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ATA Nº 19 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2021 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

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

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins interveio salientando que, tendo em conta os 

últimos acontecimentos que se têm assistido no Município, aproveitavam para reiterar 

tudo aquilo que os vereadores em regime de substituição disseram na reunião de câmara 

do dia 12 de julho, p.p., nomeadamente o Vereador Tiago Borges, o qual expôs e, muito 

bem, a sua posição sobre aquilo que se estava a passar. -----------------------------------------  



 

 
Ata nº 19/2021 Página 2 de 32 
 

 

 

 

 -------- Continuou dizendo que, da parte dos Vereadores aqui presentes, também 

partilhavam da opinião do Vereador Tiago Borges, ou seja, aquilo que é da dimensão 

político-partidária e do foro interno dos partidos deve ficar lá fora e não ser trazido para 

a dimensão institucional, como foi o caso, pelo que, reprovam veementemente tudo o 

que tem estado a acontecer, no sentido de se arrastar o Município e a imagem do mesmo 

para esta bola de neve de intrigas político-partidárias e que era uma irresponsabilidade 

dos vereadores do Partido Socialista o que está a passar neste momento no Município da 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola usou da palavra para dizer que, efetivamente, a 

Vereadora Cláudia Martins já disse quase tudo, ou tudo, sobre aquilo que é preciso dizer 

relativamente a esse assunto. No entanto, gostaria de deixar claro que, da parte dos 

Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, consideravam os últimos 

acontecimentos uma enorme trapalhada que tinha sido criada na Câmara Municipal 

pelos Vereadores do Partido Socialista que, numa primeira instância era 

responsabilidade de quem cá está mas também duma enorme responsabilidade do 

partido que suporta este executivo municipal. Continuou dizendo que o Partido 

Socialista tem graves responsabilidades nesta situação porque permitiu que o senhor 

Presidente da Câmara Municipal tomasse as atitudes que tomou, numa atitude de 

perfeita arrogância e que coloca o Município numa situação de autogestão. ----------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou, ainda, que para si, e julga que para a 

Vereadora Cláudia Martins também, esta situação não era de todo impensável e que tal 

desfecho viesse a ocorrer porque, durante praticamente quatro anos, têm assistido àquilo 

que tem sido a posição de um presidente de câmara que é um autocrata e alguém que 

decide que “quer, posso e mando” e, portanto, esta era uma situação que se manifestava 

claramente com todos aqueles que diretamente lidavam com esse executivo municipal, 

particularmente os Presidentes de Junta do Partido Social Democrata, e até mesmo os 

do Partido Socialista, que sentiam isso como ninguém, nomeadamente com posições 

intransigentes por parte do senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------------  

 -------- Posto isto, concluiu dizendo que, não estava surpreendido com toda esta situação 

que aconteceu, e que culpabiliza, sobremaneira, o executivo municipal mas também o 

Partido Socialista que coloca a Câmara Municipal numa situação nunca vista e que não 

se recorda algum dia ter acontecido sequer a nível nacional. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que gostaria que a Câmara Municipal visse 

esclarecidas algumas dúvidas, pelo que, questionou o senhor Presidente da Câmara se 

do ponto vista da gestão municipal e da comunicação do executivo municipal em que é 

que isto se centra, ou seja, se os senhores Vereadores podem falar sobre as suas áreas de 

competência, ou não; se o senhor Presidente agora é que fala sobre tudo; se o senhor 

Presidente é que é a Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que em termos de comunicação, naturalmente, o 

