialidades turísticas; em termos uma baía com um super potencial e 

inclusive ser o sítio da Terceira mais fácil e mais económico para a construção de um 

porto para navios cruzeiros, mas, sim, que haja uma conjugação de fatores, sendo que, 

atualmente, a Portos dos Açores e o Governo Regional estudam a parte comercial e a 

parte operacional desse investimento, estando, evidentemente, a Câmara Municipal  

preocupada com a parte ambiental, pois somos nós que cá vivemos. Sendo assim, essa 

obra deverá levar algum tempo, uma vez que ainda faltam ser apresentados esses 

projetos, quer da parte do Governo Regional, quer o tal estudo de impacte ambiental que 

há-de explicar às pessoas o que é que se irá passar na baía da Praia da Vitória, pois só 

assim esse cais de cruzeiros poderá seguir em frente. -------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Ormonde deu nota que, aquando do lançamento da primeira 

pedra da empreitada de construção da Rampa para Navios Ro-Ro, no Porto Pipas, o 

senhor Presidente do Governo Regional fez referência, publicamente, ao Cais de 

Cruzeiros da Praia da Vitória, no sentido de que este projeto iria avançar para a sua 

concretização, intervenção essa que, por si só e, na sua opinião, já considera de todo um 

grande sinal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio lembrando o Vereador Tiago Ormonde que, 

estão a cerca de dois/três meses da realização de eleições regionais, pelo que, perto das 

eleições costumam aparecer alguns sinais que posteriormente se esfumaçam e acabam 

por desaparecer porquanto o cais de cruzeiros já vem sendo falado há mais de dez anos 

e o mesmo tem servido única e exclusivamente para iludir a Praia da Vitória e os 

terceirenses. No entanto, concorda que a nossa baía, os nossos areais e a nossa 

biodiversidade deva ser protegida da melhor maneira possível, porém é preciso avançar-

se urgentemente relativamente à baía da Praia da Vitória e aos investimentos que estão 

previstos, nomeadamente, para o porto da Praia da Vitória, pelo que não está 

minimamente sensibilizado com as palavras do senhor Presidente do Governo Regional, 

a menos que, surjam novidades nos próximos tempos, o que não acredita, porque há dez 

anos que anunciam obras para o porto da Praia da Vitória e nunca aconteceu 

rigorosamente nada. Concluiu dizendo que não está em causa um investimento 

qualquer, uma vez que se trata de um investimento que criaria emprego e dinamizaria a 

cidade, pelo que, do ponto de vista autárquico, isto seria muito importante. -----------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente ressalvou que, enquanto praiense, não gostaria de ver 

anunciado um projeto qualquer para a Praia da Vitória, sem que a Câmara Municipal 

fosse auscultada e sem que as pessoas da Praia fossem consultadas, pois considera 

muito mais importante saber o que é que se vai fazer e como se vai fazer, uma vez que 

se tratam de obras que não podem, nem devem, ser pensadas de um dia para outro. -------  

 

 

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

 -------- Relativamente aos licenciamentos e tendo em conta que já estamos em pleno ano 

2020, o Vereador Tiago Borges referiu que já não se justificava entregar projetos em 

papel, tendo para o efeito dado como exemplo o caso da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo que já trata de todos os processos digitalmente o que, para além de beneficiar 

o ambiente, também tornaria tudo muito mais fácil para toda a gente. -----------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente concordou com o Vereador Tiago Borges, tendo 

acrescentado que a Câmara Municipal teria de se preparar e adaptar para essa realidade. -  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde interveio referindo que a Câmara Municipal tem um 

projeto que foi candidatado no âmbito do “Praia Smart City”, o qual engloba a aquisição 
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de um novo software para a Secção de Obras, com uma ligação ao denominado Balcão 

do Munícipe Online, pelo que contam que em breve consigam ter isso implementado. 

