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ATA Nº 27 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO 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, Maria José 

Machado da Rocha Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, Amélia Maria Brasil de Oliveira Borges, em substituição de Cláudia 

Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ---------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa, Raquel Lemos 

Borges, Cláudia Fagundes Martins, Tiago Manuel Silva Borges, Marília de Fátima 

Ávila Coelho, Diana de Lima Silva e Luís Carlos Marques Ruivo. --------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, no edifício da 

Casa do Povo de São Brás, sito na Rua Padre Alfredo Alves Lucas, freguesia de São 

Brás, 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, Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de Raquel Lemos 

Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Amélia Maria Brasil de Oliveira 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 justificadas as 

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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 -------- 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, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do público, agradeceu ao senhor Presidente da Direção 

da Casa do Povo de São Brás, pela disponibilidade das instalações e à Junta de 

Freguesia de São Brás e, sendo este o primeiro ato público e oficial, da nova presidência 

da Junta de Freguesia de São Brás, desejou as maiores felicidades ao novo Presidente de 

Junta.  

------No âmbito da presidência aberta a São Brás perguntou se alguém pretendia colocar 

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

 -------- O Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, Sr. Marco Toste, agradeceu à 

Câmara Municipal pela sua presença na freguesia de São Brás, que, no seu entender, é 

uma iniciativa muito importante, bem como uma forma de descentralizar as reuniões de 

câmara, visitando os locais necessitados das freguesias, ouvindo o povo e os 

responsáveis pelas instituições. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu nota do modo como 

decorreu o dia da “Presidência aberta” na freguesia de São Brás, salientando que o 

início do dia teve lugar na Fontinha, designadamente junto da ribeira, no local do eterno 

problema existente na Rua das Covas, sendo que, apesar da responsabilidade daquela 

situação ser do Governo Regional, a Câmara Municipal, independentemente da 

mudança do Governo, mantém a sua posição, ou seja, a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia estão disponíveis para ajudar a encontrar uma solução. ----------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a solução que tinha sido, anteriormente, apresentada ao 

Governo Regional, e no âmbito da qual havia um princípio de acordo, era no sentido da 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia tratarem da aquisição de um terreno, sendo 

que numa primeira fase havia a possibilidade de se utilizar um terreno que é da Junta de 

Freguesia, no entanto, constatou-se que não é possível construir moradias no mesmo, 

por se encontrar junto da via-rápida e numa zona de proteção à mesma. Assim sendo, a 

solução passa por a Câmara Municipal adquirir um terreno, bem como tratar do projeto 

para construção das duas habitações e o Governo Regional financiar a construção das 

mesmas, bem como tratar da permuta das habitações. Esta situação já havia sido 

proposta à anterior Secretária das Obras Públicas e da Solidariedade Social, existindo 

um princípio de acordo, porém como, entretanto, mudou o Governo terá de se aguardar 

para que hajam condições para se reunir com os novos titulares das pastas, a fim de se 

saber se se mantém a mesma posição. Caso seja para manter a mesma posição a Câmara 

Municipal está disponível para avançar com essa solução de colaboração. ------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão referiu que continua a intervenção das Obras Públicas 

de construção de uma bacia de retenção, que, no seu entender, apesar de não ter 
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conhecimentos na matéria, essa intervenção vai melhorar a situação mas não vai 

resolver o problema em definitivo. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à urbanização de São Brás o senhor Presidente disse que 

atualmente existe uma casa construída, para arrendamento com opção de compra, e 

quatro casas já foram cedidas e entregues no âmbito de concursos públicos, sendo que, 

no total, a urbanização tem vinte e um lotes. Acrescentou que, apesar a rede viária já 

estar feita, o objetivo é, no final, ter vinte e uma casas construídas. --------------------------  

 -------- Quanto a este processo referiu ainda que entendem que se deve manter a 

estratégia atual, ou seja, regularmente abrir concurso para arrendamento das casas, com 

opção de compra, à semelhança do que acontece com a habitação existente. ----------------  

 -------- Continuou informando que visitaram a escola e que foram levantadas algumas 

questões a nível dos equipamentos, que a Câmara Municipal, em parceria com a Junta 

de Freguesia, vai dar resposta. ----------------------------------------------------------------------  

 --------  Disse ainda que, no edifício da escola, também estiveram no espaço do ATL, 

que é da Câmara Municipal, o qual está a começar a ficar com problemas tendo em 

conta a sua elevada taxa de ocupação, sendo que o mesmo se encontra completamente 

esgotado e com inscrições que já não é possível responder, pelo que é uma valência que 

necessita crescer, situação que tem de ser avaliada na perspetiva de alguma intervenção 

que permita ao ATL corresponder aquilo que são as solicitações de inscrições. ------------    

 -------- Deu também conhecimento que visitaram a Sociedade Recreativa Filarmónica 

União de São Brás, a qual está a ser alvo de uma intervenção de fundo na sua sala de 

espetáculos, cuja intervenção está a ser financiada em parte pelo Governo Regional, 

pela Junta de Freguesia, pela Câmara Municipal, e uma parte por fundos próprios, sendo 

que o objetivo da Direção é que as obras estejam concluídas até ao próximo dia vinte e 

cinco de abril, dia da freguesia de São Brás. ------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que visitaram ainda o Centro Interpretativo de São Bás, que 

é um projeto da Junta de Freguesia de São Brás, candidatado à GRATER, que se 

encontra em fase final de intervenção. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, informou que a Câmara Municipal cedeu, à Junta de 

