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ATA Nº 21 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO 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, 

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 19H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no edifício 

da Casa do Povo das Fontinhas, sito na Estrada Municipal, freguesia das Fontinhas, 

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, Tiago Manuel da 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 Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta reunião mensal da Câmara, pública, nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal e de acordo com 

a deliberação camarária de 24 de agosto de 2020, o senhor Presidente agradeceu a 
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presença do público, agradeceu ao senhor Presidente da Casa do Povo das Fontinhas, 

pela disponibilidade das instalações e à Junta de Freguesia das Fontinhas e, no âmbito 

da presidência aberta às Fontinhas, perguntou se alguém pretendia colocar alguma 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Chefe do Agrupamento número 642 das Fontinhas, Senhor Horácio Leal, 

pediu a palavra para referir que, relativamente aos descontos na fatura do consumo de 

água destinado às associações do Concelho, no âmbito das medidas de apoio às 

associações no período de confinamento do COVID-19, o Agrupamento das Fontinhas 

não beneficiou de qualquer isenção, sendo que o núcleo já reportou essa situação. --------  

 -------- Referiu também que, independentemente de haver, ou não, consumo de água, as 

taxas da recolha de lixo são sempre aplicadas, ou seja, nos meses com zero metros 

cúbicos de consumo de água, são pagos dez euros de taxa de recolha de lixo. --------------  

 -------- Sobre esta questão disse que não sabe se essa taxa é justa ou não, mas refere que 

são voluntários a trabalhar para aquela instituição, que dedicam o seu tempo livre em 

prol das crianças, no âmbito do associativismo juvenil sem fins lucrativos e do qual não 

retiram grandes benefícios, sendo que utilizam uma instalação para desenvolverem essa 

atividade e, mesmo sem consumir água, pagam, no mínimo, dez euros em taxas pela 

recolha de lixo sem, também, produzirem qualquer lixo. ---------------------------------------  

 -------- Face a essa situação questionou se, em termos de associativismo juvenil, não 

seria conveniente ponderar a possibilidade de se tabelar a taxa da recolha de lixo pelo 

consumo de água. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que esta questão já foi reportada, quer pela Junta 

de Freguesia das Fontinhas, quer pela Junta Regional dos Açores do Corpo Nacional de 

Escutas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No caso da taxa dos resíduos, disse que a mesma tem de ser aplicada, porque o 

facto de não haver lixo não impede que o carro do lixo tenha de passar no local para a 

recolha de outro lixo existente, sendo que a forma de cálculo da taxa não tem a ver com 

a base de incidência do consumo de água porque, mesmo não havendo consumo de 

água, o serviço não deixa de ser prestado. ---------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de tarifários de associativismo, disse que é um tarifário abaixo da 

média, ao nível dos resíduos. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do desconto para as associações no período do Covid-19, 

referiu que, tudo o que o senhor Horácio Leal disse está correto mas, no entanto, existe 

uma situação da qual só se apercebeu após a conversa com o senhor Presidente da Junta 

de Freguesia, ou seja, que os agrupamentos não estão todos em situação igual perante a 

Praia Ambiente, uma vez que, para alguns agrupamentos, o cliente é a Associação 

Alerta e, para outros agrupamentos, é o Corpo Nacional de Escutas, mais referindo que, 

no caso do Agrupamento das Fontinhas e perante o que foi dito pelo senhor Horácio 

Leal, se presume que o cliente seja mesmo o Corpo Nacional de Escutas, sendo que, 

nesta situação, existe uma entidade que é a proprietária da casa e outra que é a cliente da 

Praia Ambiente e, quando é inserido o número de identificação fiscal no sistema da 

Praia Ambiente, a sede não fica registada como localizada na Praia da Vitória, razão 

pela qual não é beneficiário do apoio, porque, quando foi deliberada, a isenção se 
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destinava às associações sem fins lucrativos com sede na Praia da Vitória e, como o 

número fiscal do Agrupamento das Fontinhas corresponde ao do Corpo Nacional de 

Escutas, o Agrupamento não beneficiou do desconto. -------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, entretanto e como a Junta de Freguesia já abordou esta 

questão, estão a averiguar a forma de conseguir algum equilíbrio, sendo que a primeira 

ideia que surgiu é no sentido de passar todos os contratos existentes para o nome da 

Associação Alerta. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente interveio o Presidente da Junta de Freguesia das Fontinhas, senhor 

Paulo Rui Sousa, saudando a Câmara Municipal pela visita à Junta de Freguesia, bem 

como pelo novo modelo adotado para a visita às freguesias, sendo que, na sua opinião, 

este tipo de “visita de campo”, é um modelo mais vantajoso, porquanto permite 

constatar em direto alguns dos problemas da freguesia e encontrar as respetivas 

soluções. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou, também, a solução encontrada para dois problemas que já vinham 

sendo falados há muito tempo, designadamente a questão da Canada do Chico Laranja e 

a situação do relvado do campo de futebol Durval Monteiro. ----------------------------------  

 -------- Por fim apelou a que os investimentos não se fiquem por estas obras 

mencionadas e que sejam feitos investimentos noutras áreas. ----------------------------------  