Concluiu dizendo que, por via dos constrangimentos que os serviços sentiram durante a 

pandemia no acesso ao software da Secção de Obras para poder avançar com os 

processos, essa situação levou a que a Câmara tivesse acelerado a implementação desse 

projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de julho corrente, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 pode estar presente na reunião 

do dia 13 de julho de 2020, em virtude de acompanhar a visita estatutária do Governo 

Regional dos Açores à ilha Terceira. ---------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 10 de julho em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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

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

estar presente na reunião do dia 13 de julho de 2020, pelo que será substituída, 

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

 

 

 -------- (03/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de julho do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

Martins, 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 13 de julho de 2020, pelo que será 

substituída, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/14) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES: ---------------------------------------  
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 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/732, datado 

de 30 de junho findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------  

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

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

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

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

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

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

 -------- 1. Da prorrogação do estado de Calamidade Publica decretado 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. Das medidas preventivas, recomendações, orientações, circulares e 

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

 -------- Determino a partir de 1 de julho: ----------------------------------------------------------  

 --------  - A abertura de todos os edifícios municipais e regresso à normalidade dos 

horários de todos os serviços do Município da Praia da Vitória; ------------------------------  

 --------  - 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, dos que sejam portadores de doenças crónicas e das grávidas. 

Os casos supramencionados mantêm o regime de teletrabalho nas situações em que haja 

essa possibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - O atendimento prioritário aos munícipes de grupos mais vulneráveis, 

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

doenças crónicas ou com necessidades especiais, salvaguardando as questões de 

prioridade legalmente fixadas; ----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

  ------- (05/14) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - REGRESSO AO SERVIÇO PRESENCIAL: ----------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/733, datado 

de 30 de junho findo, 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, N.º I/2020/625 e N.º I/2020/732 relativos a 
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essa matéria, através dos quais foram determinadas as ações e medidas de prevenção e 

proteção adotadas na Câmara Municipal da Praia da Vitória; ----------------------------------  

 -------- Considerando a prorrogação do 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, a partir de 1 de julho: ----------------------------------------------------------  

 --------  - A abertura de todos os edifícios municipais e regresso à normalidade dos 

horários de todos os serviços do Município da Praia da Vitória; ------------------------------  

 --------  - 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, dos que sejam portadores de doenças crónicas e das grávidas. 

Os casos supramencionados mantêm o regime de teletrabalho nas situações em que haja 

essa possibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A gestão dos espaços físicos em função da lotação dos mesmos; ------------------  

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

restantes chefias a operacionalização e cumprimento do presente despacho; ----------------  

 -------- Podem ocorrer: -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

funcionamento dos serviços, desde que autorizado pelo vereador com competência 

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

 -------- O atendimento prioritário aos munícipes de grupos mais vulneráveis, 

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

doenças crónicas ou com necessidades especiais, salvaguardando as questões de 

prioridade legalmente fixadas; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 ficam obrigados: --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 --------  - Ao cumprimento de todas as recomendações 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; --------------------------------------------------------  
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 --------  - 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 apreço.------   

 

 

 -------- (06/14) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DE SOBRAS DO CONCELHO – 2020”: ---------------------------  

 -------- Presente o Relatório Final (I-CMPV/2020/749), datado de 3 de julho em curso, 

do Júri do Concurso Público para a adjudicação da empreitada de “Pavimentação de 

Sobras do Concelho - 2020”, do seguinte teor: ---------------------------------------------------  

 -------- “Decorrido o prazo para os concorrentes se pronunciarem sobre o relatório 

preliminar, elaborado nos termos do artº. 122º., do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015/A, de 29 de dezembro, que 

aprova a contratação pública à Região Autónoma dos Açores, que lhes foi enviado, e 

não tendo surgido qualquer observação por parte dos mesmos, decidiu o Júri, passar a 

definitivo o relatório já elaborado, propondo a adjudicação da referida empreitada à 

empresa TECNOVIA AÇORES – Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor de € 

141.057,96 (cento e quarenta e um mil cinquenta e sete euros e noventa e seis 

cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor (4%). --------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo nº. 290º.-A, do CCP, solicita-se que seja nomeado Gestor 

do contrato, o Chefe de Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, Engº. 

