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ATA Nº 15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JULHO 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: 14H25M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos vinte e sete 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 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 deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No seguimento da última reunião de câmara, o Vereador Rui Espínola transmitiu 

que continuavam a aguardar que lhes remetessem, logo que possível, a listagem relativa 

à empreitada de pavimentação das sobras de estrada do Concelho bem como o 

regulamento do centro de explicações da Escola Profissional o qual respondia a algumas 

questões colocadas nessa reunião no âmbito da proposta de protocolo aprovada. ----------  
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 -------- No que concerne novamente à obra de abastecimento de água às novas casas do 

Bairro Joaquim Alves, o Vereador Rui Espínola referiu que, apesar de saber que a 

mesma é da responsabilidade do Governo Regional e que a Câmara Municipal está à 

espera da conclusão da obra para poder avançar com a sua parte, foi informado que 

esses trabalhos já estão parados no mínimo há cerca de três semanas causando grandes 

transtornos aos moradores bem como a quem necessita passar naquele local. Sendo 

assim, sugeriam, mais uma vez, que colocassem algum tipo de inertes naquela via que 

ajudasse a minimizar os buracos decorrentes da obra em apreço tendo em consideração 

que se trata da principal estrada de acesso às Fontinhas e, também, que tentassem 

perceber junto do Governo Regional o motivo pelo qual a mesma está parada, situação 

essa que tem causado algum mal-estar às pessoas das Fontinhas. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente interveio referindo que essa obra estava completamente 

parada uma vez que o empreiteiro anunciou que não ia concluir os trabalhos devido a 

dificuldades que a empresa atravessa. Acrescentou que, neste momento, a solução mais 

rápida e eficaz passa pelo Governo Regional, ou seja, a Direção Regional da Habitação, 

enquanto dono da obra, tentar gerir consensos para que o empreiteiro da obra passe a 

empreitada para outro empreiteiro, ou seja, por via de uma cessão da posição contratual. 

Segundo tem conhecimento, estão a tentar chegar a um acordo para a cessão dessa 

posição contratual e, caso isso não aconteça, a única hipótese será abrir um novo 

concurso público ao abrigo do disposto na legislação em vigor, isto é, no Código dos 

Contratos Públicos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu dizendo que espera que o assumir dessa posição 

contratual por outro empreiteiro venha a ocorrer, não só por causa da estrada e da 

adução de água mas também pela empreitada de construção do próprio Bairro Joaquim 

Alves que, de igual modo, teria de ficar parada. Relativamente à colocação de alguns 

inertes o senhor Presidente mencionou que tem conhecimento que a Direção Regional 

da Habitação já o fez várias vezes, no entanto, a partir do momento em que a obra está 

“abandonada”, quer o dono da obra quer a Câmara Municipal, do ponto de vista legal, 

não podem proceder à colocação desses inertes visto que, na realidade, atualmente ainda 

existe uma empreitada em curso em que aquele tipo de trabalho foi adjudicado. Posto 

isto, e tendo em conta os atuais contornos jurídicos deste processo, o pior que poderá 

acontecer é abrir-se um novo concurso público porque, se assim for, nem no início do 

próximo ano se reiniciará aquela obra. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual era o empreiteiro a quem tinha sido 

adjudicada esta empreitada tendo o senhor Presidente respondido que se tratava da 

Domusplanet, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que efetivamente não tinha informação de toda 

essa situação, a qual era deveras complicada, esperando que se resolvesse com a cessão 

da posição contratual. Não obstante, deixou o repto para que a situação que reportou 

fosse amenizada colocando simplesmente algum tipo de inertes para que as pessoas 

possam circular com o menor impacto possível até que o problema se resolva. Sugeriu, 

ainda, que a Câmara Municipal e o dono da obra se entendessem de modo a minimizar 

essa questão o mais brevemente possível por forma a facilitar a vida dos moradores das 

Fontinhas e de quem transite naquela via. ---------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 15/2020 Página 3 de 16 
 

 

 

 

