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ATA Nº 24 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa e Raquel Lemos 

Borges. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no edifício do 

Salão Cultural do Porto Martins, sito na Estrada de Santa Margarida, freguesia do Porto 

Martins, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério 

Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

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

 

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 justificadas as 

faltas 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 
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a deliberação camarária de 19 de outubro de 2020, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, agradeceu ao senhor Presidente da Casa do Povo do Porto Martins, 

pela disponibilidade das instalações e à Junta de Freguesia do Porto Martins e, no 

âmbito da presidência aberta ao Porto Martins, perguntou se alguém pretendia colocar 

alguma questão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Presidente da Junta de Freguesia do Porto Martins, Sr.ª Maura Branco, 

agradeceu a visita da Câmara Municipal à freguesia do Porto Martins, dando destaque 

aos grandes focos de trabalho deste dia e valorizando, também, a abertura que o 

executivo municipal tem demonstrado para todos os problemas da freguesia. --------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu nota da forma como decorreu o dia de “Presidência 

Aberta” à freguesia do Porto Martins, destacando que foram estabelecidos contactos e 

efetuadas deslocações, quer a espaços comerciais, quer, também e em especial, às zonas 

balneares, por indicação da Junta e Freguesia. ---------------------------------------------------  

 -------- De seguida, destacou a visita à escola e ao ATL, cujo espaço apresenta muitas 

limitações, resultantes das restrições impostas pela pandemia, razão pela qual foi 

solicitado que uma zona de passagem, entre o ATL e a escola, fosse fechada em 

caixilharia de alumínio e preparada para servir como sala, por forma a alargar a área 

onde se encontram as crianças do ATL, mais referindo que a capacidade máxima que, 

no ano anterior, era de quarenta alunos, se encontra, este ano, reduzida a trinta alunos, 

na sequência dessas limitações. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Face a essa situação, informou que foram dadas indicações para se solicitar 

orçamentos, bem como, para se saber qual o tempo necessário para se fazer essa 

intervenção, dado que é necessária e urgente para o bom funcionamento do ATL. ---------  

 -------- Quanto às visitas realizadas, referiu que visitaram os espaços balneares do Porto 

Martins, nomeadamente, a Baía da Câmara, o Porto do Sr. Guilherme e a Piscina 

Natural do Porto Martins. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Piscina, salientou que estava prevista, para este ano, uma 

intervenção no solário, mas que só foi possível efetuar numa parte, por causa do período 

de confinamento, prevendo-se fazer essa intervenção no próximo ano, bem como 

efetuar algumas correções nas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, 

em relação às quais e apesar de cumprirem as exigências legais e os critérios da 

bandeira praia acessível, a Junta de Freguesia têm reportado que alguns cidadãos 

reclamam por algumas delas terem inclinações acentuadas, situação essa que é possível 

corrigir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que foi proposto, também pela Junta de Freguesia, a colocação de 

uma ponte entre as extremidades da referida Piscina. -------------------------------------------  

 -------- No que concerne à Baía da Câmara, disse que será criada uma zona de duche e 

que será apetrechada, também, com os habituais equipamentos de segurança da época 
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balnear, sendo necessário substituir uma escada em alumínio, que não é apropriada para 

banhistas, bem como colocado um deque para aumentar a zona de solário. -----------------  

 -------- Quanto ao Porto do Sr. Guilherme, deu conhecimento que reuniram com os 

proprietários dos dois terrenos privados naquele local, sendo que um dos proprietários já 

levantou as licenças para fazer um espaço de restauração, o qual servirá também de 

apoio à zona balnear, não se justificando, assim, a criação de outro espaço desse tipo 

quando vai existir um privado naquela zona. -----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, em parceria, será corrigida aquela zona, que é privada, mas 

que terá o acompanhamento da Câmara Municipal, designadamente, no que se refere à 

asfaltagem do parque de estacionamento, da construção de uma passagem até à zona 

balnear e na correção do betão. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de audiências, informou que receberam o senhor Presidente da Casa 

do Povo do Porto Martins e um munícipe, o qual disse que não é Baía das Canas mas 

sim Baía da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio cumprimentando a Junta de Freguesia, bem 

como a Casa do Povo, pelo acolhimento demonstrado e felicitando o executivo por ter 

adotado o modelo das “Presidências Abertas” que, afinal, sempre servem para se 

identificarem questões importantes para as freguesias. ------------------------------------------  

 -------- No que se refere à zona do Porto do Sr. Guilherme, perguntou o ponto de 

situação do processo da passagem a zona balnear, o qual é, efetivamente, importante 

para a zona do Porto Martins. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, com a questão do investimento privado, em 

termos do bar de apoio à zona balnear e com o que a Câmara vai fazer, fica apenas em 

falta a questão do nadador-salvador para se ter Bandeira Azul e, em termos de análises 

de água, referiu que falta a última análise da época balnear deste ano, mas que, em 

princípio e quer relativamente aos Biscoitos, quer ao Porto do Sr. Guilherme, os 

resultados seriam bastante positivos, pelo que acredita que, no próximo ano, já seja 

possível ter a Bandeira Azul nesta zona. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, disse que, na última reunião, se abordou o assunto da 