 -------- Relativamente à questão das isenções das taxas, deixou à consideração do 

executivo a questão dos impérios, que, como é sabido e praticamente, só têm atividade 

em dois dias do ano, nomeadamente por altura dos bodos, sendo que essas instituições 

também pagam as taxas devidas pelo consumo de água, bem como as taxas pela recolha 

de resíduos, pelo que também poderia ser repensada uma solução para essas instituições, 

considerando que, apesar de só terem consumo de água nesses dois dias do ano, pagam 

a taxa de recolha de lixo durante todo o ano. -----------------------------------------------------   

 -------- Terminou saudando a Câmara e desejando um bom trabalho ao executivo. --------  

 -------- O senhor Presidente agradeceu ao senhor Presidente da Junta de Freguesia e 

referiu que a questão dos impérios já foi analisada anteriormente e que existem impérios 

que consomem água mais do que dois dias por ano e que, portanto, a questão não é 

assim tão líquida, devendo encontrar-se uma solução que seja equitativa e igual para 

todos.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente efetuou a nota do dia da “presidência aberta” 

à freguesia das Fontinhas, designadamente dos vários contactos estabelecidos ao longo 

do dia e de todos os locais visitados por indicação da Junta de Freguesia, dando as 

respostas a todas as situações que foram referenciadas pela mesma, não querendo, com 

isto, dizer que todas as respostas foram positivas, mas sim que, pelo menos, foi dada 

resposta a todas as questões. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Destacou o início da empreitada de pavimentação das sobras de estrada de dois 

mil e vinte, que ascende a cerca de cento e setenta mil euros e cujo início foi pela 

Canada Chico Laranja, porque já tinha estado prevista numa empreitada anterior que, 

por iniciativa dos moradores, ficou excluída, tendo em conta que era uma empreitada 

para cimentar e não para asfaltar, sendo que, na altura, o executivo ouviu a 

reivindicação dos moradores e assumiu o compromisso de incluir a intervenção na 

empreitada seguinte de pavimentação de sobras, a qual foi, agora, iniciada. ----------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, terminados os trabalhos na Canada Chico Laranja, os 

mesmos vão prosseguir no sentido do Porto Martins até aos Biscoitos, seguindo-se, 

assim, por ordem geográfica, neste sentido.-------------------------------------------------------  

 -------- Salientou uma questão que, na ótica do executivo, é muito importante e que se 

prende com o investimento que ascende aos cento e quarenta e cinco mil euros, de 

colocação do piso sintético do campo municipal Durval Monteiro e cujos prazos 

permitirão ao Grupo Desportivo das Fontinhas reunir as condições para jogar em casa 

na segunda quinzena do mês de outubro. ----------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à reunião com a Junta de Freguesia, referiu que foram abordados os 

assuntos correntes e que, quanto às audiências, não havia, propriamente, grande nota a 

registar, o que também pode ser considerado como um indicador positivo relativamente 

às questões pendentes nesta freguesia. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio cumprimentando os presentes e efetuando 

um agradecimento à Casa do Povo das Fontinhas e à Junta de Freguesia das Fontinhas, 

pela receção nesta freguesia, à Câmara Municipal por, finalmente, reconhecer que é 

bom passar o dia nas freguesias do concelho, bem como visitar os locais “in loco”, para 

se perceber, exatamente, os problemas das freguesias, em vez de ficarem fechados em 

reuniões de gabinete. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida perguntou sobre os locais que o executivo visitou com a junta de 

freguesia e quais as respostas, positivas ou negativas, que foram dadas para os mesmos.-  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, à semelhança do que já disse anteriormente, 

o relacionamento do executivo municipal nunca se esgotou com as “presidências 

abertas”, sendo que nunca um presidente de junta solicitou uma visita, ou uma reunião 

com o executivo municipal, que não tivesse sido concedida, fosse onde fosse. -------------  

 -------- No que concerne aos locais visitados, respondeu que estiveram na Rua Nova, 

onde está previsto, conforme compromisso do executivo, a asfaltagem de um troço que 

se encontra em estado degradado e o melhoramento do sistema de drenagem para a 

ribeira, acrescentando que, nessa deslocação, também visitaram o acesso às habitações, 

que é uma questão de índole privada pendente e que tem de ser analisada com um dos 

privados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que foi informado, pela Junta de Freguesia, de que havia um 

proprietário disponível para ceder terreno à via, o que foi, naturalmente, acedido pelo 

executivo, pelo que, será feito o levantamento topográfico para, posteriormente, se 

orçamentar a remoção dessa sobra e melhorar e corrigir uma curva mesmo em cima da 

ribeira, na Rua Nova. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Referiu que também visitaram a Canada do Chico Laranja, onde estiveram em 

contacto com todos os moradores, sendo que todas as situações parecem salvaguardadas 

pelo projeto da empreitada em curso. --------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta empreitada, destacou que é um excelente exemplo de um 

projeto que, após alguns melhoramentos, corresponde aos anseios dos moradores, por 

forma a ficar devidamente tratado. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que estiveram na Canada do Cabouco, a pedido da Junta de 

Freguesia, para analisarem a entrada de um caminho de servidão mas que, no entanto e 

como é sabido, a questão dos caminhos de servidão é matéria de direito privado, pelo 

que a resposta é a mesma para todo o concelho, ou seja, tem de haver uma conjugação 

de esforços dos respetivos utilizadores e proprietários para fazerem a sua manutenção. ---  