Manuel Ortiz. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 98º., do já mencionado Código, solicita-se a aprovação da 

minuta de contrato.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou que lhes fosse remetida uma listagem das 

sobras que irão ser pavimentadas no âmbito da empreitada em apreço para que, 

efetivamente, tivessem um conhecimento mais detalhado relativamente às freguesias e 

aos locais que beneficiarão desses trabalhos. -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente informou que a Canada do Chico Laranjo, nas 

Fontinhas está incluída na empreitada em apreço e concordou com o envio dessa 

listagem, no entanto, ressalvou que, para além das sobras que foram acordadas com o 
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empreiteiro para pavimentação, também estão em negociações com o mesmo para a 

inclusão de mais algumas sobras de estrada, pelo que a listagem que for remetida poderá 

não ser a definitiva. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório Final 

em apreço”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (07/14) PROPOSTA – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS - TÉCNICOS DE INFORMÁTICA:----------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/718, datada de 19 de junho findo, do Vereador com 

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

 -------- “A carreira de informática, sendo uma carreira não revista, continua a reger-se, 

até à sua revisão pelas disposições normativas aplicáveis a 31 de dezembro de 2008 - 

em especial pelo Decreto-Lei nº 97/2OO1, de 26 de março - cedendo apenas as 

disposições que contrariem o disposto nos artigos 155 a 158 da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo pela Lei n nº 35/2014 de 20 de junho, 

conforme decorre do ponto i) da alínea b) do nº 1 do artigo 41º e deste diploma, 

mantendo-se, assim, a progressão, no âmbito dos escalões e índices dentro de cada 

categoria ou dentro de cada nível da respetiva carreira, mas designada agora por 

alteração de posicionamento remunerat6rio e submetida às regras sobre avaliação de 

desempenho (a progressão deixa de operar por via da contagem do tempo de serviço 

associada ás classificações de serviço/avaliações de desempenho). ---------------------------  

 -------- Nos termos acima mencionados encontram-se os técnicos de informática da 

CMPV que reúnem as condições de mudança de nível e ou mudança de grau, conforme 

abaixo se discrimina: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Francisco Soares - técnico de informática de Grau 3, nível 1, escalão 2 e pode 

passar para nível 2, escalão 1, através de procedimento interno de seleção. -----------------  

 --------  - Paulo Leonardo - técnico de informática de Grau 2, nível 2, escalão 2 e pode 

passar para Grau 3 nível 1, escalão 1, através de Concurso Interno de Acesso Limitado. -  

 --------  - Ludgero Parreira - técnico de informática de Grau 1, nível 1, escalão 3 e 

pode passar para Grau 2,  nível 1, escalão 1, através de Concurso Interno de Acesso 

Limitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Ruben Ribeiro - técnico de informática de Grau 1, nível 1, escalão 1 e pode 

passar para Grau 2,  nível 1, escalão 1, através de Concurso Interno de Acesso Limitado.  

 -------- Nos termos acima expostos, proponho a abertura dos referidos procedimentos 

concursais.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde fez uma breve explanação do que se pretendia com 

a proposta em apreço. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/14) PROPOSTA DE REFORÇO À RENOVAÇÃO DE APOIO NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/759, datada de 7 de julho em curso, do Vereador 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne todos os critérios 

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

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

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

nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar o reforço do apoio à 

renda constante de quadro em anexo, pelo prazo de três meses, com efeitos a partir do 

dia 1 de agosto de 2020, por motivo de alteração dos rendimentos auferidos pelo 

agregado familiar. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- O senhor Vice-Presidente interveio para justificar o motivo pelo qual era 

proposto o reforço à renovação do apoio ao arrendamento em questão. ----------------------  