 -------- O senhor Presidente retorquiu que iria repetir ou, se calhar, ser mais detalhado 

naquilo que havia dito, ou seja, que o problema consiste no facto de aqueles trabalhos 

estarem adjudicados, isto é, nem a Câmara nem mesmo o dono da obra podem intervir 

sem a questão da posição contratual estar resolvida já que todo e qualquer tipo de 

intervenção naquela estrada está, neste momento, adjudicado a uma determinada 

empresa. Sendo assim, a Câmara não pode colocar inertes nem outro tipo de material 

visto que estariam a acrescentar valor a alguém que é responsável por esse tipo de 

trabalhos, para além da posição delicada em que a empreitada se encontra. Ainda assim, 

compreendia a questão colocada pelo Vereador Rui Espínola e, naturalmente, eram 

sensíveis à mesma e às dificuldades de quem necessita transitar naquela via, mas até à 

clarificação do ponto de situação atual da empreitada ninguém poderá intervir nem fazer 

nada para amenizar o problema porquanto, neste momento, só quem tem autoridade e 

forma legal de intervir é apenas e só o empreiteiro. Caso a obra volte à posse da Direção 

Regional da Habitação a mesma poderá intervir diretamente ou até mesmo protocolar 

isso com a Câmara Municipal porque estão e sempre estiveram disponíveis para tal. O 

senhor Presidente concluiu que há que acompanhar e aguardar pelo desfecho da situação 

atual da empreitada, no entanto, também partilham sem dúvida nenhuma da 

preocupação manifestada pelos senhores Vereadores do Partido Social Democrata. -------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/15) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

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

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/909, 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 estratégia de desconfinamento social e económico que tem vindo a ser 

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

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

deliberações já definidas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória.------------------------  
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 -------- Determino a partir de 1 de agosto: ---------------------------------------------------------  

 --------  - O regresso de todos os colaboradores do grupo municipal ao serviço ativo de 

forma presencial. Os trabalhadores que sejam portadores de doenças crónicas e as 

grávidas poderão solicitar a sua dispensa presencial, mediante declaração de 

compromisso da veracidade da sua situação, sendo que mantêm o regime de teletrabalho 

nas situações em que haja essa possibilidade; ----------------------------------------------------  

 --------  - Manter 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; ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- O senhor Presidente interveio referindo que a partir do próximo dia 1 de agosto 

todos os colaboradores regressam ao serviço presencial, à exceção dos que tenham 

doenças crónicas e das grávidas, os quais devem fazer declaração de compromisso da 

veracidade da respetiva situação, mantendo-se os mesmos em teletrabalho sempre que 

isso for possível. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente recordou que, desde meados de março, houve uma forte 

quebra dos colaboradores ao serviço o que, naturalmente, teve os seus impactos em 

especial nas equipas operacionais mas que com o profissionalismo e dedicação de todos 

conseguiram ultrapassar esse momento bastante difícil, tendo inclusive havido bastantes 

colaboradores, até com mais de sessenta anos e saudáveis, que se disponibilizaram para 

regressarem mais cedo ao serviço o que, na sua opinião, considerava meritório e devia 

ser enaltecido.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 

 -------- (02/15) 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/2020/910, 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, N.º I/2020/732, N.º 

I/2020/733 e N.º I/2020/909 relativos a essa matéria, através dos quais foram 

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

Municipal da Praia da Vitória; ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 agosto: ---------------------------------------------------------  

 --------  - O regresso de todos os colaboradores do grupo municipal ao serviço ativo de 

forma presencial. Os trabalhadores que sejam portadores de doenças crónicas e as 

grávidas poderão solicitar a sua dispensa presencial, mediante declaração de 

compromisso da veracidade da sua situação, sendo que mantêm o regime de teletrabalho 

nas situações em que haja essa possibilidade; ----------------------------------------------------  

 --------  - Manter 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; ----------------------------------------------------------------------  

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

 --------  - 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; --------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - 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” ------------  

 -------- A revogação e/ou adoção de novas medidas serão realizadas sempre que 

necessário, com base na evolução da situação e seguindo as recomendações das 

Autoridades de Saúde.» ------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/15) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE GOZO DE FÉRIAS: -------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 15 de julho corrente, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 

29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar férias, de 17 de 

agosto a 6 de setembro de 2020. --------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/15) COMANDO REGIONAL DOS AÇORES DA POLÍCIA 

SEGURANÇA PÚBLICA – AGRADECIMENTO DE MEDALHA DE MÉRITO 

MUNICIPAL: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião de Câmara Municipal, o ofício n.º 

15/GAC/2020, datado de 6 de julho em curso, do Comando Regional dos Açores da 

Polícia de Segurança Pública, agradecendo o reconhecimento que foi feito à referida 