 -------- Visitaram também uma casa que está a ser intervencionada com o apoio da 

Direção Regional da Habitação, no valor total de vinte e cinco mil euros, mas estando 

ainda em falta parte do valor orçamentado, destinando-se a visita a apurar qual o 

montante em falta, no sentido de saber se é possível candidatar o mesmo ao Fundo de 

Emergência Social, questão essa que ficou ao cuidado do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia para, posteriormente, articular com o senhor Vice-Presidente, que tem esse 

pelouro e o das matérias relacionadas com a ação social e com o Fundo de Emergência 

Social.- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual era a moradia em causa, tendo o senhor 

Presidente solicitado essa informação ao senhor Presidente da Junta de Freguesia das 

Fontinhas, o qual prestou o devido esclarecimento. ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou informando que visitaram a Canada Negra, 

relativamente ao acesso a uma moradia em particular, sendo que esta Canada foi um 

projeto da Junta de Freguesia das Fontinhas e que se encontra em reserva agrícola, não 

estando prevista qualquer intervenção da Câmara Municipal para o mesmo. ----------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, na opinião do executivo, se trata de um caminho no 

domínio do IROA – Instituto Regional de Ordenamento Agrícola e que é um projeto da 

Junta de Freguesia, sendo que a habitação foi, aliás, construída sob o regime de 

excecionalidade do próprio sistema da reserva agrícola regional, sendo uma questão 

bastante específica. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deu ainda conhecimento de que estiveram na cerimónia simbólica do início da 

colocação do novo relvado sintético do campo Dr. Durval Monteiro, com o Grupo 

Desportivo das Fontinha e com os seus dirigentes. ----------------------------------------------  

 -------- No que diz respeito à casa intervencionada, o Vereador Rui Espínola referiu que, 

quando perguntou qual era a moradia, foi porque tem conhecimento de uma situação a 

necessitar de intervenção, que está sinalizada pela Junta de Freguesia e também pela 

Câmara Municipal e que tem a ver com uma casa na Rua do Barreiro, que está a ceder 

para a ribeira, pelo que era necessário perceber se este caso está a ser, ou vai ser, 

intervencionado e o que é que está a ser feito relativamente a essa matéria. -----------------  

 -------- Quanto à Canada Negra, disse que todos conhecem a especificidade dessa 

situação, mas é necessário perceber que dá acesso a uma moradia e que as pessoas têm 

direito a ter condições de acesso às suas moradias, sendo necessário, da parte da Câmara 

Municipal, um contributo no sentido de ajudar a resolver esta situação. ---------------------  
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 -------- Ainda sobre esta questão disse que tem conhecimento de muitas situações 

idênticas, de canadas de servidão do domínio privado que foram asfaltadas e depois 

passaram para o domínio público, pelo que, este caso não é exceção ao que a Câmara 

Municipal tem feito ao longo dos anos, porque o que se pretende é melhorar as 

condições de vida dos munícipes e esta seria uma forma de ajudar a solucionar este 

caso.--- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu abordando a questão da asfaltagem da Canada do Joaquim Alves, 

salientando que era um assunto já diversas vezes abordado em reunião de câmara e que 

a justificação que se invocava era a da necessidade de concluir a vala que se encontrava 

no local e, uma vez que, pelo que percebeu, essa obra está concluída, pelo menos, nesse 

troço da estrada, perguntou quando é que a Câmara Municipal vai iniciar a asfaltagem, 

dado que a intenção do executivo era iniciar essa intervenção logo que estivessem 

concluídos os trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à estrada do Joaquim Alves, o senhor Presidente respondeu que, 

como sempre foi dito, a Câmara Municipal está pronta a intervir logo que o Governo 

Regional termine a sua empreitada mas, em bom rigor, a Câmara até vai começar a sua 

intervenção antes do Governo Regional terminar a sua parte, mais concretamente, na 

próxima semana, sendo que os prazos de adjudicação já estão a contar contra o 

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

 -------- Ainda sobre esta questão, acrescentou que o Governo Regional não terminou a 

ligação ao reservatório da Câmara mas, no entanto, a Câmara vai começar a remover o 

asfalto velho, para levar o novo tapete e, entretanto, terá de se aguardar para que 

cheguem as peças que permitem a ligação ao reservatório da Câmara.  ----------------------  

 -------- Quanto à Canada Negra, esclareceu que, nesta situação, é necessário ter um 

critério e também perceber que os munícipes estão a pedir para se construir em reserva 

agrícola e, portanto, em espaço sujeito a muitas condições e se, em todos os casos 

excecionados, surgisse a obrigação de asfaltar até à moradia, a análise seria, 

naturalmente, diferente, sendo certo que o regime de excecionalidade para construir em 

reserva agrícola é, já de si, bastante limitativo.  --------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que esse projeto foi da responsabilidade da Junta de Freguesia das 

Fontinhas, o qual não ficou concluído e em que foi construída uma habitação em área da 

reserva agrícola, pelo que, neste cenário, o critério é o mesmo, sendo objetivo e claro e 

para todo o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante à situação referenciada da Canada do Barreiro, disse que a mesma 

está ao cuidado da Direção Regional do Ambiente, sabendo-se que esta já adjudicou o 

trabalho ao Laboratório Regional de Engenharia Civil e, ao que se sabe, este 

Laboratório, ou já fez os trabalhos de perícias, ou irá realizá-los em breve, para depois 

comunicar os resultados, sem prejuízo de, entretanto, se manterem os contactos com a 