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

 

 

 -------- (09/14) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/757, datada de 7 de julho corrente, do Vereador com 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem a maioria dos 

critérios cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido 

em atenção os critérios de prioridade definidos no artigo 8º; -----------------------------------  

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

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

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 
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relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

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

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

artigo 4º, nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere renovar a atribuição 

dos apoios constantes de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 

2020. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se estes apoios eram ad eternum, ou seja, 

se não havia um prazo limite de utilização desses apoios ou se os mesmos se mantinham 

enquanto se verificasse a situação socioeconómica dos beneficiários. ------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu que esses apoios não são eternos até porque 

aquando das renovações os mesmos têm vindo a ser ligeiramente reduzidos para que os 

beneficiários sintam precisamente isso. No entanto, existem casos em que as situações 

socioecónomicas vão piorando e têm de ir mantendo os mesmos, apesar de também 

encaminharem alguns para a Direção Regional da Habitação, nomeadamente aqueles 

que reúnem as condições. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/14) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/756, datada de 7 de julho corrente, do Vereador com 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise não reúne todos os critérios 

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

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

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

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

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

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

ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o artigo 
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4º, nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição do apoio 

constante de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2020. -----------  

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

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

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

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

 

 

 -------- (11/14) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE NAVAL DA 

PRAIA DA VITÓRIA - PARTICIPAÇÃO DE ATLETA NO CAMPEONATO 

EUROPEU DE LASER 4.7: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/755, datada de 6 de julho corrente, do Vereador com 

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

 -------- “Considerando que o desenvolvimento da baía da Praia da Vitória como palco 

de competição náutica e de atividades de náutica de lazer é estratégica na política 

municipal, no âmbito da dinamização turística e económica do Concelho; ------------------  

 -------- Considerando que, nesse âmbito, a náutica de competição assume-se como 

elemento que contribuirá para o reforço da atratividade da baía da Praia da Vitória; ------  

 -------- Considerando que a existência de atletas locais inseridos nos quadros da alta 

competição nacional e internacional motivará a prática desportiva nestas modalidades, 

servindo esses de exemplo e embaixadores da baía, da cidade e do Concelho além-

fronteiras; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, o jovem velejador Duarte Barcelos integra-se no campeonato 

da Europa de Laser 4.7, prova a disputar em Vila Moura em agosto de 2020, e 

considerando os custos inerentes a estas participações, assumidos, atualmente, a 

expensas próprias; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------  

 -------- Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro por parte do Município da Praia 

da Vitória ao Clube Naval da Praia da Vitória, para ajudar com despesas de deslocação 

do atleta, justificado pelos considerandos supra referidos no valor de 1000€ (mil euros). -  

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2020.” -----------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde mencionou que, apesar de este apoio não estar 

regulamentado, o mesmo era proposto tendo em conta que, no caso em concreto, estava 

em causa a promoção da Praia da Vitória, dos nossos desportos náuticos e até da nossa 

baía. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/14) PROPOSTA - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA E A FUNDAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITÓRIA - IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
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PROGRAMA DE APOIO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO 

SECUNDÁRIO - CRIAÇÃO DE CENTRO DE EXPLICAÇÕES: ----------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/763, datada de 8 de julho em curso, do senhor 

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

 -------- “Considerando a estratégia educativa do Município da Praia da Vitória, 

implementada através da Agenda Educativa para o Futuro; ------------------------------------  

 -------- Considerando a relevância de implementação de políticas educativas de forma 

articulada com as Escolas locais, numa perspetiva de apoio aos jovens com maiores 

dificuldades; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de criação de Centro de Explicações, para apoio a 

esses jovens, do nosso Concelho, com dificuldades educativas e financeiras, 

melhorando deste modo o seu aproveitamento escolar e assim as taxas de sucesso das 

nossas escolas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo anexo à 

presente proposta, que visa a implementação de um programa de apoio aos alunos que 

frequentam o ensino secundário, no sentido de melhorar o seu aproveitamento escolar.” -  