Presidente da Câmara, independentemente da circunstância, comunica em nome da 

Câmara Municipal. Inclusive mesmo junto dos órgãos judiciais é quem tem esse poder, 

apesar de também estar delegado na Chefe de Divisão que tem a parte jurídica, como 

anteriormente também estava delegado na senhora e nos senhores Vereadores. Quanto à 
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questão das competências disse que, naturalmente, não ia estar aqui a dizer o que é que 

consta da lei, porquanto basta consultá-la, sendo que para algum esclarecimento, quando 

muito poderia ser a senhora chefe de divisão a esclarecer o que consta da lei sobre 

aquilo que é a responsabilidade e o funcionamento. Continuou dizendo que, esta 

situação não é algo inédito e que nunca tenha acontecido noutro lado qualquer, pelo que, 

a lei responde a todas essas questões e, portanto, neste momento a Câmara Municipal 

está na plenitude das suas competências ao contrário da autogestão que o senhor 

Vereador Rui Espínola referiu porque a Câmara Municipal, enquanto órgão colegial, 

está na plenitude das suas competências e estará até ao dia das eleições porquanto a, 

partir dessa data, é que entrará em gestão, aliás como em todas as Câmaras Municipais 

do país. Sendo assim, havendo alguma dúvida mais técnica e, para não estar a responder 

do ponto de vista político, mas também porque aquilo que crê que está a ser solicitado 

por parte do senhor Vereador não é uma assessoria jurídica mas que se entender que 

seja isso, naturalmente a resposta poderá ser dada pela Chefe de Divisão com 

competências na matéria que tem todo o saber para poder responder-lhe. -------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou que repudiava veementemente a declaração 

do senhor Presidente porque, por exemplo, não é por acaso que qualquer Município é 

composto por um presidente e por vereadores porque senão não eram necessários os 

vereadores e apenas era eleito um presidente e os vereadores não faziam nada. Portanto, 

é por isso que existe um presidente e, no caso do Município da Praia da Vitória, existem 

três vereadores em regime de tempo inteiro para que o Município possa agir de acordo 

com aquilo que são as necessidades dos nossos munícipes pelo que o senhor Presidente 

não substitui nenhum dos vereadores. O senhor Presidente representa a Câmara 

Municipal mas não toma decisões sozinho em nome da mesma, à exceção daquelas que 

evidentemente são as suas competências, nem fala em nome da Câmara Municipal 

quando os vereadores não lhe deram autorização para falar em representação da mesma, 

a não ser que seja em nome individual porque o presidente da câmara pode dizer o que 

quiser mas com base naquilo que for a decisão do órgão colegial. Acrescentou também 

que, quando fala em comunicação, é preciso perceber do que se está a falar. Nesse 

sentido, refere-se concretamente ao facto da Câmara Municipal tomar posições e, a 

partir daí, o senhor Presidente falar em nome desse órgão porque, como sempre referiu 

desde o início do mandato, a câmara somos todos nós, ou seja, todos os que compõem o 

executivo municipal até ao vereador do partido socialista que não é executivo. Ou seja, 

a Câmara Municipal toma decisões, delibera e toma posições em função daquilo que é o 

órgão colegial e não em função da figura do Presidente pelo que, na sua opinião, acha 

ser essa a confusão que o senhor Presidente tem instalada e que a vai ter de 

“desconstruir” nos próximos tempos face ao cenário atual porque já anteriormente isso 

era assim no que se refere ao executivo municipal mas, neste momento, o Presidente da 

Câmara Municipal, sozinho, não tem esse poder porque qualquer um dos vereadores 

podem deliberar contra si. Posto isto, é preciso que o senhor Presidente perceba que, do 

ponto de vista comunicacional, tem que entender que não representa a Câmara no seu 

conjunto porque atualmente o órgão colegial está dividido sendo essa questão, do ponto 

de vista comunicacional, muito importante para que o senhor Presidente não continue a 

querer confundir algumas coisas, pese embora o facto de perceber que o mesmo já 
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esteja habituado a esse tipo de confusão mas que, a partir de agora, a questão vai mudar 

neste órgão colegial. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que tinha ouvido com a atenção o senhor Vereador 