Freguesia de São Brás, um estagiário na área do turismo, o qual está a desenvolver um 

trabalho no Centro Interpretativo de São Brás. ---------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, conforme disse anteriormente, a Câmara Municipal 

recebeu um aumento substancial de pedidos de estágios na área do turismo, pois como o 

setor de turismo se encontra atualmente é normal que as empresas não consigam dar 

resposta, pelo que se tentou que a Câmara desse resposta e que todos tenham a 

possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho, de uma forma distinta, mas dando 

a oportunidade de fazerem o estágio. Assim, a Câmara distribuiu os pedidos de estágio 

recebidos pelas freguesias de onde os interessados eram residentes e no âmbito dos 

projetos que as juntas de freguesia têm vindo a desenvolver. ----------------------------------  

 -------- Informou que também visitaram o antigo campo de jogos de São Brás, que está 

desativado há cinco anos, e foi apresentada a estratégia de valorização dessa 

infraestrutura, sendo que essa é uma infraestrutura pública que não tem tido qualquer 

atividade, porquanto a freguesia de São Brás, na sua prática desportiva, orientou-se para 

o futsal, abandonando o futebol. Nesse sentido a Câmara Municipal ao longo dos anos 
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foi correspondendo com investimentos de melhoramento ao nível da prática de futsal, 

nomeadamente no próprio pavilhão, nos balneares, na bancada, até na própria sede que 

o grupo tem tido junto ao pavilhão, portanto esse reorientar das prioridades desportivas 

da freguesia fez com que a estrutura acabasse por ficar ao abandono. Entretanto, 

passados cinco anos, não há perspetiva de São Brás voltar a ter futebol de onze, pelo 

que é importante dar alguma utilidade àquela infraestrutura, sendo que o objetivo é 

reabilitar aquela zona, voltar a fazer uma manutenção e criar um circuito de manutenção 

com espaços para a prática de desporto, com os equipamentos necessários, bem como 

alguns equipamentos para descanso e lazer. ------------------------------------------------------   

 -------- Por fim salientou que as audiências com munícipes foram praticamente no 

âmbito de assuntos privados, nomeadamente de alguns diferendos entre munícipes, 

relacionados com obras particulares e sobre escoamento de águas pluviais. -----------------  

 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio cumprimentando os presentes, a Junta de 

Freguesia de São Brás e desejando ao senhor Presidente da mesma as maiores 

felicidades no resto do mandato, bem como por receber o elenco camarário nesta 

freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão das casas da Canada das Covas, o Vereador Rui 

Espínola perguntou o porquê desta opção da Câmara Municipal, ou seja, pelo que 

percebeu, a opção da Câmara Municipal é em, cooperação com o Governo Regional, 

comprar o terreno e fornecer o projeto de uma nova habitação. Assim sendo, a sua 

questão é no sentido de saber o porquê desta opção em concreto e porque não uma 

opção de indeminização ou de compra do terreno e indemnização perante as pessoas, 

sendo as próprias pessoas a procurarem outra habitação conforme o que pretenderem. ---  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que, apesar de não serem 

técnicos nestas áreas, pelo que já assistiram quando se deslocam ao local, quer da parte 

da Junta de Freguesia, quer da parte da Câmara Municipal, por muito que se faça 

naquele local, entendem que naquele local existe um erro de base, ou seja, foi um erro 

das manilhas por baixo de toda aquela distância. Na altura, essa situação chegou a ser 

abordada com a Secretaria Regional das Obras Públicas, sendo que o ideal seria 

desaterrar tudo, fazer um túnel por baixo que desse para limpar toda a zona, porém isso 

acarretava elevados custos, pelo que essa não seria a solução ideal. Não sendo possível 

essa solução, entende-se que vai haver sempre aquele problema com as águas pluviais, 

porquanto naquele local escoa a água da ribeira e a água que vem da via-rápida, daí a 

ideia do executivo em retirar as pessoas daquelas moradias. Para se retirar as pessoas 

daquelas moradias, há várias soluções, por exemplo, pode ser por expropriação 

indemnizando os moradores e esses resolvem a sua situação e pode ser por uma 

negociação acordada e as pessoas encontram uma solução. No entanto, as pessoas que 

vivem naquelas moradias já têm uma idade avançada, pelo que necessitam de algum 

acompanhamento e de algum apoio, para além de que têm vindo a sofrer muito durante 

estes anos, ou seja, já há cerca de dez anos que estão nessas circunstâncias, tanto é que 

na altura da última ocorrência, aquando da passagem do furacão Lourenço a Câmara 
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realojou, preventivamente, essas pessoas. Face a essa situação referiu que, no seu 

entender, o ideal não é resolver a questão por expropriação, nem mesmo que seja por 

acordo, para depois as pessoas é que terem de resolver a sua situação, sendo importante 

dar alguma apoio nesse processo. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na altura que se analisou o processo, verificou-se se 

existiam casas para venda naquela zona, porque não é só adquirir um terreno numa zona 

qualquer, e até se ponderou transferir essas pessoas para a urbanização, mas as pessoas 

são daquela zona e preferem ficar na mesma.-----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, na altura, o Governo Regional questionou porque motivo se 

ia adquirir um terreno se o Governo tinha um terreno disponível em São Brás, sendo 

que o executivo camarário respondeu que, caso fosse necessário, a Câmara adquiria o 

terreno para que as pessoas não tivessem de sair da sua zona.  --------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que o objetivo é colaborar e procurar uma solução, porquanto, 

ao fim de tantos anos, aquela situação não tem cabimento. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que a na sua intervenção não se referiu à 

obra, nem ao estado da mesma, porque partiu do princípio que isso era uma situação 

consciente e aceite por todos, porquanto aquela é uma obra que ficou mal feita, sendo 

que, na altura, os moradores alertaram para esse facto e a Câmara também o fez. No 

entanto, com a sua intervenção apenas pretendia que não se fechasse o processo. ----------  