Força de Segurança, nomeadamente na entrega da Medalha de Mérito Municipal em 

Prata “Vermeille”, pela dedicação, esforço e sacrifícios realizados pelos Polícias no 

combate ao Covid 19. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/15) PROPOSTA DE ADESÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 

PRAIA DA VITÓRIA À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS 

MUNICIPAIS – ANAM: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/901, datada de 20 de julho em curso, do senhor 

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

 -------- “Considerando que foi presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória, realizada a 26 de junho de 2020, a proposta de adesão em epígrafe, 

conforme documentos anexos; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Assembleia Municipal da Praia da Vitória, deliberou 

manifestar a sua vontade de adesão e recomendar à Câmara Municipal que delibere 
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nesse sentido e que a deliberação seja presente à próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, ao abrigo da alínea oo), do nº 1, do artigo 33º, conjugado com o 

artigo 25º, nº2, alínea k), que esta Câmara Municipal delibere aprovar: ----------------------  

 -------- a) A adesão da Assembleia Municipal da Praia da Vitória à ANAM, sendo 

aquela representada pelo respetivo Presidente; ---------------------------------------------------  

 -------- b) A aceitação dos Estatutos da ANAM; -------------------------------------------------  

 -------- c) O pagamento da quota anual para o ano de 2020, no valor de €1.250,00, 

aprovada em 23-11-2019, pelo Conselho Geral da ANAM. ------------------------------------  

 -------- Anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Ofício da Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------  

 -------- - Ata aprovada em minuta da sessão da Assembleia Municipal realizada a 26 de 

Junho;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Proposta da Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------  

 -------- - Estatutos da ANAM e valor da quota referente ao ano de 2020.” -------------------  

 -------- Relativamente a esta proposta o senhor Presidente mencionou que este assunto já 

havia sido presente à última sessão da Assembleia Municipal e que o mesmo era 

presente a reunião de câmara para efeitos de autorização da despesa inerente ao 

pagamento da quota anual de mil duzentos e cinquenta euros tendo salientado que, tal 

como referiu na Assembleia Municipal, essa adesão era importante considerando que 

essa Associação Nacional remete frequentemente documentação que é de todo o 

interesse para a Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (06/15) PROPOSTA DE ALIENAÇÃO À SRA. ANA MARIA DA ROCHA 

MENESES, DO PRÉDIO SITO NO LARGO DE SANTA RITA, Nº G-212, 

FREGUESIA DE SANTA CRUZ, CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ---------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/760, datada de 7 de julho em curso, do senhor 

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

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

 -------- O Município da Praia da Vitória, é dono de um prédio urbano, destinado a 

habitação, sito no Largo de Santa Rita, no G-212, freguesia de Santa Cruz, concelho da 

Praia da Vitória, com a área total de 185 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Praia da Vitória, sob o número 1813 e inscrito na respetiva matriz do Serviço 

de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 2804; ----------------------------------------------  

 -------- A 29 de março de 2019, foi celebrada a escritura de compra e venda entre o 

Município da Praia da Vitória e os proprietários dos terrenos onde foram erigidas 

habitações ilegais, sitas no denominado Bairro de Santa Rita; ---------------------------------  

 -------- O prédio destinado a habitação, sito no Caminho do Facho, nº H-122, Lugar de 

Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, com a área total de 

100 m2, inscrito na respetiva matriz do Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o 

artigo 3919, com a tipologia T4, pertencente à Sra. Ana Maria da Rocha Meneses, em 
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virtude da escritura acima mencionada, com vista à legalização de todo o complexo 

habitacional construído, encontra-se na posse do Município; ----------------------------------  

 -------- O prédio no Caminho do Posto Socorros, G-212, com a tipologia T2, pertencente 

ao Município da Praia da Vitória, estava a ser habitado em regime de habitação social 

pelo Sr. Roberto Celestino Lima Luz, com a sua companheira em união de facto e pela 

filha e um neto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por acordo entre os dois agregados foi feita a troca entre as habitações ficando as 

famílias alojadas de acordo com as respetivas tipologias. --------------------------------------  