Rui Espínola e que o mesmo podia repudiar aquilo que entendesse porque estava no seu 

legítimo direito. Quanto à questão de confundir, como já disse anteriormente, se houver 

alguma dúvida a mesma poderá ser colocada a quem de direito e inclusive dirigir-se aos 

serviços para emitirem parecer sobre esse assunto. ----------------------------------------------  

 -------- Disse, também, que pretendia fazer algumas correções ao contrário daquilo que 

havia sido dito pelo Vereador Rui Espínola, nomeadamente quanto à composição do 

executivo municipal porquanto o referido executivo era composto por um presidente e 

por seis vereadores. Assim sendo e, segundo a lei, o presidente pode delegar em dois 

vereadores competências e não em três, como foi referido, porque o terceiro vereador 

não está previsto na lei, daí que dois vereadores são nomeados por despacho do 

Presidente e o terceiro por intermédio de proposta votada e deliberada pela Câmara 

Municipal, tal como aconteceu no início do mandato em dois mil e dezassete e, 

posteriormente, em setembro de dois mil e dezoito. Por conseguinte, o terceiro vereador, 

ao contrário do que foi dito, não é por direito mas por deliberação da Câmara 

Municipal, podendo a mesma deliberar os vereadores que entender e atribuir-lhes tempo 

e competências, sendo essas competências por despacho do presidente e o tempo por 

deliberação da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da comunicação o senhor Presidente ressalvou que a Câmara 

Municipal sempre foi um órgão colegial e isso não alterou nada, tomando a mesma as 

suas deliberações, como sempre tomou e há de continuar a tomar, porque nada se 

alterou. Independentemente disso, quer o Vereador Rui Espínola, quer o próprio, 

queiram ou não, a figura de presidente da câmara tem competências que são inerentes e 

das quais o mesmo não pode abdicar sendo a principal, mais do que até do ponto de 

vista da comunicação, a própria representação do Município, em juízo, é o Presidente da 

Câmara quem a faz. Do ponto de vista de comunicação, a responsabilidade principal é 

precisamente responder em nome da Câmara Municipal em juízo, sendo que essa é 

naturalmente uma competência que não pode abdicar e subsidiariamente está delegada 

na Chefe de Divisão com o pelouro jurídico da Câmara Municipal. Quanto a isso a lei é 

clara porquanto existem competências que mantém e das quais não pode abdicar porque 

não são passíveis de delegação, já antes não o eram, não são da Câmara Municipal, mas 

sim suas, e assim irá funcionar porque decorre da lei. Caso existe alguma questão mais 

técnica, naturalmente, poderão pedir parecer e alguma questão que a Câmara Municipal 

entenda deliberar, como sempre, será colocada a votação porque a situação atual em 

nada se altera, isso uma vez que cada um dos senhores vereadores decidirá como 

entender e assim será deliberado, agindo-se nos termos das devidas competências e da 

lei. Surgindo alguma questão mais prática haverão de submeter a parecer dos serviços e 

após a emissão do mesmo haverão de tratar o assunto com toda a consideração e com 

todo o respeito. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que já era a terceira ou quarta vez nesta reunião 

que o senhor Presidente se socorria da Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica, Dr. ª 

Conceição Lima, no entanto, tinha perfeito conhecimento da função da mesma nesta 
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reunião de câmara e, caso necessitasse, não hesitaria em recorrer a ela, pelo que não 

necessitava desse conselho do senhor Presidente. Posto isto, tendo em conta todo o 

“cenário” que está a acontecer no Município da Praia da Vitória, achava, sinceramente, 

que o senhor Presidente iria mudar de atitude e perceber que a ter uma atitude mais 

humilde, mais cooperante seria melhor para a Câmara Municipal, para o senhor 

Presidente, para os nossos munícipes e para todos nós. Prosseguiu referindo que, pelo 

que depreende do que foi dito, irão continuar no mesmo registo, sendo que esse registo 

já o levou até à situação atual, porém o problema não seria para o senhor Presidente mas 

para o concelho da Praia da Vitória e para a Câmara Municipal da Praia da Vitória, e 