 -------- Ainda sobre a Rua das Covas o Vereador Rui Espínola perguntou se a mesma 

vai ser intervencionada no próximo ano. ----------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão dos valores pecuniários às famílias, que habitam as 

duas habitações na Canada das Covas, o senhor Presidente esclareceu que nunca se 

falou nesse montante, quer com o anterior Governo, nem com o próximo Governo, para 

não acusarem a Câmara de estar a criar expectativas às famílias com indeminizações, 

porque se o Governo entender que é esse o caminho é que terá de comunicar essa 

decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à asfaltagem da Rua das Covas o senhor Presidente confirmou que a 

mesma está prevista na empreitada, cujo concurso, em breve, será presente a reunião de 

Câmara, provavelmente até ao final do ano. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou como é que se vai processar a questão das 

casas do loteamento de São Bás, tendo o senhor Presidente respondido que este 

processo teve vários modelos, tendo sido abertos diversos concursos, e, pelo que tem 

ideia, só funcionou ao fim do terceiro concurso. -------------------------------------------------  

 -------- De seguida o senhor Presidente fez uma explanação das várias etapas deste 

processo, destacando que uma das principais preocupações da freguesia de São Brás era 

em não acontecer, naquela urbanização, o mesmo que aconteceu no Vale Farto, ou seja, 

começar-se a fazer casas e depois o Governo cede-las a famílias que necessitam de 

habitação, originando uma desvalorização das restantes casas em construção, sendo que 

esse sempre foi um caminho afastado, e uma reivindicação da Câmara e da Junta de 

Freguesia, pelo que é importante que se mantenha. ----------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que se chegou ao consenso que era importante construir uma 

casa, para que as pessoas vissem in loco uma casa construída, para depois se abrir o 

concurso de auto construção. Assim, o Governo construiu uma casa e quem estivesse 
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interessado poderia fazer uma visita à mesma, sendo que essa casa foi cedida por 

arrendamento com opção de compra, que é o modelo que se entende como sendo o 

ideal. Paralelemente existe outro modelo que também tem sido utilizado, ou seja, o 

regime de concessão dos lotes, mediante concurso, em que as pessoas concorrem, 

constroem e financiam as casas, com base naquele projeto que o Governo disponibiliza, 

ou então podem optar por construir algo da sua autoria, mas nesse caso acarreta mais 

um custo com o projeto. No âmbito deste regime já concorreram cinco interessados, 

sendo que uma dessas pessoas já desistiu. Neste momento, há quatro lotes atribuídos e 

as pessoas é que vão construir. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que num total de vinte e um lotes, neste 

momento, tem um construído e quatro para construir, estando ainda em falta dezasseis 

lotes. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao parque de campismo dos Biscoitos o Vereador Rui Espínola disse que 

teve conhecimento de que o concessionário abandonou a concessão, e perguntou o que é 

que a Câmara pondera fazer relativamente àquela infraestrutura para o futuro, ao que o 

senhor Presidente respondeu que desconhecia essa situação. ----------------------------------  

 -------- No que se refere à Alagoa na freguesia da Agualva, o Vereador Rui Espínola 

disse que no âmbito da última presidência aberta, à freguesia da Agualva, o senhor 

Presidente anunciou que tinha um projeto para esse local, e questionou se já está 

definido qual é o projeto, tendo o senhor Presidente respondido que esse projeto está a 

ser trabalhado pela equipa dos investimentos, sendo que o objetivo é candidatar esse 

projeto ao próximo quadro comunitário de apoios.  ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que vão continuar com o projeto, sendo que a 

ideia é ter tudo em condições para apresentar à Junta de Freguesia da Agualva no 

próximo mês de janeiro, altura de voltar à freguesia da Agualva. -----------------------------  

 -------- Disse ainda que a expectativa é que o próximo quadro comunitário de apoios 

tenha verbas para projetos ambientais, que se enquadre em qualquer tipologia do que 

seja feito naquele local. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 26 de novembro findo, 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 
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pode estar presente na reunião do dia 2 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA RAQUEL 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de dezembro 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 não pôde 

estar presente na reunião camarária ordinária de 2 de dezembro, sendo substituída, 

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

artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------  

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

 

 

 -------- (03/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 2 de dezembro do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

Martins, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 2 de dezembro 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. -  

 -------- Requerimento datado de 2 de dezembro do ano em curso, de Tiago Manuel Silva 

Borges, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 2 de dezembro 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. -  

 -------- Requerimento datado de 2 de dezembro do ano em curso, de Marília de Fátima 

Ávila Coelho, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 2 de dezembro 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. -  

 -------- Requerimento datado de 4 de dezembro do ano em curso, de Diana Lima Silva, 

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

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

estar presente na reunião do dia 2 de dezembro 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. ---------------  
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 -------- Requerimento datado de 1 de dezembro do ano em curso, de Luís Carlos 

Marques Ruivo, 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 2 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/27) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA – REFORÇO DE MEDIDAS:-------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/1529, datado 

de 20 de novembro findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------  

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

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

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

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

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

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

 -------- 1. Da declaração do estado de emergência para todo o território nacional e 

situação de Calamidade Pública decretada pelo Governo Regional dos Açores para as 

Ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial; --------------------------------------  

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

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

 -------- 3. Do aumento do número de casos confirmados, recentemente, na Ilha e no 

Concelho de infeção por Covid-19. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Determino, com efeitos a partir do dia 19 de novembro de 2020, o seguinte: ------  

 --------  - Proceder ao encerramento de todos os parques infantis, parques públicos de 

exercício físico e zonas lúdicas e de lazer da responsabilidade do Município; --------------  

 --------  - Suspender todas as atividades sociais, culturais promovidas pelo Município; ---  

 --------  - Proceder ao reforço as ações de desinfeção das áreas e equipamentos públicos.  