 -------- O Regulamento para a atribuição dos lotes e frações do Bairro de Santa Rita, 

estipula a alienação por ajuste direto e por hasta pública, bem como as respetivas 

condições e critérios; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O artigo 12º do Regulamento supra referido, estabelece que os casos omissos e 

as dúvidas suscitadas são objeto de apreciação e decisão da câmara municipal, mediante 

proposta fundamentada do presidente da câmara; ------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que este executivo delibere alienar à Sra. Ana Maria da Rocha 

Meneses, o prédio sito no Largo de Santa Rita, nº G-212, freguesia de Santa Cruz, 

concelho da Praia da Vitória, com a área de 185 m2, descrito na Conservatória do 

Registo Predial da Praia da Vitória sob o número 1813 e inscrito na respetiva matriz do 

Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 2804, pelo montante de € 4.400,00 

(quatro mil e quatrocentos euros) correspondente ao preço por m2 (€24,00 – vinte e 

quatro euros) estipulado para a venda dos lotes do Bairro de Santa Rita, ficando o 

prédio destinado a habitação, sito no Caminho do Facho, nº H-122, Lugar de Santa Rita, 

inscrito na respetiva matriz do Serviço de Finanças da Praia da Vitória, sob o artigo 

3919, aquando da respetiva legalização, na propriedade do Município.” ---------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que, em tempos, a Sr.ª Ana Maria da Rocha 

Meneses comprou uma casa no Bairro Americano de Santa Rita. Mais tarde, foi feita 

uma permuta com uma moradia da Câmara Municipal tendo o residente desse prédio 

ido morar para a casa dessa senhora, permuta essa que foi feita sem que naquela época 

se tivesse reparado na legalidade da questão do chão. Perante esta situação e, por forma 

a resolver-se o problema, o que se pretende é alinear o prédio onde essa senhora reside 

atualmente, o qual é propriedade da Câmara Municipal, pelo valor do chão 

correspondente à área atual, aplicando-se as regras constantes do Regulamento para a 

atribuição dos lotes e frações do Bairro de Santa Rita, apesar do prédio em apreço se 

situar fora desse Bairro. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/15) APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE DE €2.300.000,00 

(DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL EUROS) - PROPOSTA: ----------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/892, datada de 16 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo até €2.300.000,00 (dois milhões e 

trezentos mil euros) destinado a financiar os seguintes investimentos: -----------------------  
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 -------- a) Rede Viária 20/21 – 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil euros); -------  

 -------- b) Edifício da Câmara Municipal – 500.000,00€ (quinhentos mil euros); -----------  

 -------- c) Escolas do 1º Ciclo – 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros); ----------------  

 -------- d) Reabilitação de habitação social municipal – 150.000,00€ (cento e cinquenta 

mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se que: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - A 15/06/2020 foi deliberado pela Câmara Municipal concordar com a 

contração do empréstimo no Banco Português de Investimento, S.A., com um período 

de carência de capital de 24 meses e prestações mensais de capital e juros, calculados à 

taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 1,375%. -------------------------------------  

 -------- - A 26/06/2020 a Assembleia Municipal aprovou a proposta de contração do 

empréstimo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento do exposto, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação das 

cláusulas contratuais, que se juntam em anexo.” -------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (08/15) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA: -------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/807, datada de 14 de julho 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; -------------------------------------  

 -------- Nos termos do despacho n.º I-CMPV/2020/454 o Vereador com Competência 

Delegada autoriza o apoio constante do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 

de agosto de 2020, pelo que remete à reunião de Câmara para retificação. ------------------  

 -------- 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 Presidente fez uma breve explanação sobre os apoios a conceder no 

âmbito da proposta em apreço. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (09/15) 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/2020/903, datada de 22 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, 

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 setembro de 

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

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

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

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

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

 

 

 -------- (10/15) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/904, datada de 22 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; -------------------------------------  
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 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne 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, 

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 do 

apoio constante de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de setembro 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. --------  

 

 

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

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/905, datada de 22 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 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 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 apreço. ------  

 

 

 -------- (12/15) PROPOSTA DOS VEREADORES ELEITOS PELO PSD – 

PROGRAMA CULTURAL E DESPORTIVO PARA O VERÃO:-----------------------  
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 -------- Proposta dos Vereadores eleitos pela lista do Partido Social Democrata, Dr.ª 

Cláudia Martins e Dr. Rui Espínola, do seguinte teor: ------------------------------------------  

 -------- “Considerando o cancelamento de todas as festividades no concelho da Praia da 