que o encaminhou para um sistema de autogestão porque quem ouvir as suas palavras 

sobre esta matéria até parece que não é preciso eleger vereadores e basta apenas delegar 

competências nos chefes de divisão e os Vereadores não precisam de fazer nada. Na sua 

opinião, considera essa situação absolutamente absurda e ridícula e vindo de alguém 

que tem a responsabilidade e o cargo que tem, isto não tem sentido nenhum, pelo que  

esperava que depois de todas as questões que aqui foram levantadas, da divisão que aqui 

está instalada e dentro do seu próprio partido e das pessoas que o acompanharam neste 

processo, que o senhor Presidente mudasse de atitude e percebesse que era claramente 

necessária essa mudança para uma postura mais humilde.--------------------------------------  

 -------- Perante o quadro atual, o que acontece é que o senhor Presidente não toma 

decisões em nome da Câmara Municipal, apenas vai gerir o dia a dia porque, neste 

momento, só a Câmara Municipal, nomeadamente os seus eleitos, o poderão fazer. 

Assim sendo, aconselhava o senhor Presidente a sair desse registo porque isso não o irá 

levar a lado nenhum, porquanto os resultados do passado estão à vista e o senhor 

continua a insistir no mesmo registo, o que é mau em prol da gestão do nosso concelho. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola alertou que, do ponto de vista comunicacional, era 

preciso o senhor Presidente tomar cuidado com aquilo que poderá vir a ocorrer porque, 

apesar disso ainda não ter acontecido, irão estar atentos ao que vier a suceder. -------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, mais uma vez, registava essa opinião e 

acrescentou que em relação à Câmara Municipal nada se alterou porque se entenderem 

deliberar irão fazê-lo e apenas lhe transmitiu aquilo que está na lei, portanto, também 

presume que à partida o senhor Vereador não discordou em nada daquilo que disse do 

ponto de vista legal e, no que diz respeito ao decorrer dos serviços técnicos, tem a ver 

com aquilo que está plasmado na lei porquanto a mesma responde às situações. -----------  

 -------- Quanto a tudo o resto é apenas a opinião do senhor Vereador Rui Espínola e 

como tem dito, de há uns tempos a esta parte, sempre gostaram de adjetivar a sua 

pessoa, as suas atitudes e as suas posições, pelo que se irá manter até ao último dia do 

presente mandato na posição que entende que deve tomar e não adjetivar as posições 

dos outros. Como sabe, nunca adjetivou as do Vereador Rui Espínola nem a sua 

personalidade e, portanto, no tempo que entender atuar também haverá de o fazer e não 

irá entrar nesse debate porque acha que não é isso que eleva a política aos patamares 

que a mesma deve ser exercida. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu dizendo que o senhor Presidente gosta muito 

de ser o arauto da moral e dos bons costumes na política. A verdade é que, na sua 

opinião, acha que nunca lhe faltou ao respeito, quanto muito, pode-lhe ter chamado 
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arrogante, ao que senhor Presidente replicou que não tinha dito isso, tendo o Vereador 

Rui Espínola continuado a dizer que aquilo que fez durante todo o mandato foi 

qualificar a sua política e os seus atos e quanto a esta matéria os Vereadores do PSD 

estão perfeitamente tranquilos porque o fizeram desde o início. No entanto, não aceita 

que lhe dêem esses conselhos nem acha que tenha faltado à questão da moral e dos bons 

costumes na política e no ato da política. ----------------------------------------------------------  

 -------- Todavia, gostava e agradecia que o senhor Presidente de Câmara fizesse nesta 

reunião de câmara um relato daquilo que tem andado a fazer nos últimos quinze dias 

para que todos percebessem o que é que o senhor Presidente fez durante esse período de 

tempo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, relativamente a esses últimos quinze dias, a 