 -------- O senhor Vice-Presidente informou que este tema já vinha sendo trabalhado há 

algum tempo, por solicitação das próprias escolas que manifestaram a necessidade de 

alguns alunos terem apoio extraescolar, tendo-se chegado à conclusão que a Escola 

Profissional tem instalações e professores para a criação do Centro de Explicações em 

causa, pelo que é proposto a celebração deste protocolo por forma a que o mesmo tenha 

efeitos já a partir do início do próximo ano letivo. -----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola alegou que esta ideia era bastante interessante, sendo 

que a mesma daria boa resposta a alguns dos nossos alunos. No entanto, considera haver 

questões a colocar sobre essa ideia, nomeadamente, se esse centro de explicações será 

gratuito para os alunos ou se será pago? No caso de ser gratuito, será gratuito para 

quem? Para todos?. No caso de ser pago, qual será o valor, uma vez que no protocolo 

nada disso é referido. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou alegando que, no seu entendimento, existe 

um princípio que deverá estar subjacente a este tipo de propostas, ou seja, os 

organismos públicos não têm que fazer concorrência direta às entidades privadas 

porquanto se existem no mercado entidades privadas que o fazem bem e com sucesso, 

em princípio, esta proposta de protocolo não se justificaria e, perante os valores que 

estão contratualizadas, mais precisamente o valor de cinquenta mil euros, há que 

perceber efetivamente como é que esta verba será utilizada. -----------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente referiu que, de momento, não tinha em sua posse 

informação detalhada sobre as questões colocadas pelo Vereador Rui Espínola. Não 

obstante, informou que esse assunto já vem sendo trabalho há algum tempo, inclusive 

tem ideia que até foi criado internamente um regulamento para o efeito o qual ainda 

nem foi aprovado nem apresentado. No entanto, poderá remeter posteriormente toda 

essa informação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que agradecia e ficava então à espera que lhe 

fornecessem essa informação logo que possível, tendo questionado, ainda, o motivo 

pelo qual esse apoio educativo era direcionado exclusivamente às disciplinas de 
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português e matemática do ensino secundário, porquanto existem também outras 

disciplinas tais como a física e a química, etc., que também são de extrema importância 

no âmbito das provas nacionais de acesso ao ensino superior. ---------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que a escolha dessas duas disciplinas tinha 

sido por indicação dos próprios conselhos executivos por considerarem ser aquelas em 

que existe maior percentagem de alunos com mais dificuldades, ao que o Vereador Rui 

Espínola retorquiu que, na sua opinião, existem outras como aquelas que referiu 

anteriormente, pelo que, só português e matemática acaba por ser insuficiente. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou dizendo que, na sua opinião, esse centro de 

explicações também deveria ser utilizado pelos alunos da Escola Profissional, uma vez 

que o ensino secundário não é só nas escolas secundárias, o mesmo também existe na 

Escola Profissional, embora com o ensino técnico-profissional, pelo que questionava se 

esses alunos podem aceder, ou não, a esse centro de explicações, uma vez que o 

protocolo é muito vago e isso também não está explícito. --------------------------------------   

 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu afirmativamente, tendo acrescentado que 

não fazia sentido que os próprios alunos dessa escola não tivessem acesso a esse centro 

de explicações, todavia, iria aprofundar melhor essas questões por forma a dar essa 

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

 -------- Sendo assim, o Vereador Rui Espínola disse que iriam votar favoravelmente esta 

proposta porque são ideias que podem sempre ser melhoradas e aperfeiçoadas e, nesse 

sentido, aprovam e ficam aguardar que lhes remetam posteriormente essa informação. ---  

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

 

 

 -------- (13/14) PROPOSTA - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA NO CONSELHO LOCAL DA EDUCAÇÃO: -----------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/744, datada de 3 de julho em curso, do senhor 