 -------- O Plano de Contingência e a revogação e/ou adoção de novas medidas serão 

realizadas sempre que necessário, com base na evolução da situação e seguindo as 

recomendações das Autoridades de Saúde.” ------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se este é o único despacho que está em 

vigor, tendo o senhor Presidente respondido que com efeitos externos é o único, e com 

efeitos internos, designadamente para os colaboradores, mantem-se a medida para as 

deslocações, ou seja, sempre que um colaborador faça uma deslocação ao exterior só 

regressa ao serviço presencial após o teste do sexto dia. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se não fazia sentido os grupos de risco 

ficarem em casa em teletrabalho, ao que o senhor Presidente respondeu que ponderaram 

essa possibilidade, no entanto, neste momento, os grupos de risco só têm benefício da 
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lei global, que é aplicada a toda a função pública, ou seja, só podem ficar em casa 

mediante a apresentação do documento emitido pelo médico. Na altura, o que se fez foi 

emitir um despacho, por iniciativa do executivo, para que os grupos de risco ficassem 

em casa, atualmente é aplicado aquilo que se aplica a toda a função pública. ---------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que, no âmbito das competências da Câmara 

Municipal, o que se fez anteriormente, e agora ainda está a ser ponderado, tem a ver 

com o facto de na altura, dessa decisão, ter havido efeitos positivos mas também 

tiveram nota de alguns exageros, que depois afetam também a própria credibilidade e o 

próprio posicionamento do Município, bem como as decisões do executivo municipal. --  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que tecnicamente o que estava a referir tem 

a ver com o facto de se tomar como exemplo aquilo que está a acontecer na Câmara 

Municipal de Angra, em que foram diagnosticados, internamente, casos positivos de 

COVID, e com isso gerou-se uma situação muito complicada, em que muitos serviços 

estão em teletrabalho exatamente por esses motivos. Apesar de ter conhecimento que o 

mesmo não está a acontecer na Câmara Municipal da Praia, porém seria importante, em 

alguns serviços, proteger os grupos de risco e tentar que houvesse alguma rodagem de 

pessoal nos serviços para que isso não viesse a acontecer neste Município. -----------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, para já, o que têm implementado é uma 

segregação das equipas, ou seja, para que, no caso de haver algum caso positivo, se 

possa isolar os colaboradores e não afetar de imediato todos os recursos. Para além 

disso a Câmara da Praia tem também os serviços descentralizados em vários edifícios, o 

que, no caso de acontecer algum caso positivo, permite isolar apenas os colaboradores 

daquele local. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/27) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - SR.ª 

MARTA SEQUERRA DUTRA: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1541, datada de 26 de novembro findo, 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, 
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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;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 Marta Sequerra Dutra, no âmbito dos 

Artigos 6º e 7º do Regulamento: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 2 de 

dezembro de 2020, propõe: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; ------------------------------------  

 -------- B) Apoiar na taxa de IMT no valor de €1189,82 (mil cento e oitenta e nove euros 

e quarenta e um cêntimos) – Artigo 6º nº 2; -------------------------------------------------------  

 -------- C) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente inclusive, com 

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de €1221,30 (mil 

duzentos e vinte e um euros e trinta cêntimos) – Artigo 7º nº1. --------------------------------  

 -------- D) Isenção de 50% das tarifas de água, resíduos e saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos – Artigo 7º nº2.” -----------------------  

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

 

 

 -------- (06/27) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - SR.ª 

LAURÍNIA RITA LIMA BORGES: ------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1542, datada de 26 de novembro findo, 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 
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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;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 Laurínia Rita Lima Borges, no âmbito 

dos Artigos 6º e 7º do Regulamento: ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 2 de 

dezembro de 2020, propõe: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; ------------------------------------  

 -------- B) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente inclusive, com 

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de €1814,59 (mil 

oitocentos e catorze euros e cinquenta e nove cêntimos) – Artigo 7º nº1. --------------------  

 -------- D) Isenção de 50% das tarifas de água, resíduos e saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos – Artigo 7º nº2.” -----------------------  

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

 

 

 -------- (07/27) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA - SR. 

SÉRGIO FILIPE SOARES REIS: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1543, datada de 26 de novembro findo, do Vereador 

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

 -------- 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 Sérgio Filipe Soares Reis, no âmbito dos 

Artigos 6º e 7º do Regulamento: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 2 de 

dezembro de 2020, propõe: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A) Minorar em 25% a taxa de IMI – Artigo 6º nº 1; ------------------------------------  

 -------- B) Isentar a taxa de IMT na aquisição de prédio urbano – Artigo 6º nº 2; -----------  

 -------- C) Apoio na aquisição de habitação própria e permanente inclusive, com 

incentivo no valor de 3% do valor da avaliação das finanças, no valor de €4241,41 

(quatro mil, duzentos e quarenta e um euros e quarenta e um cêntimos) – Artigo 7º nº1. -  

 -------- D) Isenção de 50% das tarifas de água, resíduos e saneamento, até ao limite do 

valor do primeiro escalão, pelo período de dois anos – Artigo 7º nº2.” -----------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (08/27) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 

DE 2020/2021 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------  

 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para atribuição de 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2020/2021 (I-CMPV/2020/1544), do seguinte teor:  

 -------- “Aos vinte e nove dias do mês de outubro e aos vinte e sete dias do mês de 

novembro de dois mil e vinte, pelas dez horas, no edifício da Câmara Municipal, sito à 

Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise das candidaturas nomeada por despacho 

do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para análise das renovações das bolsas de 

estudo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino 

Leal e Ana Catarina Leal Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Através do Edital n.º ED/27/2020 foi publicitado a abertura de candidaturas às 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2020/2021. Deram entrada os seguintes 

requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Mónica Vanessa 

Costa Silva, Leandro Miguel da Ponte Silveira, Maria Fraga Mendes, Mafalda Vieira 