Câmara Municipal funcionou de forma habitual inclusive, na própria ordem de trabalhos 

desta reunião camarária, têm vários assuntos para deliberar. Destacou, na última 

semana, a grande incidência da evolução negativa do covid que tiveram no Concelho e 

que obrigou a um conjunto de contatos e de estabelecimento de várias pontes, para 

tentarem perceber o que se estava a passar com uma nova forma de articular as coisas 

visto que foi tudo muito rápido e, portanto, naturalmente marcou e ocupou 

sobremaneira a última semana. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A semana anterior a essa foi marcada pela ocorrência de uma reunião com os 

chefes de divisão para articulação e organização dos serviços no sentido de se fazer o 

concelho e as estruturas funcionarem e também de audiências aos munícipes.--------------  

 -------- Ainda relativamente à última semana acrescentou que, devido ao aumento de 

casos de covid-19, foram estabelecidos muitos contatos, principalmente com o senhor 

Diretor Regional da Saúde, com a senhora Delegada de Saúde e com os diversos 

serviços municipais. Neste momento, a situação parece mais ou menos estanque, no 

entanto, merece ainda alguma preocupação até porque durante esta semana serão feitos 

os segundos testes às situações dos casos relacionados com o ginásio e com o 

casamento e, portanto, é previsível, segundo o que foi transmitido, que a partir de 

quarta-feira desta semana volte a haver um aumento dos casos positivos. Porém, o que é 

certo é que todas as projeções têm vindo aquém daquilo que era perspetivado, o que era 

muito positivo. Neste âmbito, informou que os serviços administrativos e todos aqueles 

em que isso é possível, de acordo com as recomendações da autoridade de saúde, estão 

em teletrabalho e o acompanhamento de toda essa situação irá marcar esta semana até à 

reavaliação por parte da DRS, no sentido de posteriormente se renovar ou adotar 

medidas mais restritivas porquanto existe todo um conjunto de medidas diferentes que 

podem ser discutíveis, ou não, mas que não interessam neste momento. ---------------------  

 -------- Concluiu ressalvando que o trabalho dos últimos quinze dias foi um trabalho 

normal dos serviços, com a resposta normal que deve ser dada a esse nível, sendo que a 

questão mais específica foi a que diz respeito ao covid. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola agradeceu o resumo do senhor Presidente e questionou 

relativamente a outro tipo de atividades, nomeadamente, sobre a ocorrência nos últimos 

quinze dias de reuniões na Câmara Municipal com diversas entidades e qual o teor das 

mesmas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente disse que isso não era habitual fazer, no entanto, poderia 

fazê-lo. Continuou dizendo que manteve as reuniões que são perfeitamente habituais, 

tendo destacado como de maior relevância uma receção realizada na passada quinta-

feira ao navio Escola Sagres, o qual esteve atracado no nosso Concelho. --------------------  

 -------- Houve, também, na passada quarta-feira uma reunião com o senhor Secretário 

Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego em que foi abordado o 

assunto Terceira Tech Island, ainda que sem grandes novidades práticas, ou seja, no 

papel e nos compromissos efetivos ainda não havia evolução nenhuma, sendo que 

aquilo que havia, mais uma vez, da parte do senhor Secretário, era a demonstração de 

que é para se efetivar o contrato ARAAL e que tinha transmitido ao mesmo que a 

Câmara Municipal e, enquanto aqui estiver, iria garantir o cumprimento perante os 

senhorios, mas uma coisa era certa, não iria passar aos executivos que viessem a seguir 

esta situação em aberto. Disse, ainda, que tinha transmitido que ou o contrato ARAAL 

era assinado ou iria propor à Assembleia Municipal de setembro que este valor fosse 

proposto para empréstimos de médio e longo prazo, ou seja, não irá deixar ao executivo 

seguinte esse valor a descoberto. Neste momento, o valor está a descoberto, não têm 

qualquer fonte de receita para o valor que têm estado a pagar das rendas e, sendo assim, 

ou o Governo Regional propõe à Câmara Municipal um contrato ARAAL e assina-o 

porque tem a responsabilidade de garantir que esse valor fique a coberto. Se não ficar 

coberto por essa via, então, proporá à Assembleia Municipal a sua cobertura por 

empréstimos de médio e longo prazo. --------------------------------------------------------------  