Estrada do Joaquim Alves, tendo o senhor Presidente dito que a obra já estava 

adjudicada e o prazo a contar, o que não corresponde à verdade, porquanto a obra não 

foi consignada e, sendo assim, o prazo não está a contar, mas que, no entanto e o que 

importa nesta situação, nem é o prazo, mas sim a resolução dos problemas das pessoas e 

como já passou mais uma semana sem que a obra tenha começado, provavelmente 

estará na altura de, junto da Direção Regional da Habitação, ou do empreiteiro, tentar 

perceber o que se está a passar por forma a poder avançar-se rapidamente com a obra, 

situação esta que está a transtornar aqueles moradores há demasiado tempo. ---------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que está a decorrer o prazo do contrato, sendo 

que a obra não está consignada porque não se pode consignar, considerando que, 

formalmente, a Direção Regional da Habitação não devolveu a estrada para intervenção 
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e que, a partir daí, a consignação é imediata, ou seja, é só assinar o documento e 

começam os trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, à semelhança do que disse anteriormente, a Câmara tem feito 

toda a sua parte, sendo que falta da parte do empreiteiro, que substituiu o anterior, 

rececionar umas peças para fazer a ligação ao reservatório. ------------------------------------  

 

 -------- Por fim o senhor Presidente deu conhecimento de que receberam um convite 

para inauguração de um estabelecimento estrangeiro, a Chinaçor, na Rua de Jesus. -------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/24) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 26 de outubro em curso, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, 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 26 de outubro de 2020, pelo que será 

substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (02/24) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA RAQUEL 

LEMOS BORGES: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 22 de outubro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, 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, que por motivo 

de agendamento de exame de diagnóstico, não pode estar presente na reunião camarária 

ordinária de 26 de outubro. --------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/24) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1301, datada de 20 de outubro corrente, do Vereador 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise não reúne os 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, 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 novembro 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. ------  

 

 

 -------- (04/24) APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1300, datada de 20 de outubro em curso, 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 novembro de 2020, pelo que remete à reunião de Câmara para ratificação. --------------  
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 -------- 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. --------  

 

 

 -------- (05/24) PROPOSTA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 

MÉDIO E LONGO PRAZO, POR 10 ANOS, ATÉ AO MONTANTE MÁXIMO 

DE 1.621.000,00€ - COMBATE À PANDEMIA COVID 19: ------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1303, datada de 21 de outubro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que no âmbito da pandemia da doença de COVID-19: --------------  

 -------- - A Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto e a Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, alterada 

pela suprarreferida Lei nº35/2020, de 13 de agosto, que alteram as regras sobre o 

endividamento das Autarquias Locais para os anos de 2020 e 2021 e prorrogam o prazo 

excecional de medidas aplicáveis às Autarquias Locais; ----------------------------------------  

 -------- - A Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, alterada pela Lei nº35/2020, de 13 de agosto, 

que estabelece um regime excecional para promover a capacidade de resposta das 

autarquias locais, e que nos anos de 2020 e 2021 não se aplicará a regra que estabelece 

que os municípios que cumpram o limite total da dívida só podem aumentar, em cada 

exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um 

dos exercícios; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - O montante de despesa reportado à DGAL que resulte de medidas destinadas à 

promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da COVID-19, à 

aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras 

medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, não releva para a aplicação 

do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

redação; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - As medidas previstas nos artigos 2.º a 7.º, 7.º-F e 8.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de 

abril, foram prorrogadas até 31 de dezembro de 2020, e que relativamente a novos 

empréstimos é aplicado o disposto no artigo 6º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, com a 

finalidade prevista no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; -----------  

 -------- - E de acordo com o n.º 2, do artigo 6º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na 

sua atual redação, devem ser remetidos os contratos para o Tribunal e Contas, para 

conhecimento, até 30 dias após a respetiva celebração e que de acordo com o n.º 2 do 

artigo 5.º da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, o montante de despesa que resulte das 

medidas identificadas no n.º 1 do mesmo artigo deve ser reportado à Direção Geral da 

Autarquias Locais no período de três meses após o termo da vigência da presente Lei; ---  

 --------  - Nos últimos meses, o Município reforçou os apoios sociais e empresariais e 

adquiriu bens e serviços para ajudar no combate aos efeitos da pandemia COVID-19, 

dos quais se destacam:--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Aquisição de equipamentos de proteção para distribuição pelos Munícipes, 

tais como: máscaras cirúrgicas, máscaras sociais, álcool, gel desinfetante, viseiras, 

termómetros e o reforço de desinfeção e limpeza de espaços públicos; ----------------------  
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 -------- b) Criação de uma linha de apoio financeiro para as IPSS’s e Bombeiros; ----------  

 -------- c) Redução de 50% da fatura da Praia Ambiente, para as famílias residentes no 

concelho da Praia da Vitória, nos meses de abril, maio e junho; -------------------------------  