Andrade, Cristiana Conceição Pereira, Ana Beatriz Batista da Costa, Rui Soares 

Valadão, Giselle Pinheiro de Vasconcelos Raimundo, Beatriz Daniela Borges Esteves, 

Francisca Roque Frangueiro, Nuno Soares Valadão, Cátia Maria Oliveira Borges dos 

Reis, Silvana Almeida Vieira, Daniela Matos Cardoso, Inês Melo Barroso, Maria Isabel 

Nunes Pereira, Diogo Miguel da Silva rodrigues, André Ismael Ferraz Ávila, Ana 

Daniela Garcia Espingardeiro, Duarte Gabriel Silveira Nunes, Cátia Margarida da 

Rocha Oliveira, Pedro Manuel Evangelho Lopes, Lucas Ávila Azevedo, Bruna Leal 

Nunes Moço, Catarina de Fátima rocha Oliveira, Daniel Leal Nunes Moço, Nicole 

Ferreira Sousa, Lara Alexandra Martins Leonardo, Francisca Martins Aguiar, José 

Pedro da Silva Lourenço, Ana Rita Freitas Ávila, Lara Daniana Santos da Silva, 

Francisco André Vieira Batista, Ricardo Filipe Batista Fernandes, Cátia de Fátima Leal 

dos Santos, Daniela Alexandra Meneses Simões, Francisco Miguel Sousa Nunes, 

Vitória Lima Melo, Alexandre dos Santos Cunha, Rodrigo Melo Amorim, Melissa 

Medeiros de Freitas Martins, Gonçalo Silva Teixeira, Maria de Fátima Teixeira Lima, 

Daniela Filipa da Costa Teófilo, Simone dos Reis Ribeiro, Nádia Flores Cristóvam, Luís 

Adriano Pires Ribeiro, Luís Filipe Meneses de Andrade, Alexandre Medeiros Teixeira 

dos Santos, Renato Filipe Leonardo Garcia, Mariana Duarte Melo, Mariana Vaz Toste, 

Filipe França Aguiar, Catarina Alexandra da Silva Teixeira, Ana Beatriz Dias de Melo, 

Gustavo Miguel Dias de Melo, João Pedro Ávila Meneses, Emanuel Matias Ávila e 

João Pedro Coelho da Costa. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, propõe a 

Comissão o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Exclusão dos candidatos Mónica Vanessa Costa Silva, Leandro Miguel da 

Ponte Silveira, Maria Fraga Mendes, Mafalda Vieira Andrade, Cristiana Conceição 

Pereira, Ana Beatriz Batista da Costa, Rui Soares Valadão, Giselle Pinheiro de 

Vasconcelos Raimundo, Beatriz Daniela Borges Esteves, Francisca Roque Frangueiro, 

Nuno Soares Valadão, Cátia Maria Oliveira Borges dos Reis, Silvana Almeida Vieira, 
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Daniela Matos Cardoso, Inês Melo Barroso, Maria Isabel Nunes Pereira, Diogo Miguel 

da Silva Rodrigues, André Ismael Ferraz Ávila, Ana Daniela Garcia Espingardeiro, 

Duarte Gabriel Silveira Nunes, Cátia Margarida da Rocha Oliveira, Pedro Manuel 

Evangelho Lopes, Lucas Ávila Azevedo, Bruna Leal Nunes Moço, Catarina de Fátima 

rocha Oliveira, Daniel Leal Nunes Moço, Nicole Ferreira Sousa, Lara Alexandra 

Martins Leonardo, Francisca Martins Aguiar, José Pedro da Silva Lourenço, Ana Rita 

Freitas Ávila, Lara Daniana Santos da Silva, Rodrigo Melo Amorim e Francisco André 

Vieira Batista, uma vez que após o cálculo para apuramento do rendimento per capita, 

verificou-se que os mesmos excediam o escalão do rendimento per capita (até 350€), de 

acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição 

de Bolsas de Estudo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Em relação aos candidatos Francisco Miguel Sousa Nunes, Alexandre dos 

Santos Cunha, Daniela Alexandra Meneses Simões e Cátia de Fátima Leal dos Santos e 

uma vez que a Comissão tem dúvidas em relação aos rendimentos e/ou à composição do 

agregado familiar, propõe-se prolongar o período de entrega dos documentos e/ ou 

esclarecimentos, até ao próximo dia 11 de dezembro do corrente ano, sob pena de 

exclusão dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Excluir os candidatos, Catarina Alexandra da Silva Teixeira, Ana Beatriz Dias 

de Melo, Gustavo Miguel Dias de Melo, Melissa Medeiros de Freitas Martins e Ricardo 

Filipe Batista Fernandes, uma vez que, apesar de cumprirem com os requisitos para 

atribuição de uma bolsa de estudo, recebem uma bolsa de estudo dos Serviços Sociais 

Escolares num valor superior à que teriam direito por esta Câmara, de acordo com o 

número 6 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, 

que estabelece que: “Sempre que um candidato, ou bolseiro, receba outro benefício de 

qualquer outra entidade para o mesmo fim, será obrigatória a sua comunicação à 

Câmara Municipal e a junção do respetivo documento comprovativo para instrução do 

processo, indicando-se o montante daquele benefício.” Acrescenta ainda o número 7 do 

mesmo artigo que “Sempre que ocorra a situação do número anterior, o seu montante 

será reduzido do valor da bolsa que lhe for atribuída…”. ---------------------------------------  

 -------- d) Excluir o candidato João Pedro Ávila Meneses pelos seguintes motivos: --------  