Direção Regional do Ambiente, no intuito de se perceber, o mais rapidamente possível, 

o andamento do processo, até porque se aproxima o inverno e essa é uma das famílias 

que, perante um cenário de previsão crítica de chuvas, a Câmara já assumiu que será 

preferível retirar, previamente, as pessoas da casa. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio dizendo que a excecionalidade e os critérios 

restritivos da reserva agrícola não devem contemplar, certamente, a isenção de IMI – 
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Imposto Municipal sobre Imóveis, porque o objetivo deste imposto é permitir que a 

Câmara Municipal crie condições para os seus munícipes e como esta residência, 

certamente, paga IMI à Câmara Municipal, é de elementar justiça que a Câmara 

Municipal tenha isso em atenção e proceda ao arranjo da estrada, pelo menos, até à 

habitação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o Plano Municipal para a Educação, que o senhor Presidente apresentou 

há cerca de ano e meio, referiu que, pelo que é sabido, esse Plano ainda não chegou à 

freguesia das Fontinhas, uma vez que a escola das Fontinhas continua com os mesmos 

problemas que tinha há alguns anos, nomeadamente, com queixas de infiltrações 

recorrentes, razão pela qual espera que o referido Plano chegue, rapidamente, às 

Fontinhas, dado que o inverno se está a aproximar, esperando, portanto, que se procure 

resolver este problema, em relação ao qual, toda a comunidade educativa da Fontinhas 

se queixa tanto. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Quanto ao Plano Municipal para a Educação, o senhor Presidente respondeu que 

o mesmo chegou a todo o concelho e que, felizmente, existe, no concelho da Paia da 

Vitória, uma rede bem apetrechada quer de escolas, quer de creches e ATL, sendo este o 

único concelho que tem uma rede de creches e ATL em todas as freguesias com escola 

primária e que tem, também, um serviço de acompanhamento às escolas, bem como à 

comunidade escolar, bastante próximo e que corresponde a todas as situações citadas. ---  

 -------- Prosseguiu dizendo que têm vindo a ser feitas intervenções em todo o parque 

escolar, não sendo as Fontinhas exceção mas que, naturalmente, houve atrasos causados 

pelo encerramento dos serviços face à pandemia do COVID-19.----- ------------------------  

 -------- Continuou dizendo que lamenta essa situação, até porque, mais uma vez, é 

sempre esquecida por parte dos Vereadores do Partido Social Democrata, havendo 

sempre uma crítica relativamente à agilidade dos serviços, mas nunca sendo capazes de 

elogiar a forma como os serviços, num período de bastante exigência, não deixaram de 

corresponder, acrescentando que, a abertura do ano letivo, no concelho da Praia da 

Vitória e no que concerne às escolas primárias, correu de excelente forma, sem registo 

de qualquer queixa da comunidade escolar, para concluir que o executivo mantém o 

padrão de intervenções em todas as freguesias do concelho, privilegiando a estabilidade 

ao nível das relações com as escolas e no âmbito das intervenções realizadas no parque 

escolar municipal, bem como no contacto com as redes de creches e ATL. -----------------  

 -------- Salientou ainda o facto de ter um novo concessionário na freguesia dos 

Biscoitos, alteração essa que decorreu em plena pandemia, cuja situação correu de 

forma positiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que a situação mais critica, no que concerne ao parque 

escolar municipal, reside na creche e ATL da vila das Lajes, por motivos alheios ao 

município, mas que, naturalmente, também estão disponíveis para colaborar e para 

encontrar soluções. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao acesso à moradia na ribeira respondeu que é um projeto 

criado pela Junta de Freguesia das Fontinhas, que não foi concluído e que não é um 

projeto da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão referiu que o regime de excecionalidade de construção 

em reserva agrícola ocorre quando um cidadão se dirige à Câmara Municipal e pede 



 

 
Ata nº 21/2020 Página 8 de 18 
 

 

 

 

para construir uma habitação naquela zona, bem sabendo que não beneficia das 

condições gerais de habitação.  ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que se trata de uma intervenção num caminho agrícola que se 

encontra dentro do perímetro e da competência do IROA, pelo que, quem tem a 

competência nessa zona é que deverá fazer a intervenção. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, perante os argumentos do senhor 

Presidente, se percebe, claramente, que a Câmara não está interessada em resolver, ou 

ajudar a solucionar, este problema. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente deu exemplo do que acontece no município vizinho, em que a 

Câmara faz um contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia e resolve o 

problema, mais referindo que, também no município vizinho, é o próprio Presidente da 

Câmara Municipal que aconselha os Presidentes das Juntas de Freguesia a 

acrescentarem projetos das referidas Juntas, sendo que, aqui, temos um Presidente de 

Câmara Municipal que faz exatamente o contrário, ou seja, que passa para a Junta de 

Freguesia essa matéria. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do Plano Municipal para a Educação, disse que a situação do 

COVID-19 não tem nada a ver com isto, porque o período do confinamento teve início 

no mês de março e o Plano em causa foi anunciado em junho do ano passado. -------------  

 -------- Relativamente à escola das Fontinhas disse que, tanto quanto tem conhecimento, 

não foi feita qualquer intervenção na mesma e que, portanto, os problemas se mantêm, 

precisando de ser solucionados rapidamente porque o inverno está próximo, sendo este 

um importante alerta da comunidade educativa que urge resolver. ----------------------------  