 -------- d) Isenção da fatura da Praia Ambiente, para todas as IPSS no concelho da Praia 

da Vitória, nos meses de abril, maio e junho; -----------------------------------------------------  

 -------- e) Isenção da tarifa dos resíduos para as empresas e coletividades com sede no 

concelho da Praia da Vitória, nos meses de abril, maio e junho; -------------------------------  

 -------- f) Atribuição de complemento de 50% do vencimento aos trabalhadores do setor 

dos resíduos que estiveram em plenitude do exercício de funções no período 

correspondente ao Estado de Emergência; --------------------------------------------------------  

 -------- g) Aplicação dos critérios da tarifa social, aos clientes cujo agregado familiar 

tenha sido afetado por situação de desemprego, no decorrer da pandemia COVID-19; ----  

 -------- h) Isenção da fatura da Praia Ambiente, para todas as IPSS até 31 de dezembro 

de 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Isenção da fatura da Praia Ambiente, para todas as Juntas de Freguesia até 31 

de dezembro de 2020; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- j) Isenção da tarifa dos resíduos ao denominado canal HORECA, 

nomeadamente, hotéis, pensões, hostels, restaurantes e cafés e similares até 31 de 

dezembro de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- k) Isenção do pagamento de rendas de espaços municipais concessionados; -------  

l) Isenção do pagamento de taxas de ocupação do domínio público e publicidade. ---------  

 -------- Assim, e salvaguardando a evolução da pandemia e consequentes ajustes nas 

medidas já adotadas, os encargos e as quebras de receita totalizam: --------------------------  

Relação 

alínea valor 

a)    105 000,00 €  

b)    100 000,00 €  

c) a j)    676 000,00 €  

k) e l)      70 000,00 €  

Total 951 000,00 € 

 -------- Para o ano de 2021, e no âmbito do combate aos efeitos da pandemia, o 

Município prevê reforçar os apoios sociais e adquirir os seguintes bens e serviços: --------  

 -------- a) Aquisição de vestuário e equipamento de segurança, material de limpeza e 

sinalética COVID-19; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Isenção da fatura da Praia Ambiente, para todas as IPSS’s até 31 de dezembro 

de 2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Isenção da fatura da Praia Ambiente, para todas as Juntas de Freguesia até 31 

de dezembro de 2021; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Reforço do Fundo de Emergência Social; ---------------------------------------------  

 -------- e) Aquisição de uma viatura de Suporte Imediato de Vida; ---------------------------  

 -------- f) Aquisição de uma viatura para a Escola Segura; -------------------------------------  
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 -------- g) Promoção e apoio a atividades no âmbito dos efeitos da pandemia, 

nomeadamente a instituições de natureza cultural, educativa e pedagógica, social, 

sociocultural e turístico-cultural. --------------------------------------------------------------------  

Relação 

alínea valor 

a)      75 000,00 €  

b) e c)      60 000,00 €  

d)    100 000,00 €  

e)      60 000,00 €  

f)      25 000,00 €  

g)    350 000,00 €  

Total 670 000,00 € 

 -------- Assim, as propostas das entidades deverão apresentar as seguintes condições:  ----  

 -------- 1. Prazo de empréstimo: 10 anos; --------------------------------------------------------  

 -------- 2. Período de carência: 2 anos; -----------------------------------------------------------  

 -------- 3. Prazo de utilização: até 2 anos, condicionante à formalização do respetivo 

contrato de mútuo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Amortização: o empréstimo deverá ser reembolsado em amortizações 

constantes de capital, com vencimentos mensais; ------------------------------------------------  

 -------- 5. Amortização antecipada: a Autarquia poderá proceder à amortização 

antecipada de parte ou da totalidade do capital em dívida, sem qualquer custo, 

penalização ou indemnização;-----------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Critérios de adjudicação: A adjudicação será efetuada segundo o seguinte 

critério único: da proposta economicamente mais vantajosa para o Município, aferida 

pelo valor do Spread proposto e Euribor a 6 meses (sem floor), ou seja Euribor a 6 

meses + valor do SPREAD proposto, que resulte no menor encargo financeiro para o 

empréstimo, que deverá estar refletido no plano financeiro/previsional de pagamentos a 

apresentar; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. Plano Previsional: Deverão as entidades convidadas entregar juntamente 

com a proposta, o plano financeiro/previsional de pagamentos, até ao final do prazo do 

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

 -------- 8. Cláusulas contratuais: Deverão as entidades convidadas entregar juntamente 

com a proposta, a minuta das cláusulas contratuais, para aprovação. -------------------------  

 -------- 9. Outros: -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Não serão consideradas propostas ou formalizados contratos que prevejam, de 

forma expressa ou implícita, direta ou indiretamente, condições vedadas por lei e, 

designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) qualquer tipo de comissões, outros custos ou encargos indiretos; -----------------  

 -------- b) a prestação pela entidade adjudicante de qualquer tipo de garantias vedadas 

por lei;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) a possibilidade de capitalização de juros ou comissões; ----------------------------  