 -------- - Como estudante do Concelho da Praia da Vitória, excede o escalão do 

rendimento per capita (até 350€), de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo; ----------------------------------  

 -------- - O candidato apresentou uma declaração em como é Bombeiro afeto à 

Associação de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. Tendo em conta que a 

proposta da Câmara Municipal da Praia da Vitória que originou o apoio a 3 bolsas de 

estudo, surge num conjunto de regalias sociais aos Bombeiros no ativo do Corpo de 

Bombeiros da Praia da Vitória, e o ora candidato pertence à Associação Humanitária de 

Bombeiros de Angra do Heroísmo. -----------------------------------------------------------------  

 -------- e) Excluir o candidato Emanuel Matias Ávila, inscrito no curso de enfermagem 

na Universidade dos Açores (Pólo de angra do Heroísmo), uma vez que o mesmo já foi 

bolseiro do mesmo curso, beneficiando de bolsa atribuída a Bombeiros e tendo 

reprovado no ano letivo de 2018/2019, perdendo assim o direito à bolsa por não ter 
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transitado de ano, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 13º do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. ---------------------------------------------------  

 -------- f) Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 3º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de bolsas de Estudo, são atribuídas 3 bolsas à Associação de Bombeiros 

voluntários da Praia da Vitória, tendo dado entrada 4 requerimentos, a saber: João Pedro 

Coelho da Costa, Mariana Vaz Toste, Mariana Duarte Melo e Renato Filipe Leonardo 

Garcia. Assim sendo, foi necessário proceder à respetiva hierarquização das 

candidaturas tendo em conta os rendimentos de cada agregado familiar. Da respetiva 

hierarquização resultou que o candidato João Pedro Coelho da Costa era o que tinha o 

rendimento per capita superior (1017€), sendo excluído. ---------------------------------------  

 -------- g) Aguardar que os candidatos Gonçalo Silva Teixeira, Maria de Fátima Teixeira 

Lima, Simone dos Reis Ribeiro, Nádia Flores Cristóvam, Vitória Lima Melo, Luís 

Adriano Pires Ribeiro, Luís Filipe Meneses de Andrade e Alexandre Medeiros Teixeira 

dos Santos entreguem o documento comprovativo de atribuição ou não atribuição da 

bolsa da DGES, uma vez que sem o mesmo a comissão não pode apurar se têm bolsa da 

CMPV ou em que valor. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Atribuir bolsa aos candidatos Mariana Vaz Toste, Mariana Duarte Melo, 

Renato Filipe Leonardo Garcia, Filipe França Aguiar e Daniela Filipa da Costa Teófilo 

conforme quadro em anexo. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Proceder à correção do valor do bolseiro Pedro Silva André, constante no 

mapa anexo, uma vez que existiu um erro de introdução de valores no respetivo mapa 

da Ata da Renovação das Bolsas para 2020/2021, aprovado na reunião de Câmara de 16 

de novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I-

CMPV/2019/1489 presente à reunião de Câmara Municipal de 2 de dezembro de 2019 e 

reunião da Assembleia Municipal datada de 20 de dezembro de 2019. -----------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada 

conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião 

Camarária para deliberação.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se todos estes candidatos são residente no 

concelho da Praia da Vitória, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente. ----  

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente ao candidato excluído na alínea d), por 

pertencer à Associação Humanitária de Bombeiros de Angra do Heroísmo, referiu que 

apesar de compreender que o critério do Regulamente seja para atribuição de bolsas de 

estudo à Associação de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, entende que poderia 

ser aberta uma exceção relativamente a este candidato. Assim, sendo a pessoa em causa 

residente no concelho da Praia da Vitória, mas exercendo funções de bombeiro numa 

cooperação no concelho vizinho, na sua opinião, não havia mal nenhum em a Câmara 

Municipal abrir uma exceção para este candidato. -----------------------------------------------  

 -------- Disse ainda o Vereador Rui Espínola que existe outra questão que lhe ressalta da 

leitura deste Regulamento, ou seja, o índice per capita de trezentos e cinquenta euros 

está completamente desatualizado, porquanto atualmente poucos são os estudantes, que 

vão estudar para fora da sua ilha, com índice per capita desse montante, razão pela qual 

a maioria dos estudantes ficam excluídos da atribuição das bolsas. Assim, sugeriu que, 
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no futuro, se deveria repensar e rever este regulamento, e considerar um pouco mais este 

índice per capita, porque trezentos e cinquenta euros nem paga a habitação. ---------------  

 -------- No que se refere ao valor o senhor Presidente concordou com a sugestão do 

Vereador Rui Espínola, e disse que também é necessário ter presente que o 

Regulamento em apreço é um Regulamento sucedâneo, ou seja, a Câmara Municipal 

relativamente às bolsas de estudo apoia e intervém numa segunda linha, sendo que a 

primeira linha é sempre dos apoios da Direção Geral do Ensino Superior, tanto é que 

existe um conjunto de bolseiros que se já não tivessem bolsa a Câmara interviria, mas 

como já têm bolsa é feito o corretivo. No entanto, como esse valor per capita já está 

fixado há vários anos, talvez seja tempo de, no futuro, se rever o mesmo. -------------------  

 -------- Quanto à exceção do bombeiro voluntário de Angra do Heroísmo, o senhor 

Presidente esclareceu que a candidatura foi analisada pela comissão em duas vertentes, 

em primeiro lugar, como cidadão do concelho e que, nesse contexto, o candidato excede 

o rendimento per capita de acordo com o Regulamento. Na qualidade de bombeiro, foi 

feita a análise tendo em conta o Regulamento e a proposta aprovada por esta Câmara 

Municipal que atribui um conjunto de regalias aos Bombeiros da Associação 

Humanitária de Bombeiros da Praia da Vitória, incluindo as 3 bolsas de estudos, não 

sendo o caso deste candidato, já que não pertence ao Corpo de Bombeiros da Praia da 