 -------- Terminou a sua intervenção saudando e felicitando a Câmara Municipal pela 

questão da Canada do Chico Laranja, cuja situação foi, também, discutida em várias 

reuniões camarárias. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à intervenção na Canada, o senhor Presidente respondeu que a 

questão não é a Câmara Municipal querer, ou não, intervir, mas sim de ter competência 

para intervir fora da rede viária municipal, ao que acresce, como já referiu 

anteriormente, as dificuldades resultantes da restruturação efetuada ao nível dos fundos 

comunitários, pelo que, se o município tem dificuldades em assumir aquilo que é da sua 

competência, também não pode assumir questões de projetos que não foram da sua 

iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que o critério é o de não intervir em caminhos florestais, agrícolas, 

ou canadas de servidão, pois não são da responsabilidade da Câmara Municipal. ----------  

 -------- No respeitante ao parque escolar referiu que, quando respondeu, na sua primeira 

intervenção, fez uma abordagem de tudo o que foi feito no concelho e também, quando 

falou na situação do COVID-19, não quis dizer que não tivessem sido efetuadas 

intervenções no parque escolar, porque se fizeram essas intervenções, mas apenas que 

não conseguiram chegar a todas as situações no período de paragem letiva, dando ainda 

exemplos de intervenções levadas a efeito nas escolas da Aldeia Nova, Santa Rita, Porto 

Martins, Agualva, e creche e ATL dos Biscoitos, para promover a sua reabertura, não 

tendo sido possível chegar à escola das Fontinhas porque, naturalmente, era impossível 

chegar a todas as escolas quando os serviços não estavam a funcionar a cem por cento. --  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o senhor Presidente deturpou as suas 

palavras, porque não disse que não se tinham feito intervenções nas escolas, mas sim 

que o Plano Municipal para a Educação não tinha chegado às Fontinhas. -------------------  

 -------- Relativamente à Canada Negra e à situação em apreço, referiu que algures no 

tempo, o arruamento foi uma canada de servidão e foi uma canada privada e que, aliás, 

a Canada do Chico Laranjo foi uma canada de servidão e é uma canada privada, sendo 

que, neste momento, deve estar a passar a estrada municipal, estando a ser asfaltada, no 

intuito de melhorar as condições de acessibilidade das pessoas às suas moradias, o que é 

perfeitamente legítimo e aceitável. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, o exemplo é igual para a Canada Negra, ou seja, que é 

uma canada que necessita de ser intervencionada, onde existe uma casa, cujo 

proprietário paga IMI e tem direito de ter a canada asfaltada, pelo menos, até à sua 

habitação, pelo que só é necessário que haja vontade política para resolver este 

problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que o critério é claro e objetivo e que não podem 

abrir precedentes para esse efeito e que, desde que deixou de haver cofinanciamento 

para alargar a rede viária, a mesma deixou de ser alargada. ------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à Canada Negra, o Vereador Tiago Borges disse que essa situação 

só pode ter uma solução, ou seja, como o problema é que essa zona está em reserva 

agrícola e não em espaço urbano e o senhor Presidente não quer intervir porque não é da 

sua competência e, uma vez que o Plano Diretor Municipal está a ser revisto, perguntou 

sobre a possibilidade de incluir aquela zona em espaço urbano, dado que tem uma 

habitação, assim deixando de ser reserva agrícola, como acontece noutras zonas do 

concelho em que se começou a construir em reserva agrícola e as obras pararam 

aguardando a alteração ao PDM, para que a zona que é espaço agrícola passe a espaço 

urbano e permita que se continue a construção. --------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que essa questão das correções de espaços 

agrícolas para urbanos, já está clarificada com o IROA, nos termos de um parecer que o 

município recebeu, há cerca de quinze dias. ------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que é necessário ter em atenção que, quando um cidadão solícita 

para construir em reserva agrícola, está a solicitar para construir num regime especial, 

que só é concedido aos produtores agrícolas para construírem em reserva agrícola, ou 

seja, é um regime muito exigente nessa matéria. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a questão da Canada Negra tem solução, 

tendo o senhor Presidente respondido que o IROA é que define o que é que liberta ao 

nível da reserva agrícola. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que as exceções do IROA, em matéria de reserva 

agrícola, terminaram e por isso é que o mesmo IROA, muitas vezes, indefere 

investimentos e habitações, exatamente por problemas como o que está em discussão e é 

por isso que, no concelho, existem vários processos pendentes dessa natureza, porque 

anda-se a querer forçar o regime da exceção agrícola para depois querer beneficiar num 

sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Salientou ainda que, tecnicamente, o objetivo da reserva agrícola é proteger os 

solos agrícolas e, caso fosse para passar todos os locais com casas na reserva agrícola, 

para espaço urbano, isso teria um impacte enorme ao nível do ordenamento do território 

no concelho da Praia da Vitória e, no caso da reserva florestal, a situação é ainda pior, 

pelo que, têm de se analisar as situações, não como um caso particular e específico, mas 

de forma genérica e abstrata, não personalizando as situações. --------------------------------   

 

 -------- Por fim o senhor Presidente deu conhecimento que, durante o período eleitoral, 

serão suspensas as “presidências abertas” às freguesias do concelho. ------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01 /21) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 28 de setembro 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 pode estar presente na reunião do dia 28 de setembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/21) GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA DOS 

AÇORES - VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELA INSCRIÇÃO DAS DANÇAS, 