 -------- d) a possibilidade da entidade bancária de considerar antecipadamente vencida 

toda a dívida e exigir o seu imediato pagamento no caso de qualquer incumprimento por 
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parte deste Município com quaisquer obrigações decorrentes de outros contratos 

celebrados ou a celebrar com esta entidade bancária, com outra ou até com empresas 

que com aquela se encontrem em relação de domínio ou de grupo; ---------------------------  

 -------- e) a possibilidade de a entidade bancária efetuar pagamentos/entregar 

diretamente aos fornecedores os fundos a utilizar; -----------------------------------------------  

 -------- f) a faculdade da entidade bancária suspender as utilizações solicitadas e não 

permitir mais utilizações do crédito solicitada pelo município; --------------------------------  

 -------- g) o reforço de garantias, a juízo da entidade bancária; --------------------------------  

 -------- 10. Prazo de entrega das propostas: as propostas deverão ser entregues, 

impreterivelmente até às 11h00 do próximo dia 10 de novembro, na Rua do Cruzeiro, 

sendo a abertura das mesmas no mesmo dia, pelas 11h15. -------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto, proponho que se inicie o procedimento para seleção da 

entidade financeira, com vista à contração de um empréstimo bancário, até ao montante 

máximo de 1.621.000,00€, pelo prazo de 10 anos, com período de carência de 2 anos, 

de acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), na sua atual redação. -------------------  

 -------- Mais proponho que, para o efeito, sejam solicitadas propostas às seguintes 

instituições bancárias: Banco Português do Investimento; Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo dos Açores, CRL; Caixa Geral de Depósitos; Millennium BCP; Montepio Geral; 

Novo Banco dos Açores; Santander Totta SA e Caixa Económica da Misericórdia de 

Angra do Heroísmo.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto, o senhor Presidente referiu que a situação surge no âmbito das 

medidas extraordinárias que o Governo da República criou para as autarquias. ------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, quando surgiram as questões, a Câmara foi tomando as 

deliberações e as medidas, porque tinha condições para o fazer, mas que, havendo esta 

possibilidade de recorrer à banca para se socorrer, do ponto de vista de tesouraria, quer 

dos valores de dois mil e vinte, quer dos valores para dois mil e vinte e um, 

naturalmente que a Câmara aproveitará essa possibilidade, até porque isso liberta meios 

e recursos correntes para o que poderá vir a acontecer. -----------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que esta é das medidas excecionais que, para já, têm vindo a 

surgir e que é a única a que os municípios podem ter acesso. ----------------------------------  

 -------- Disse, também, que este empréstimo tem um caráter diferente dos outros 

empréstimos e beneficia de um regime legal excecionado, conforme mencionado na 

proposta em causa. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins recordou que, quando, em reunião de câmara, se 

discutiram as medidas de combate à pandemia a implementar, foram identificadas uma 

série de rubricas, ou atividades, que a Câmara deixou de desenvolver, fruto, exatamente, 

da condição pandémica e sendo que esses valores seriam dirigidos às medidas que se 

estariam a implementar, pelo que, mesmo havendo esta disponibilidade, ou facilidade, 

para se pedir empréstimo, não faz qualquer sentido, na sua opinião e nesta altura, pedir-

se um empréstimo para colmatar despesa do passado. ------------------------------------------  

 -------- Salientou que não estava a dizer que os Vereadores do Partido Social Democrata 

não concordam com o que está aqui escrito, nem com as medidas aqui inseridas, mas 

considerando que, quando, ainda há uns meses atrás, se estudavam medidas, de mês em 
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mês, parece-lhe que dezembro de dois mil e vinte e um é um prazo bastante alargado, 

quando nem se sabe o que é que vai acontecer. --------------------------------------------------  

 -------- Recordou ainda que, quando o próprio Partido Social Democrata apresentou, em 

reunião de câmara, uma série de propostas, muitas vezes a resposta foi, “será necessário 

aguardar pelas recomendações da Autoridade Regional de Saúde”, sendo que, agora, 

temos aqui medidas a longo prazo, ou seja, até dezembro de dois mil e vinte e um, razão 

pela qual tem sérias dúvidas sobre o que está aqui proposto. -----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, o que está proposto até trinta e um de 

dezembro de dois mil e vinte e um, corresponde ao que, neste momento, é possível 

prever, sendo que, o que está previsto até essa altura, é o ressarcimento da isenção da 

fatura da Praia Ambiente a todas as IPSS e que foi decidido que essa medida, que havia 

sido prevista até ao final deste ano, se mantivesse para o próximo ano, sabendo-se que, 

independentemente de um ou outro caso, no próximo ano, as IPSS vão continuar a ser 

pressionadas nesse sentido, referindo ainda que, para além disso, também está prevista a 

isenção da fatura da Praia Ambiente para todas as Juntas de Freguesia, até trinta e um de 

dezembro de dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou, também, que a outra medida, mais prolongada no tempo, é a aquisição 

de vestuário, equipamento de segurança, material de limpeza e sinalética COVID e que, 

independentemente da questão, no orçamento que está a ser preparado para dois mil e 

vinte e um, a previsão é que se irá gastar muito mais do que aquilo que é habitual, ou do 

que se gastou em dois mil e vinte, uma vez que vai continuar a ser necessário adquirir 

material de proteção individual. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que, situação diferente e com a qual concorda com a Vereadora 