Vitória, para além de que as três bolsas já se encontram ocupadas por bombeiros da 

AHBPV. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para atribuição das bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2020/2021. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/27) PROPOSTA DE ISENÇÃO DAS TARIFAS APLICÁVEIS ÀS 

EMBARCAÇÕES AFETAS À ATIVIDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE TARIFAS DA MARINA DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1537, datada de 25 de novembro findo, da Vereadora 

com competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------  

 -------- “Considerando que a pandemia de Coronavírus/COVID-19 implicou o estrito 

cumprimento de um conjunto de recomendações definidas pelas Autoridades de Saúde, 

especificamente, a adoção de um vasto conjunto de medidas preventivas e de proteção 

com o intuito de evitar a disseminação do vírus; -------------------------------------------------   

 -------- Considerando que a situação epidemiológica causada pela propagação do 

Coronavírus/COVID-19, iniciada em março de 2020, teve impactos em todos os setores 

da atividade económica, particularmente, no setor do turismo, resultando na diminuição 

drástica dos fluxos turísticos; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as empresas marítimo-turísticas desenvolvem uma atividade 

económica centrada na disponibilização de serviços de recreio náutico e de exploração 

da natureza, cujo fluxo diminuiu drasticamente em virtude da redução do número de 

turistas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando o acompanhamento pela Câmara Municipal da Praia da Vitória da 

evolução da situação referente ao COVID-19, promovendo a implementação de 

medidas de apoio às famílias, empresas e instituições do concelho da Praia da Vitória; ---  

 -------- Considerando o Regulamento de Tarifas da Marina da Praia da Vitória, 

aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória, publicado em Diário da República com a designação de Regulamento 

n.º 80/2015, na 2.ª série — N.º 36, a 20 de fevereiro de 2015; ---------------------------------  

 -------- Considerando o regime excecional para promover a capacidade de resposta das 

autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, determinado pela Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril, assim como, pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio; -----------------  

 -------- Propõe-se, nos termos do disposto no artigo 2º, nº 1 da Lei n.º 6/2020, de 10 de 

abril, alterada e republicada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio e novamente alterada 

pela Lei nº 35/2020, de 13 de agosto, que a Câmara Municipal delibere isentar as tarifas 

aplicáveis às embarcações afetas à atividade marítimo-turística, nas categorias de 

“embarcação local” ou “embarcação não local”, nos termos do Regulamento de Tarifas 

da Marina da Praia da Vitória, com efeitos retroativos, desde os meses de março de 

2020, a dezembro de 2020.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou ao Vereador Tiago Ormonde qual é o 

impacto financeiro desta isenção, em termos financeiros, tendo o Vereador Tiago 

Ormonde respondido que não dispõe do valor preciso, no entanto não é um valor assim 

tão significativo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que o Município já aplica descontos, muito 

atrativos, às empresas marítimo/turísticas na Marina da Praia da Vitória. -------------------   

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

 

 

 -------- (10/27) RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO – “AQUISIÇÃO DE TRÊS 

VIATURAS PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- POR LOTES”: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Relatório Final, datado de 20 de novembro findo, do Júri do Concurso 

Público em apreço, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

definitivo o relatório já elaborado, propondo a adjudicação das referidas viaturas as 

seguintes empresas: -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - LOTE 1 – 1 VIATURA 4X4 CABINE DUPLA CAIXA METÁLICA --------  

 -------- TERAUTO – Sociedade Terceirense de Automóveis, Ldª., pelo valor de € 

35.337,72 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e sete euros e setenta e dois cêntimos) -----  

 --------  - LOTE 2 – 1 VIATURA RETROESCAVADORA---------------------------------  
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 -------- UNICOL – União de Cooperativas de Lacticínios Terceirense, UCRL, pelo valor 

de € 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos euros) ------------------------------------------  

 -------- LOTE 3 – 1 VIATURA CAMIÃO GRUA ---------------------------------------------  
 -------- MOTOR 9 – Comércio e Serviços Auto, Ldª., pelo valor € 75.650,00 (setenta e 

cinco mil seiscentos e cinquenta euros) ------------------------------------------------------------  

 -------- Aos valores supracitados acresce o IVA à taxa legal em vigor (18%). --------------  

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

do contrato, a Chefe de Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística, Drª. Madaíl 

Ávila. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

minutas de contrato.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que neste Relatório não vem mencionado 

quantos candidatos concorreram, quais as entidades e quais os montantes apresentados, 

ou seja, apenas é apresentada a proposta final do júri do concurso. Face a essa situação 

questionou quantas candidaturas foram apresentadas, quais as entidades, e quais os 

montantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a estas questões, o senhor Presidente respondeu que ao LOTE 1 

concorreu a TERAUTO e a Ambienti D’Interni que foi excluída; ao LOTE 2 a Ambienti 

D’Interni apresentou proposta que também foi excluída, a VECOAÇORES apresentou 

proposta no valor de setenta e sete mil novecentos e noventa e nove euros e a UNICOL 

apresentou proposta no valor de setenta e sete mil e novecentos euros; ao LOTE 3 a 

Ambienti D’Interni apresentou proposta que também foi excluída, a VECOAÇORES 

apresentou proposta no valor de setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove euros e 

a MOTOR 9 apresentou proposta no valor de setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta 

euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que Ambienti D’Interni apenas entregou o 

anexo I, ou seja, não apresentou toda a documentação necessária. ----------------------------  

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

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

 

 

 -------- (11/27) PROPOSTA - PROCEDIMENTO CONCURSAL – 2 

ENCARREGADOS OPERACIONAIS: --------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1535, datada de 24 de novembro findo, do Vereador 

com Competência Delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: --------------------------  