BAILINHOS E COMÉDIAS DE CARNAVAL DA ILHA TERCEIRA, NO 

“INVENTÁRIO NACIONAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL”: ---  

 -------- Ofício datado de 10 de setembro corrente, do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista dos Açores, remetendo a este Município o Voto de Congratulação pela 

Inscrição das Danças, Bailinhos e Comédias de Carnaval da ilha Terceira, no 

“Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial”, apresentado e aprovado na 

Assembleia Legislativa Regional dos Açores, reunida em sessão plenária do mês de 

setembro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/21) EIC – EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAÇÃO – 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO (RENOVAÇÃO): ------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o Relatório de 

Auditoria de Certificação dos serviços da Câmara Municipal (Renovação), realizada a 

15 de junho último, pela EIC – Empresa Internacional de Certificação. ----------------------  

 -------- Informação datada de 10 de julho em curso, da responsável pelo Setor de 

Recursos Humanos e Qualidade, Dr.ª Anabela Leal, do seguinte teor: -----------------------  

 -------- “Na sequência da Auditoria Externa de renovação da certificação de 

serviços (ISO 9001:2015), serve o presente para informar que a certificação foi efetuada 

com sucesso sem que tivessem sido apresentadas Não Conformidades. ----------------------  

 -------- Informo ainda que foram apresentadas 4 Oportunidades de Melhoria, conforme 

relatório em anexo. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/21) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DO 1.º TRIMESTRE DE 2020: -----------------------------------------------------  

 -------- Presente para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o ofício n.º 101/2020, datado de 22 de setembro corrente, da 

TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, 

EM, remetendo a este Município, o relatório de contas do primeiro trimestre de 2020. ---  

 -------- Informação datada de 22 de setembro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

Sector de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ----------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que os resultados positivos da TERAMB 

são saudáveis e questionou a que velocidade está a ser desenvolvido o processo de 

mineração, considerando que a TERAMB deu prejuízos em função do conjunto de 

avarias sofridas ao nível de manutenções e que houve uma decisão do conselho de 

administração no sentido de reduzir o processo de mineração, precisamente para a 

empresa não dar prejuízo, pelo que gostaria de saber o ponto de situação desse processo, 

designadamente, a quantidade de mineração que está a ser feita e se é menor ou maior, 

porque também é objetivo da TERAMB limpar o passivo ambiental da ilha Terceira. ----  

 -------- Quanto a essa questão, o senhor Presidente respondeu que, conforme já foi 

transmitido, a mineração não parou, apenas abrandou, mas continuando a velocidade 

que permita, também, resultados positivos. -------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, naturalmente e daquilo que tem sido a experiência dos 

últimos tempos, se minera mais no verão do que no período de inverno, sendo que a 

mineração vai sendo feita, tanto quanto possível, sem colocar em causa os resultados 

financeiros positivos da TERAMB e conforme aquilo que seja, também, a capacidade 

de absorção. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Referiu ainda que, neste momento, a mineração tem vindo a ser recuperada, 

nomeadamente neste período de verão, também porque houve uma operação, em 

especial a partir do mês de março, com flutuações do tipo de resíduos que habitualmente 

eram entregues na TERAMB. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou salientando que a mineração continua, ainda que não à velocidade que 

era feita e que também tem de se ir limpando o passivo ambiental da ilha Terceira no 

seu aterro, mas que, no entanto, se pode fazê-lo de forma mais consolidada, para não 

comprometer resultados financeiros. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 1.º 

trimestre de 2020, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ---------------------------------  

 

 

 -------- (05/21) PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DO DR. NUNO MIGUEL AGUIAR 

DE MENESES EM SUBSTITUIÇÃO DO DR. RUI DUARTE GONÇALVES 

LUÍS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERAMB: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1186, datada de 23 de setembro em curso, do senhor 

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

 -------- “Considerando que nos termos da alínea c) do nº 2, do artigo 14º, dos Estatutos 

da Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.I.M. – 

TERAMB -, compete à Assembleia Geral nomear o elemento da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória para membro do Conselho de Administração; --------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o artigo 8º dos Estatutos supra mencionados, a 

substituição dos membros dos órgãos da citada Empresa, é efetuada pela mesma forma 

por que tiver sido designado o substituído;--------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se, para conhecimento deste executivo, que para o Conselho de 

Administração da TERAMB, será proposta a designação do Dr. Nuno Miguel Aguiar de 

Meneses em substituição do Dr. Rui Duarte Gonçalves Luís.” --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, no que se refere à nomeação do Dr. Nuno Meneses 

para administrador executivo da Praia Ambiente, disse que, apesar de não ter nada 

contra a pessoa em si, de quem é amigo e tem estima pessoal, não compreende o critério 

de nomeação do mesmo para aquelas funções. ---------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, qualquer empresa necessita de gestores e 

administradores executivos que sejam, pelo menos, formados na área e que tenham 

alguma experiência de gestão, pelo que não é a experiência na Junta de Freguesia de 