Cláudia Martins, são as medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas que a 

Câmara foi tomando, sendo que estas são medidas mais estratégicas e regulares, até 

trinta e um de dezembro. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, também, que a Câmara está a contratar este empréstimo no âmbito do 

quadro legal previsto para as despesas COVID e que este montante só fica disponível na 

conta da Câmara Municipal, em princípio, no início do próximo ano. ------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, salientou que é importante que a tesouraria da Câmara 

Municipal esteja minimamente saudável para suportar o que possa surgir no futuro 

próximo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que é uma situação extraordinária, existindo esta possibilidade 

legal que permite à Câmara Municipal preparar-se para a evolução da situação 

epidemiológica e para a necessidade de reforçar um conjunto de medidas 

extraordinárias, conforme a evolução da situação, pelo que, na sua opinião, constitui 

uma medida estruturante, permitindo à Câmara, de alguma forma, reequilibrar todo o 

esforço de tesouraria suportado durante esse período e a consequente quebra de receita, 

já para não falar da possibilidade de quebra de receita para o próximo ano, em virtude 

da diminuição da atividade económica. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que tem algumas dúvidas neste processo, sendo 

que uma delas tem a ver com o facto de não perceber a proposta, porquanto a mesma 

divide-se em duas partes, sendo que uma parte refere-se a medidas tomadas em dois mil 

e vinte, que totalizam cerca de novecentos e cinquenta e um mil euros, e uma segunda 
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parte da proposta, para o ano de dois mil e vinte e um, que totaliza seiscentos e setenta 

mil euros e que, face a essa situação, a sua primeira dúvida é se os novecentos e 

cinquenta e um mil euros estão pagos, tendo o senhor Presidente respondido que uma 

parte já está paga. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que, quando se apresentou, em março ou 

abril deste ano, um conjunto de medidas, a justificação então dada foi a utilização de 

verbas de um conjunto alargado de atividades que não iriam ser realizadas e que 

reverteriam para os apoios aprovados, por unanimidade, em reunião de câmara; desse 

modo, não compreende qual a justificação para, agora, se contratualizar um empréstimo 

relativo a uma situação que já foi paga e que teve uma justificação de cabimento para 

tal. ---- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à segunda parte da proposta, que corresponde a cerca de seiscentos e 

setenta mil euros, referiu que, para já, se coloca a questão de saber se a pandemia 

termina em dois mil e vinte e um, sendo que o empréstimo é para dez anos. ----------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, relativamente, à primeira parte da proposta, não percebe 

como é que se está a solicitar dinheiro para pagar despesas que já foram pagas na altura, 

justificado com um conjunto de atividades que não foram realizadas ao longo do ano, 

questionando qual a justificação para esta situação. ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que outras autarquias também estão a 

contratualizar empréstimos desta natureza, mesmo autarquias do Partido Social 

Democrata, até porque a resposta das entidades públicas, desde a União Europeia, aos 

países, regiões e autarquias, quando confrontados com o aumento de despesa face à 

quebra das receitas correntes e fiscais e quando se prevê, ainda, que venha a ocorrer um 

aumento dessa quebra, tem consistido em libertar e recorrer a fundos. -----------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a Câmara tomou essas medidas conforme a evolução da 

situação e sem esperar qualquer medida do Governo da República, o que também só 

conseguiu fazer porque tinha condições para isso e tanto assim é que, conforme disse 

anteriormente, o conjunto de medidas previstas pela Câmara Municipal, até trinta e um 

de dezembro, totalizam dois milhões de euros, ou seja, a Câmara não está a ir buscar o 

total daquilo que será a sua resposta em termos do COVID. -----------------------------------  

 -------- Relativamente ao aspeto legal, esclareceu que as normas que permitem a 

contratação de empréstimo surgiram a posteriori e têm vindo a ser atualizadas, em 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, quando o Vereador Rui Espínola diz que as despesas já 

estão pagas e que, agora, a Câmara vai recorrer a um empréstimo para fazer face a essas 

despesas, não está a levar em consideração as situações que existem mas que nunca 

foram aqui referidas, quanto ao comportamento da receita e da despesa. --------------------  

 -------- No que se refere ao fluxo de tesouraria, o senhor Presidente disse que a Câmara, 

abdicando de receitas, aumenta a despesa e, mesmo fazendo correções em termos 

orçamentais, é necessário que a tesouraria esteja em condições para o que aí vem, pelo 

que, havendo a possibilidade de se recorrer a mecanismos de recuperação de tesouraria, 

não percebe o motivo para se abdicar desse mecanismo. ---------------------------------------  

 -------- Referiu também que, se o Vereador Rui Espínola diz que se deve abdicar desses 

mecanismos, então é porque, na opinião do senhor Vereador, a Câmara tem uma 
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situação financeira fantástica, sendo que, no entanto, o que o executivo diz, é que a 