 -------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2020 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2019, torna-se necessário ocupar os postos 

de trabalho na categoria abaixo mencionada, através de procedimento concursal comum 

para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. ------  

 -------- - 2 Encarregados Operacionais – a ficarem afetos à Divisão de infraestruturas e 

logística, nomeadamente, Setor de Manutenção de Recintos Desportivos e Setor de 

Parque Auto e Máquinas. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A necessidade de ocupar estes postos de trabalho prende-se com a falta de 

recursos humanos na referida Divisão. ------------------------------------------------------------  
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 -------- Atendendo a que não existe reserva de recrutamento constituída nesta Câmara 

Municipal que permita a ocupação dos postos de trabalho pretendidos, nos termos 

previstos no artigo 30º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, proponho, nos termos 

do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a abertura dos procedimentos 

concursais comuns com vista às contratações acima referidas. --------------------------------  

 -------- Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30º da já referida Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, os recrutamentos iniciar-se-ão entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, sendo que em caso de impossibilidade de 

ocupação do posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores sem 

relação jurídica de emprego público. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que o júri do procedimento concursal supramencionado seja o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Madail Denise Ormonde Ávila - Chefe de Divisão de Infraestruturas e Logística 

(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  

 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - Manuel Adriano Maurício Ortiz – Chefe de Divisão de Investimentos e 

Ordenamento do Território – (que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 

1º vogal suplente – Carlos Filipe Leal da Rocha – Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros); -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 

Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 

impedimentos pelo 2º vogal suplente – Maria da Conceição Leal de Lima – Chefe de 

Divisão Administrativa e Jurídica).” ---------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ------------------------  

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

 

 

 -------- (12/27) 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 - RELATÓRIO DE ANÁLISE: ---------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1524, datada de 20 de novembro findo, 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 
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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; ---  

 -------- E considerando a deliberação da Câmara Municipal de 26 de outubro de 2020, 

que aprovou a proposta para se iniciar o procedimento de seleção da entidade financeira, 

com vista à contratação de um empréstimo bancário, até ao montante máximo de 

€1.621.000,00, pelo prazo de 10 anos, com carência de 2 anos, procedeu-se à consulta 

das instituições financeiras. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A autorização da contratação do empréstimo com o Banco Português de 

Investimento, com um período de carência de capital de 24 meses e prestações mensais 

de capital e juros, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 

0,875%, tendo em conta o Relatório de Análise que é parte integrante da presente 

proposta, assim como a proposta do Banco BPI, S.A. que inclui o plano previsional de 

pagamentos durante a vigência do empréstimo; --------------------------------------------------  

 -------- 2. Aprovação das cláusulas contratuais, que se juntam em anexo; -------------------  

 -------- 3. A autorização da assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da 

celebração do contrato de empréstimo em apreço; -----------------------------------------------  

 -------- A contratação do presente financiamento será submetida a ratificação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6º da Lei n.º 6/2020, 

de 10 de abril.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou que iriam votar contra a proposta em 

apreço de acordo com as alegações constantes da reunião camarária de 26 de outubro 

último.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de ratificação, nos termos do 

disposto na legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Amélia Borges votaram contra. ------------------  
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 -------- (13/27) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO - CERVEJARIA DE JOSÉ 

PONCEANO CARDOSO GODINHO: ---------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2020/1193, datado de 5 de novembro findo, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Cervejaria, sito no Largo da Igreja, n.º 7, freguesia de Agualva, 

concelho da Praia da Vitória, designadamente no que se refere à proximidade de 

estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do 

DLR nº 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o 

DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h) do n.º 

1 do seu artigo 21º. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento não existem escolas, não havendo 

inconveniente na renovação da licença da prática de jogos lícitos.” --------------------------  

 -------- Por despacho datado de 13 de novembro findo, do Vereador em regime de 

substituição, Dr. Tiago Ormonde, foi transmitido o parecer técnico favorável deste 

Município ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax 

n.º S-CMPV/2020/1072, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

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

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

Vereador em regime de substituição, Dr. Tiago Ormonde. --------------------------------  

 

 

 -------- (14/27) PROPOSTA – ALTERAÇÃO À DATA E AO LOCAL DA 

REUNIÃO CAMARÁRIA ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA 7 DE DEZEMBRO 

PARA O DIA 21 DEZEMBRO DE 2020, NA FREGUESIA DA VILA NOVA: -------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1536, datada de 25 de novembro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as “presidências abertas” às freguesias e Vila do concelho 

haviam sido suspensas face às ações e medidas de prevenção adotadas e ao 

desenvolvimento da pandemia de Coronavírus/COVID-19; -----------------------------------  

 -------- Considerando que as supra mencionadas “presidências abertas” foram retomadas 

a partir do dia 26 de outubro último; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a proposta n.º I-CMPV/2020/1286, aprovada em reunião 

camarária de 19 de outubro do ano em curso; ----------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que: -----------------------------  

 -------- A reunião camarária ordinária pública do próximo dia 7 de dezembro, a realizar 

na Vila das Lajes, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo, sito na Rua Padre 

Lourenço Ávila, seja alterada para o dia 21 de dezembro, e que a mesma se realize na 

freguesia da Vila Nova, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo, sito À Praça, nos 
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termos do artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em 

conjugação com os artigos 40.º e 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------  

 -------- A reunião camarária ordinária pública do dia 14 de dezembro será realizada na 

Vila das Lajes, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo das Lajes, Rua Padre 

Lourenço Ávila; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião camarária ordinária pública do dia 28 de dezembro será realizada no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho da Praia da Vitória.” -------------------------------------  

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

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram vinte horas e vinte 

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: _________________________________________ 