Vitória devido à pandemia provocada pela COVID-19; ----------------------------------------  

 -------- Considerando a atual situação epidemiológica verificada na ilha Terceira, com a 

existência de apenas um caso ativo e sem qualquer cadeia de transmissão local ou até 

comunitária; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a necessidade de reanimar economicamente o concelho, a sua 

população e um regresso gradual à normalidade social e cultural; ----------------------------  

 -------- Considerando que o executivo anunciou, a quando do cancelamento das festas 

concelhias da Praia da Vitória, um programa cultural e desportivo alternativo para os 

jovens e família do concelho; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o cancelamento do programa OTL jovem, que preenchia em muito 

o tempo livre dos nossos jovens, e a importância de os mantermos ativos durante este 

período de verão e de interrupção escolar; --------------------------------------------------------  

 -------- Vêm por este meio os vereadores do PSD/A propor que a Cooperativa Praia 

Cultural dinamize um conjunto de atividades culturais e desportivas, de fácil execução, 

a realizar em parceria com entidades e associações do concelho, sem enormes custos, 

procurando não descurar as medidas de segurança e prevenção e intentando cumprir os 

considerandos anteriormente mencionados:-------------------------------------------------------  

 -------- - Uma sessão de cinema semanal em drive-in, utilizando vários espaços 

disponíveis, como por exemplo, o espaço destinado à zona de espetáculos (music 

resort), o parque de estacionamento da zona balnear das escaleiras, da zona balnear do 

Porto Martins ou da zona balnear dos Biscoitos. Deverá cumprir com as normas da 

DRS, ter sinalética adequada e opções de entrada e saída do local. Possibilitaria o 

negócio aos bares circundantes, e ambulantes, mantendo a segurança no interior dos 

veículos, a exemplo do que se vem fazendo em Portugal continental e em vários países 

europeus. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Uma sessão de espetáculo, por parte de filarmónicas ou folclore na zona 

destinada ao palco da marina em frente aos bares, fazendo com que haja música 

ambiente, num espetáculo até um máximo de meia hora, delimitado, de forma a não 

acumular um número muito elevado de pessoas, alertando sempre para que as mesmas 

cumpram as distâncias de segurança, e assim ajudando também as entidades defensoras 

da nossa cultura que não tiveram receitas este ano devido à pandemia. (Esta atividade 

poderia ser possível de estender pelas diversas freguesias); ------------------------------------  

 -------- - Proporcionar diversas atividades desportivas em parceria com as diversas 

entidades e associações existentes na Praia da Vitória, descentralizando-as pelo 

concelho: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ----- - Atividades Náuticas em parceria com o Clube Naval. --------------------------  

 -------- ----- - Atividades Radicais em parceria com empresas da área. -----------------------  

 -------- ----- - Outras atividades desportivas em colaboração com as diversas associações 

das modalidades. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Acreditamos que é possível viver o verão na nossa cidade e concelho de forma 

segura, estando conscientes que será trabalhoso, mas também acreditando que sem 

trabalho ninguém consegue garantir o que quer que seja.” -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a proposta apresentada lhes tinha chegado 

por via do contributo da JSD/Açores – Praia da Vitória e que a mesma tinha a ver, 

sobretudo, com a necessidade de os jovens da Praia da Vitória terem algo que os anime 

e os ocupe durante este período de férias escolares, em virtude dos cancelamentos 

provocados pela Covid-19 no que se refere a festividades, festivais de verão, do 

programa OTL Jovem, etc., sendo que esta proposta era apresentada no sentido de dar 

voz a essa estrutura partidária, ou seja, aos jovens da Praia da Vitória e contribuir com 

um conjunto de sugestões e propostas para o executivo poder usar durante o período de 

verão, se assim o entender. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que esse conjunto de ideias e de propostas poderiam ser 

dinamizadas pela Cooperativa Praia Cultural, eram sobretudo de âmbito cultural e 

desportivo e não seriam de difícil execução. A ideia era que fossem realizadas em 

parceria com as entidades e associações deste Concelho e não tragam enormes custos ao 

Município, para além de não descurarem também as medidas de segurança e de 

prevenção intentando cumprir com aquilo que são as diretivas emanadas pela Direção 