Câmara tem uma saúde financeira sustentável, o que é uma situação diferente e, além 

disso, grande parte desse valor de novecentos e cinquenta mil euros, corresponde a 

valores que ainda não estão pagos, pois ainda falta terminar o ano. ---------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que, no início do ano, essas despesas não vão ficar pendentes 

até chegar o montante desse empréstimo, isto é, a Câmara vai continuar a fazer um 

esforço de tesouraria para poder continuar com as medidas COVID, mas, no entanto, é 

necessário que a Câmara não esteja descapitalizada, porque só com uma tesouraria 

sustentável é que será possível intervir novamente, caso haja um agravamento da 

situação de saúde pública no concelho da Praia da Vitória e seja necessário criar uma 

linha rápida e eficaz, como se criou para o apoio às IPSS, bem como aos Bombeiros 

Voluntários. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à pergunta do Vereador Rui Espínola sobre o que vai acontecer em 

termos de empréstimos, o senhor Presidente respondeu que, da mesma forma que o 

legislador já fez três ou quatro alterações ao diploma, tendo em conta que a situação vai 

evoluindo e que há necessidade de se ir efetuando atualizações, a Câmara também se vai 

atualizando de modo a corresponder a essas situações. -----------------------------------------  

 -------- Referiu que este empréstimo é até ao montante de um milhão seiscentos e vinte e 

um mil euros, sendo que, naturalmente, a sua libertação será conforme as necessidades, 

como acontece com qualquer empréstimo. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a Câmara vai aprovar uma proposta no 

sentido de recorrer à banca para efeitos de um empréstimo, no âmbito da questão do 

COVID, sendo que o objetivo é ir buscar dinheiro para pagar despesas que já foram 

pagas, de modo a que a Câmara possa ter uma tesouraria robusta. ----------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, se a Câmara está a fazer um esforço em 

virtude das previsões de quebra de receita e dos apoios e medidas tomadas, deve 

aproveitar-se uma das poucas oportunidades permitidas por lei, para as autarquias 

fazerem entrar capital, por forma a permitir que as Câmaras Municipais possam, não só 

responder às despesas que estão por pagar, como também, libertar meios para algumas 

questões que estavam para não se efetuar e que, agora, se poderão concretizar, 

permitindo, ainda, manter uma tesouraria robusta. -----------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que a questão fundamental é que, quando foi preciso, a Câmara 

Municipal chegou-se à frente e isso foi elogiado, quer pela União das Misericórdias, 

quer pela União das IPSS dos Açores, como um dos melhores mecanismos para as 

autarquias apoiarem diretamente as IPSS, de modo rápido e eficaz, sendo que tal só 

aconteceu porque havia capacidade para o efeito, mas, no entanto, é necessário garantir 

uma tesouraria sólida e consolidada, considerando o comportamento da receita corrente 

e a cobrar, que se prevê para o ano de dois mil e vinte e um. ----------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, quando o Vereador Rui Espínola refere que a Câmara 

está a recorrer à banca para esse efeito, esquece que estamos perante uma situação 

excecional de pandemia e quando se vê que a Câmara Municipal, apesar da situação 

financeira catastrófica, nas palavras do Vereador Rui Espínola, teve, afinal, uma 

resposta assertiva, rápida e célere e, podendo ter, agora, a possibilidade de recorrer ao 

empréstimo, no qual nem se vai buscar o valor total do custo das medidas tomadas, 
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parece-lhe ser uma medida perfeitamente razoável, como, aliás, se vê ser adotada 

noutras localidades. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou referindo que, dadas as circunstâncias e na sua opinião, esta é uma 

daquelas propostas em que espera contar com o apoio dos Vereadores do Partido Social 

Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio dizendo que, em março de dois mil e vinte, 

foi apresentado um conjunto de propostas que rondavam os quatrocentos e cinquenta 

mil euros, com o argumento de que, de março a agosto, não seriam realizadas 

determinadas atividades que custariam esse valor, ou seja, era despesa que estava 

cabimentada para um conjunto de atividades que, como não se iriam realizar, seria afeta 

às medidas do COVID. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o senhor Presidente está, neste momento, a propor que 

se vá recuperar o que foi gasto durante estes meses, porque essa despesa estava prevista 

para ser gasta precisamente no referido conjunto de atividades não realizadas, sendo que 

esse valor foi afeto à questão das necessidades do COVID. ------------------------------------  

 -------- Continuou insistindo que é necessário perceber o objetivo desta proposta, porque 

o que se está a propor é a abertura de uma linha de crédito para fazer face às medidas do 