São Brás que dá esse saber, salientando que não compreende esta nomeação, 

precisamente porque a pessoa em causa não tem qualquer experiência, ou 

conhecimentos, de gestão, não se conhecendo que algum dia tenha gerido uma empresa, 

sendo que está em causa a gestão de uma empresa municipal que se rege ou, pelo 

menos, deveria reger, pelos mesmos critérios de uma empresa privada, ainda que o 

objetivo não seja a obtenção de lucro mas a prestação de um serviço aos munícipes, pelo 
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que depreende que isto seja uma nomeação política para alguém que é próximo do 

elenco camarário.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, referiu que a nomeação não cumpre critérios de 

experiência, nem de igualdade, sendo um descrédito para todos os formados em gestão e 

um descrédito total perante a Praia Ambiente e perante os munícipes da Praia da 

Vitória, bem como um sinal de desmotivação total para todos os jovens e outros 

formados nessa área. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que, apesar de não ter nada contra o Dr. Nuno Meneses, 

deixava esta manifestação de discordância perante esta nomeação. ---------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que toda a nomeação, seja ela qual for, é sempre e 

naturalmente, política, considerando que este é um órgão político. ---------------------------  

 -------- Disse ainda que discordava da opinião do Vereador Rui Espínola, por entender 

que o Dr. Nuno Meneses reúne todas as condições pessoais, académicas, profissionais e 

de currículo, acrescentando que, para além da Junta de Freguesia de São Brás, também 

já exerceu funções públicas na Escola Secundária Vitorino Nemésio, ao nível do seu 

conselho executivo e, portanto, já tratou de matérias relativas à contratação pública. ------  

 -------- Terminou dizendo que, perante a abordagem que o Vereador Rui Espínola teve 

sobre a situação, terá de se aguardar para daqui a seis meses, quando tiverem os 

resultados da empresa reportados a trinta e um de dezembro e, caso os mesmos não 

sejam positivos, será o primeiro a dizer que falhou, acreditando, porém, que esta será 

uma das melhores escolhas para gerir esta empresa e que apresentará, também, 

resultados positivos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que não pôs em causa a inteligência do Dr. 

Nuno Meneses, pois sabe que é uma pessoa extremamente inteligente e capaz, não 

estando isso em questão, mas apenas que acha incompreensível que alguém que não é 

formado em gestão, mas sim professor de físico-química e que não tem nada a ver com 

gestão, assuma essas funções. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que o Dr. Nuno Meneses fez, efetivamente, parte do 

conselho executivo da Escola Secundária Vitorino Nemésio e que, apesar de 

acompanhar o processo de contratação pública, os serviços é que elaboram esses 

processos e que o facto de ter sido deputado à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores não lhe confere competência para ser administrador de uma 

empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que não está em causa a pessoa, mas sim o critério, até 

porque o critério de nomeação do último administrador da Praia Ambiente foi, 

precisamente, o da competência e o facto de ser um gestor com uma vasta experiência 

na área da gestão, sendo que o Dr. Nuno Meneses não é gestor, nem administrador e, 

além da sua experiência pessoal, foi, apenas, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Brás e, portanto, é uma questão de critério que, neste caso, considera incompreensível e, 

não pondo em causa a inteligência do Dr. Nuno Meneses, deve ainda dizer que o seu 

desempenho não deve ser avaliado apenas pelos resultados positivos da Empresa, mas 

sim pela eficiência na gestão e por uma série de questões que têm de ser avaliadas e que 

nem foram tidas em conta. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente respondeu que nunca disse que o Vereador Rui Espínola 

tinha colocado em causa a pessoa ou a sua inteligência, mas sim que, no futuro, estariam 

aqui para avaliar o que agora estão a discutir e, caso esteja errado, admitirá que falhou 

mas, caso corra bem, também desafia o Vereador Rui Espínola a dizer, daqui a algum 

tempo, que afinal as coisas correram bem. --------------------------------------------------------  

 -------- Terminou reforçando que o executivo entende que o Dr. Nuno Meneses tem 

todas as condições pessoais, académicas e profissionais, para o exercício das funções. ---  

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

 

 

 -------- (06/21) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1146, datada de 16 de setembro 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 outubro de 2020, pelo que remete à reunião de Câmara para ratificação. -----------------  

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

 

 

 -------- (07/21) 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/2020/1142, datada de 16 de setembro 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 os agregados familiares em análise reúnem todos os critérios 

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

 -------- 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 outubro 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. --------  

 

 

 -------- (08/21) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1143, datada de 16 de setembro 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 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 ao abrigo do disposto nos artigos 5º do Regulamento de Apoio ao 

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

nº 2 e nº4, respetivamente, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar 

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

outubro 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 referiu que, há cerca de ano e meio, foi aprovado em 

reunião de câmara, um apoio a uma das pessoas visadas nesta proposta, no valor de 

quinze mil euros, não pondo em causa a pessoa em si mas, como se trata de atribuição 
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de apoios e como é conveniente que se saibam o resultados dos mesmos, questionou se 

existem relatórios da aplicação desse apoio em específico, onde é que foi aplicado e se a 

Câmara tem essa informação registada para se perceber, neste caso concreto, onde é que 

foi aplicado este valor. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão, o senhor Presidente respondeu que todos os apoios 

deliberados são contratualizados e que, após serem pagos e tratados, é formalizado um 

relatório e, caso não se cumpra qualquer das condições, verifica-se a restituição do 

apoio, ficando essa matéria documentada. --------------------------------------------------------  

 -------- Para além disso, referiu que, uma coisa é a pessoa e, outra, uma associação com 

o mesmo nome que a pessoa, sendo que o apoio atribuído no início do ano de dois mil e 

dezoito, não foi atribuído à pessoa em causa, mas sim a uma associação denominada 