Regional de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida, o Vereador Rui Espínola explicou em detalhe o conjunto de ideias e 

sugestões de âmbito cultural e desportivo descritas e formalizadas na proposta em 

apreço, tendo salientado que as mesmas poderiam permitir algum dinamismo e 

atividade aos jovens do Concelho da Praia da Vitória as quais, na sua opinião, lhe 

parecem estar esquecidas ou haver algum receio de as fazer. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que concordava na íntegra com a proposta em causa, 

porém, discordava totalmente do Vereador Rui Espínola no que diz respeito a essas 

atividades estarem esquecidas ou haver algum receio de as fazer porquanto e, salvo erro, 

se existe Câmara Municipal nos Açores que até hoje tem atividade cultural em execução 

é a Câmara Municipal da Praia da Vitória, embora muito aquém daquela que é a 

habitual, mas que têm trabalhado afincadamente nesse domínio. O senhor Presidente fez 

o ponto de situação das atividades que foram realizadas por esta Câmara Municipal até à 

presente data, destacando a realização de um concerto no Auditório do Ramo Grande e 

4 sessões de cinema com a exibição de dois filmes, bem como o espetáculo do DJ Souza 

que está marcado para o dia 1 de agosto no referido Auditório, uma vez que não há 

permissão para a realização deste tipo de espetáculo ao ar livre, mas sim em locais 

fechados e com lugares marcados, tendo acrescentado ainda que o Auditório foi 

vistoriado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que, relativamente à proposta de sessão 

de cinema semanal em drive-in a mesma poderia ser aceitável, todavia, obrigaria a que 

fosse feito investimento na aquisição de equipamento, o qual também seria passível de 

aluguer mas uma vez que a sala de cinema do Auditório do Ramo Grande é a única dos 

Açores que tem estado em funcionamento, optar pelo cinema em drive-in com menor 

qualidade do que o cinema em sala seria contraditório porquanto, na sua opinião, seria 

preferível evidenciar todos os esforços no sentido da agenda de cinema no Auditório 
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voltar à normalidade o mais rapidamente possível já que essa sala cumpre com as 

exigências atuais e tem capacidade para realizar sessões de cinema de acordo com as 

diretrizes que estão determinadas. Sendo assim, não fazia qualquer sentido fechar a sala 

de cinema do Auditório do Ramo Grande e optar pelo drive-in. -------------------------------  

 -------- No que concerne à proposta de realização de espetáculos, por parte de 

filarmónicas ou folclore na zona destinada ao palco da marina, o senhor Presidente 

referiu que quando falou do espetáculo do DJ Souza, indiretamente, já estava a 

responder a essa questão. Aliás, quando esse espetáculo foi marcado a reação das 

pessoas foi perguntar porque o iriam fazer num local fechado, ou seja, no Auditório e, 

uma vez que era verão, porque não o faziam na marina, tendo esclarecido que não 

tinham autorização para o realizar na marina porque não podiam realizar espetáculos ao 

ar livre. Disse, também, que os espetáculos culturais a realizar têm que ser com lugares 

marcados por forma a poder-se controlar o distanciamento entre as pessoas. ---------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu, ainda, que quando isso for possível considerava 

ser uma boa proposta porque também pretendem voltar a ter animação na zona da 

marina e voltar à realização das atividades culturais com muita energia, sendo que, 

também partilhavam da mesma preocupação no que diz respeito às dificuldades 

económicas das filarmónicas e não só, e acrescentou que até os bares da zona da marina 

já solicitaram a realização de espetáculos, porém, à data de hoje, não os podem realizar 

pelas razões expostas. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que diz respeito à realização de atividades desportivas, eventos desportivos e 

abertura de infraestruturas desportivas, o senhor Presidente fez o ponto de situação atual 

tendo esclarecido que esse tipo de eventos ao ar livre continuam completamente 

proibidos, dando como exemplo o caso dos equipamentos adquiridos no âmbito das 

candidaturas à Grater, nomeadamente do parque insuflável e do parque do areal os quais 

estavam comprados e guardados em armazém por não terem autorização para os 

utilizar, para além de que, também pretendiam realizar eventos desportivos mas isso não 

é possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente alegou que o único conhecimento oficioso que dispõem 

relativamente a esse tipo de atividades tem a ver com um grupo de cidadãos que tem 

vindo a desenvolver atividades desportivas na Praia Grande e no Paúl mas que o 

Município não deu parecer nem nenhuma autorização para o efeito. -------------------------  