COVID de dois mil e vinte, até ao montante de novecentos e cinquenta mil euros, 

relativo a despesas que já foram pagas. ------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que o Vereador Rui Espínola tem razão no que 

acabou de dizer quando pensamos no que é a regra habitual para empréstimos, mas, o 

que acontece, no caso concreto, é consequência do atraso da legislação e da forma como 

as autarquias se adiantaram para encontrarem solução e, quanto à pergunta que o 

Vereador Rui Espínola faz, a resposta é a mesma, ou seja, que a Câmara tomou as 

medidas adequadas e necessárias e tanto assim é que as mesmas estão, na sua 

esmagadora maioria, pagas, à semelhança, aliás, do que aconteceu noutras câmaras do 

país. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Sobre a componente de tesouraria e da previsão orçamental, referiu que uma 

questão é a previsão orçamental mas, como é sabido, para além das previsões, quando, 

por exemplo, se iniciam os trabalhos preparatórios para o próximo orçamento de estado, 

o que a lei obriga é que se tenha a média aritmética da receita dos últimos cinco anos, 

sendo que, à partida, já se sabe que não se vai ter a mesma receita do IMT – Imposto 

Municipal sobre as Transmissões – e que a receita do IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis – não será igual, em termos de recuperação económica e, portanto e em termos 

de tesouraria, as coisas têm de ser pagas, tal como aconteceu quando, por exemplo, a 

Praia Ambiente, apesar de ter deixado de ter cobrança, não deixou de fornecer água, 

nem de pagar vencimentos. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que têm aqui um mecanismo legal, que o legislador criou 

para todas as autarquias e que é excecional, previsto para permitir pagar despesa em 

atraso, permitir despesas correntes, permitir aquisições de bens e serviços e permitir 

receita não recebida, ou seja, um regime completamente excecional, derivado da 

situação excecional que se vive neste momento. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que isso não faz qualquer sentido e que se 

fosse dito que se ia contrair um empréstimo para fazer face às medidas previstas para 
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dois mil e vinte e um, apesar dessas medidas nem terem sido, ainda, discutidas, nem 

aprovadas, em reunião de câmara, até poderia concordar com isso, mas para aprovar a 

contratação de um empréstimo para fazer face a despesas que já foram pagas, não pode 

concordar com o proposto, pois trata-se de um empréstimo que, embora excecionado, 

vai ter um custo para a Câmara. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, também, que os Vereadores do PSD não estão contra qualquer das 

medidas que constam da proposta, mas sim contra o facto de se ir contratualizar um 

empréstimo para fazer face a despesas que já estão pagas. -------------------------------------  

 --------  Ainda sobre esta matéria, o Vereador Rui Espínola disse que as IPSS no 

concelho da Praia da Vitória não são diferentes das do concelho de Angra do Heroísmo, 

nem das outras existentes nos Açores, sendo que a responsabilidade pelo financiamento 

das IPSS compete ao Governo Regional, não à Câmara Municipal e, não pretendendo, 

com isto, dizer, que a Câmara Municipal não deva, dentro das suas possibilidades, 

ajudar as IPSS e os Bombeiros, a sensação que fica, porém e que, aliás, aconteceu 

durante o tempo da pandemia, é a de que a Câmara Municipal se estava a substituir, 

paulatinamente, às responsabilidades do Governo Regional, porque o Serviço Regional 

de Saúde e o Serviço Regional de Proteção Civil são, em primeira instância, da 

responsabilidade do Governo Regional. -----------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, a Câmara Municipal, está, agora e na sua opinião, a 

transformar o que devia ser uma ajuda pontual, numa ajuda anual e permanente. ----------  

 -------- Por outro lado, disse que a alínea g) da proposta do empréstimo refere um 

conjunto de atividades num valor de trezentos e cinquenta mil euros, desconhecendo 

que atividades são essas e a que é que o valor se destina. ---------------------------------------  

 -------- No que se refere à alínea e) da proposta, salientou que não compete ao município 

da Praia da Vitória a aquisição de uma viatura SIV – Suporte Imediato de Vida – a qual 

é da responsabilidade e competência do Serviço Regional de Saúde, estando a Câmara 

Municipal a substituir-se a esta entidade, questionando o motivo pelo qual a Câmara 

Municipal entende ter de o fazer e, além disso, perguntou se o Governo Regional tem 

conhecimento que a Câmara Municipal pretende comprar uma viatura SIV. ----------------   

 -------- Relativamente à viatura SIV, o senhor Presidente respondeu que havia essa 

comunicação com o anterior governo e que é, também, um projeto da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, que tem vindo a trabalhar 

muito bem essas áreas. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu, também, que o apetrechamento e financiamento das Associações de 

Bombeiros, não são competência exclusiva do Governo Regional e do Serviço Regional 

de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, pois as câmaras municipais têm, também, a 

obrigação de financiar diretamente as corporações municipais de bombeiros, pelo que é 

competência da Câmara Municipal colaborar no apetrechamento dos seus bombeiros.----  

 -------- Quanto à utilização da viatura SIV, disse que, dentro do corpo de Bombeiros 

Voluntários da Praia da Vitória, existem técnicos e bombeiros voluntários habilitados 

para a sua condução e operacionalização. ---------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às atividades de natureza cultural, educativa/pedagógica, social, 

sociocultural e turístico/cultural, disse que corresponde ao aumento de despesa que, 

previsivelmente, terá, na componente da Cooperativa Praia Cultural, em dois mil e vinte 
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e um, por causa da pandemia e que a mesma situação acontece na Câmara, com material 

de limpeza, equipamento de segurança, sinalética e ainda com a quebra de receita, 

inclusive a relativa ao espetáculos culturais, a qual se prevê vir a ser bastante acentuada.  