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

 -------- “De harmonia com a alínea mm), do nº 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, compete à câmara Municipal designar os representantes do município nos 

conselhos locais; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e em cumprimento do disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 135º, d 

Decreto Legislativo Regional nº 12/2005/A, de 16 de junho, republicado pelo Decreto 

Legislativo Regional nº 13/2013/A, de 30 de agosto, proponho o Vereador Carlos 

Armando Ormonde da Costa, como representante do Município da Praia da Vitória, no 

Conselho Local da Educação. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Nas suas faltas e impedimentos, proponho que seja substituído pela Técnica 

Superior Márcia Rubina Linhares da Silva Canha.” ---------------------------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto da ordem de trabalhos bem como aos seguintes, o 

Vereador Rui Espínola interpelou o motivo pelo qual é alterada a pessoa que substitui o 

representante do Município, tendo acrescentado que, sempre que possível, era preferível 

que estivesse presente o senhor Vereador, em vez de uma técnica superior, porque 

podem ser colocadas questões numa Assembleia de Escola que um técnico não tem nem 

capacidade, nem poder político para poder afirmar ou explicar determinadas situações. --  
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 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu que esta substituição ocorria porque no 

início do mandato a Dr.ª Carla Brasil era a sua secretária pessoal. A partir do momento 

em que a Vereadora Raquel Borges iniciou funções e a referida técnica passou a ser 

secretária dela deixou de ter ligação direta a si, daí a substituição pela técnica superior 

da área da educação, Dr.ª Márcia Canha. ----------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às presenças esclareceu que, faz questão de estar sempre presente, 

porém, muitas vezes isso não é possível pelo facto de coincidir com outras situações em 

que tem de representar o Município. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola concluiu dizendo que o que pretendia salientar é que, 

para além da importância de estar presente numa Assembleia de Escola, também era 

extremamente importante estar presente num Conselho Local de Educação porquanto o 

mesmo junta uma série de entidades e não faz sentido ser substituído por um técnico 

superior a não ser por um motivo de força maior. ------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/14) PROPOSTA - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA NA ASSEMBLEIA DE ESCOLA DA ESCOLA BÁSICA 

INTEGRADA DOS BISCOITOS: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/745, datada de 3 de julho corrente, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do nº 3, do artigo 57º, do Decreto Legislativo Regional nº 

12/2005/A, de 16 de junho, republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 

13/2013/A, de 30 de agosto, proponho para representar esta autarquia na Assembleia de 

Escola, da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, o Vereador Carlos Armando 

Ormonde da Costa, que será substituído nas suas faltas e impedimento pela Técnica 

Superior Márcia Rubina Linhares da Silva Canha.” ---------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (15/14) PROPOSTA - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA NA ASSEMBLEIA DE ESCOLA DA ESCOLA BÁSICA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/747, datada de 3 de julho corrente, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do nº 3, do artigo 57º, do Decreto Legislativo Regional nº 

12/2005/A, de 16 de junho, republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 

13/2013/A, de 30 de agosto, proponho para representar esta autarquia na Assembleia de 

Escola, da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, o Vereador Carlos Armando 

Ormonde da Costa, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pela Técnica 

Superior Márcia Rubina Linhares da Silva Canha.” ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (16/14) PROPOSTA - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA NA ASSEMBLEIA DE ESCOLA DA ESCOLA SECUNDÁRIA 

VITORINO NEMÉSIO: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/748, datada de 3 de julho corrente, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do nº 3, do artigo 57º, do Decreto Legislativo Regional nº 

12/2005/A, de 16 de junho, republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 

13/2013/A, de 30 de agosto, proponho para representar esta autarquia na Assembleia de 

Escola, da Escola Secundária Vitorino Nemésio, o Vereador Carlos Armando Ormonde 

da Costa, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pela Técnica Superior 

Márcia Rubina Linhares da Silva Canha.” --------------------------------------------------------  

 -------- 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. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e 

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

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