 -------- Relativamente às infraestruturas do Parque Desportivo da Câmara Municipal 

comunicou que já solicitaram uma vistoria à senhora Delegada de Saúde, por forma a 

serem informados o que é necessário fazer para as poder reabrir visto que o Grupo 

Desportivo das Fontinhas e o Sport Club Praiense já solicitaram autorização para 

começarem a treinar nesses espaços porque no continente as equipas do Campeonato de 

Portugal já iniciaram os treinos e aqui na região, como não têm autorização, os mesmos 

ainda estão fechados. Referiu, ainda, que concordam com a reabertura das atividades 

desportivas assim que tiverem essa autorização, porém, neste momento em espaços 

abertos e infraestruturas municipais isso ainda não é possível. --------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu mencionando que, concorda genericamente com a 

proposta apresentada pelos Vereadores do PSD, com a preocupação demonstrada e com 

essas estratégias, todavia, assim que estiverem reunidas todas as condições para a 
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realização de espetáculos culturais ou atividades desportivas pretenderão ser os 

primeiros a fazê-los de imediato porque se existe quem não tem tido qualquer receio em 

desenvolver atividade cultural é precisamente o Município da Praia da Vitória, sendo 

que, relativamente à atividade desportiva o ponto de situação é aquele que já referiu. -----  

 -------- Disse, ainda, que se a proposta apresentada for no sentido de um considerando 

político dessas preocupações para o futuro, concordavam com a mesma porque, aliás, 

vai de encontro àquilo que tem vindo a ser desenvolvido por esta Câmara Municipal, 

pelo que votariam a favor. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio agradecendo a explicação do senhor 

Presidente e referiu que com a apresentação desta proposta não pretendia “beliscar” ou 

criticar a atividade cultural que tem vindo a ser desenvolvida pelo Município uma vez 

que estava plenamente a par da mesma. Em segunda instância, mencionou que também 

não estava escrito na proposta uma data em que as atividades deveriam ocorrer se bem 

que, preferencialmente, deveria ser no verão. Tal como refere a proposta, respeitam o 

que são as diretrizes emanadas pela DRS - Direção Regional de Saúde - apesar de 

também não ficarem alheios ao que a população já se vai questionando um pouco 

relativamente imposição dessas normas, face à discrepância que existe entre as da DRS 

e da DGS – Direção Geral da Saúde - porque o que não é possível fazer nos Açores é 

possível fazer no continente Português quando, na realidade, existem muitos mais casos 

de Covid-19 e muitos mais problemas. Deu como exemplos o caso das piscinas que nos 

Açores estão fechadas e no continente isso não acontece; o caso das Tertúlias 

Tauromáquicas que também estão incrédulos com as diretrizes emanadas pela 

Autoridade de Saúde Regional para a tauromaquia porquanto em território continental, 

com uma situação mais grave, as diretrizes são completamente diferentes. ------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na sua opinião, tem noção que é necessário protegermo-

nos mas, se calhar, também não é preciso este exagero atendendo à questão 

epidemiológica que se vive à data nesta Ilha. Sendo assim, compreende que apesar da 

situação epidemiológica se poder vir agravar e de virem a aumentar as restrições 

considera que o Município também poderia fazer um forcing para que efetivamente 

todos possamos começar a retomar um pouco a normalidade de forma gradual e 

descentralizada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu, ainda, que compreendia as considerações do 

senhor Presidente, no entanto, e para além de não serem contra as orientações da DRS, 

esta era uma preocupação atual da juventude e, no que diz respeito à questão do drive-

in, não haveria problema absolutamente nenhum em avançar com essa ideia porquanto 

era necessário haver vontade e montar o espaço. Do seu ponto de vista, era necessário 

compreender-se aquilo que são as dinâmicas e as preocupações da juventude porque, na 

verdade, para essa faixa etária ir ao cinema ao Auditório do Ramo Grande não tinha a 

mesma piada do que usufruir duma sessão de cinema em drive-in, pois, tratava-se de 

uma ideia diferente, apelativa, interessante e, no seu entender, acha que devia ser 

contemplada por forma a ir-se de encontro a este público. -------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que votariam a favor desta proposta enquanto um 

objetivo e um considerando político a desenvolver no futuro visto que efetivamente é 

isso que o Município tem vindo a fazer. -----------------------------------------------------------  
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 -------- 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 quinze 

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: _________________________________________ 