 -------- Sobre o financiamento das IPSS esclareceu que, para já, o que está previsto para 

dois mil e vinte e um, é apenas a isenção da fatura da Praia Ambiente e, portanto, não é 

uma questão de financiamento. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, referiu que, o que se estava a falar anteriormente, era 

referente à linha de financiamento dos cem mil euros, destinado, apenas, à aquisição de 

bens e serviços necessários para o combate ao COVID-19, que não fossem 

comparticipadas pelo Governo Regional, o que permitiu, além do que o Governo 

financiava, ter bons níveis de reserva de matérias, negociar melhores preços e ter 

melhor equipamento e, caso se verifique, novamente, escassez de materiais e caso as 

IPSS, ou a Associação Humanitária de Bombeiros, manifestem a necessidade de adoção 

de medidas, a Câmara tem de estar disponível para, quando solicitados esses apoios, 

responder de forma rápida, célere e eficaz. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que não se pode confundir as situações, porque 

uma questão é o financiamento das Corporações de Bombeiros, para efeitos da sua 

atividade e, outra, o financiamento do Serviço Regional de Saúde, sendo que, no que diz 

respeito ao serviço SIV, este é competência do Serviço Regional de Saúde, cabendo, 

portanto, ao Governo Regional, o seu financiamento, como tem acontecido em todas as 

ilhas. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Continuou dizendo que, em determinadas situações, a Câmara substitui-se a 

outras entidades, indo além das suas competências mas, noutras situações, em que isso 

já não lhe interessa, diz que não pode substituir-se ao que não é da sua competência. -----  

 -------- Quanto ao reforço do Fundo de Emergência Social disse que, por várias vezes, a 

Vereadora Cláudia Martins falou sobre a necessidade de reforçar esse Fundo, tendo sido 

dito que não era necessário mas, porém e para o ano de dois mil e vinte e um, verifica 

que, afinal, já há uma previsão de reforço do Fundo de Emergência Social. -----------------  

 -------- Concluiu dizendo que, o que está aqui a ser proposto é o aproveitamento da 

legislação para passar um cheque em branco à Câmara Municipal, de modo a contrair 

um financiamento para dez anos, o que, na sua opinião, não é boa solução. -----------------  

 -------- Sobre as duas questões, o senhor Presidente respondeu que não está a confundir 

o financiamento com o apetrechamento, porquanto uma viatura de suporte imediato de 

vida é uma viatura, tal e qual como, por exemplo, um autotanque, mas a sua 

incorporação no sistema regional de alerta já é outra questão, que terá de ser tratada com 

o próximo Governo Regional; no entanto e quanto à viatura de suporte imediato de vida, 

a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória tem, no seu 

quadro de pessoal, bombeiros profissionais e voluntários, com capacidade, quer para 

dirigir as viaturas, quer para prestar assistência médica, pelo que, é possível, à 

semelhança do que se faz com outros materiais, equipamentos e apetrechos, que, em 

termos de viaturas, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da 

Vitória, possa ter, também, uma resposta para o seu concelho, em articulação com a 

Câmara Municipal, a qual tem competência no âmbito da proteção civil municipal. -------  
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 -------- Relativamente à questão do reforço do Fundo de Emergência Social, disse que se 

recorda de se ter dito que o mesmo viria muito mais à frente e isso vai acontecer quando 

as pessoas começarem a perder os seus rendimentos, sendo que é essa a perspetiva 

quando as regras do “lay-off” acabarem e o desemprego começar a aumentar.- ------------  

 -------- Referiu ainda que, para já, se mantêm os elementos habituais a nível do Fundo 

de Emergência Social, mas também tem uma garantia, que não é um cheque em branco, 

porque, se não forem apresentadas propostas de retificação e de apoios, no âmbito do 

Fundo de Emergência Social, o dinheiro não é utilizado e, se não é utilizado, não pode 

ser libertado do empréstimo. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que, por tudo o que aqui foi dito e porque 

tudo isto fica no campo do hipotético, os Vereadores do PSD vão votar contra esta 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais uma vez reforçou que, não estão contra as medidas mas, como não há 

certeza de que se essas medidas vão ser implementadas, ou se serão necessárias e como 

fica tudo em aberto, votam contra esta proposta. -------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, da parte dos eleitos do Partido Socialista, 

entendem que não estão no campo do hipotético mais sim no das previsões para o 

futuro, sendo que os empréstimos são libertados conforme a sua utilização, ou seja, são 

as previsões orçamentais e habituais de qualquer empréstimo e estamos, aliás, perante 

uma legislação excecional, de caráter muito especifico para as autarquias e que prevê, 

precisamente, aquilo que este Município está a fazer. -------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que esta legislação está prevista para o pior 

cenário, que não é o que se verifica, neste momento, na Praia da Vitória, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde referido que o montante do empréstimo só vai ser utilizado se 

tal for necessário. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 

 ---------- 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 pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------  
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