Olavo Esteves Competições e, pelo que tem conhecimento, foi elaborado o relatório e 

tratadas todas as questões inerentes, sendo que, entretanto, essa associação deixou de 

concorrer a qualquer apoio e deixou de ter qualquer atividade. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, pelo que depreendeu das palavras do senhor 

Presidente, está tudo em conformidade e que existe um relatório a comprovar onde esse 

dinheiro foi gasto, o que significa que os Vereadores do PSD podem sempre consultar 

esse relatório, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente. -----------------------  

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

 

 

 -------- (09/21) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1185, datada de 23 de setembro em curso, do 

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

 -------- “O centro urbano da cidade da Praia da Vitória é uma das áreas do território 

concelhio cuja vitalidade contribui decisivamente para o pulsar económico do Concelho 

e da Ilha, sendo, pois, obrigação do Município promover a sua dinâmica comercial e 

económica, com impacto social direto. ------------------------------------------------------------  

 -------- É, portanto, decisivo e estrutural, manter e reforçar as dinâmicas empresariais e 

comerciais nesta parcela do território concelhio, apostando, particularmente, na 

modernização e requalificação comercial, que deverá ser impulsionada com incentivos 

concretos à requalificação e ocupação de espaços de utilização comercial na Área de 

Reabilitação Urbana, definida pelo nº4 do Artigo nº13 do Decreto-Lei nº307/2009, de 

23 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce que o quadro de apoios definido no Regulamento incentiva à criação e 

fixação de novos negócios no espaço urbano, mas acrescenta incentivos à fixação de 

famílias e residentes e ao surgimento de oportunidades de investimento empresarial, 

potenciando uma dinâmica transversal e, por essa via, contributiva para o crescimento e 

desenvolvimento da estrutura comercial local. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Nesse sentido, o Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas atribuições e 

competências conferidas pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, designadamente no 

domínio da promoção e desenvolvimento local, pretende adotar medidas conducentes à 

dinamização do centro urbano, incentivando a fixação de residentes, as oportunidades 

de negócios e a revitalização do território. --------------------------------------------------------  

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

integrante da presente proposta. --------------------------------------------------------------------  

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

que concerne aos benefícios requeridos, por Marina Maria de Andrade Faria, no 

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

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 28 de 

setembro de 2020, propõe: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Apoiar na requalificação, modernização e remodelação interior de espaço 

comercial no valor de €2500 (dois mil e quinhentos euros) – Artigo 12º nº1 e 2; -----------  

 -------- B) Apoiar no valor da renda no montante global de €3000 (três mil euros), 

relativos aos pagamentos referentes aos primeiros 24 meses (€125x24) de ocupação do 

espaço – Artigo 12º nº5; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- C) Apoiar no valor de €2000 (dois mil euros) relativos à comparticipação até 

20% do valor não comparticipado em projetos de investimento apoiados por programas 

não municipais – Artigo 12º nº7. -------------------------------------------------------------------  

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

Compromissos I/2019/1489, 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. ------  

 

 

 -------- (10/21) AUTO DE ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DAS LOJAS 

N.ºs 3, 7 E 8 DO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA / 

CONTRATO DE: “CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS 

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

 -------- Presente, para efeitos de adjudicação, o Auto de Arrematação em hasta pública 

das Lojas com os n.ºs n.º 3, 7 e 8 do Mercado Municipal da Praia da Vitória, datado de 

14 de agosto último, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------  

 -------- “Aos catorze dias do mês de Agosto do ano dois mil e vinte, pelas dez horas, no 

edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito à Rua do Cruzeiro, freguesia de 

Santa Cruz, deste concelho, conforme deliberação da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória de 29 de Julho de 2020, reuniu a comissão composta por Maria Lima, Elizabeth 

Soares e Ana Aguiar para a hasta pública das lojas com os n.ºs 3, 7 e 8 do Mercado 

Municipal da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Não tendo sido apresentadas propostas no prazo indicado no edital ED-

CMPV/2020/13, publicado no Diário Insular do dia 22 de Julho, compareceram no dia, 

hora e local da arrematação dois interessados, um deles desistiu e o outro, o Sr. José 

Almerindo Evangelho da Costa, em representação da empresa Costamérica Importações 

e Representações, Lda, NIF 509363237, com sede na Rua Constantino José Cardoso, 

nº15, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, manifestou interesse nas 

lojas 3 e 7, e apresentou uma proposta verbal no valor de 100,00€, tendo o juri 

adjudicado provisoriamente as respetivas lojas. --------------------------------------------------  

 -------- Nesta data, foi paga a quantia de 29,50€ (vinte e nove euros e cinquenta 

cêntimos), devendo o restante ser pago no ato da assinatura do contrato. --------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar e para constar, se lavrou o presente auto de 

arrematação.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para aprovação, de acordo com o disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos a minuta do contrato (I-CMPV/2020/1181) referente à Concessão do 

Direito de Ocupação das Lojas nº.s 3 e 7, no Mercado Municipal da Praia da Vitória, a 

qual faz parte integrante desta Ata. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Auto de 

Arrematação das Lojas em apreço. --------------------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 

referente à concessão do Direito de Ocupação das Lojas nº.s 3 e 7, no Mercado 

Municipal da Praia da Vitória. -------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 vinte horas e trinta 

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: _________________________________________ 
 