 -------- Na quarta-feira, dia 14 de julho, houve um contato com o senhor Ministro do 

Ambiente por causa do fecho do protocolo para garantir o caso dos cinco milhões 

previstos no Orçamento de Estado, processo esse que poderá vir a ser concluído e cujo 

protocolo terá de ser firmado até trinta e um de dezembro do corrente ano.  ----------------  

 -------- Deu nota, ainda, que para além dessas reuniões e das que realizou com os Chefes 

de Divisão, houve também audiências normais, atividades de tesouraria, pagamentos, ou 

seja, processos de situação corrente. ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- O senhor Vereador Carlos Costa usou da palavra dizendo que iria tentar 

esclarecer uma situação que lhe parece de extrema importância, tendo ressalvado que 

toda a esta situação que se passou não tem absolutamente nada a ver com os poderes e 

as funções do senhor Presidente de Câmara Municipal nem com os poderes ou as 

competências e as funções dos Vereadores, mas sim, com uma discordância pessoal 

sobre um assunto que não tem nada a ver com a Câmara Municipal nem com este 

executivo, mas sim, com o futuro. Por isso, considera triste que o senhor Presidente da 

Câmara Municipal tenha tomado a decisão que tomou de afastar os Vereadores das suas 

funções até ao fim do mandato. Tem-se discutido muito, refugiando-se o senhor 

Presidente da Câmara Municipal “numa falta de confiança política”, mas que, no seu 

entender, não tem nada a ver com isso. Poderá sim, ter a ver com outras instâncias, mas 

não na condução da Câmara, dos Vereadores e do próprio Presidente. Assim sendo, 

gostava de deixar isto bem registado para que não pensem que as divergências foram no 

interior das funções do executivo ou dentro das funções dos Vereadores ou do próprio 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola constatou que quando “havia executivo municipal” 

esses assuntos eram tratados em reuniões do executivo municipal. Não havendo 

executivo municipal, todos nós temos o direito de saber – já o tínhamos antes – mas 

agora, por força de razão, ainda temos mais direito de o saber, bem como todos os 

Praienses o têm, sobre o que é que se passa e o que é que anda a fazer o senhor 

Presidente de Câmara nas suas funções e com as competências que tem. --------------------  

 -------- Relativamente ao Terceira Tech Island referiu que percebe o ponto de vista do 

senhor Presidente da Câmara e que o Governo tem que resolver esta situação, porém, 

para que não se fale sempre em situações muito por alto, questionou qual o valor em 

concreto que estava em falta de pagamento; se esse valor já está quantificado; se está 

certo, ou não, se o valor pendente de pagamento relativo a rendas é na ordem dos trinta 

mil euros e se existe um levantamento de toda essa informação. ------------------------------  

 -------- O senhor Presidente deu nota que, neste momento, do valor que está 

contratualizado, o Governo Regional dos Açores tem em dívida para com a Câmara 

Municipal os seguintes contratos ARAAL e respetivos valores, informação essa que 

também será remetida a todos os Vereadores por email: ----------------------------------------  

 -------- “- Contrato ARAAL das Casas da Serra de Santiago, 2ª tranche de outubro de 

2020 de 247.267,50 €; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Contrato ARAAL das Casas da Serra de Santiago, 1ª tranche de abril de 2021 

de 247.267,50 €; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Contrato ARAAL dos encargos com empréstimos de INH, referente ao 2º 

semestre de 2020, no valor de 58.317,25 €; -------------------------------------------------------  

 -------- - Contrato ARAAL dos encargos com empréstimos de INH, referente ao 1º 

semestre de 2021, no valor de 58.636,27 €; -------------------------------------------------------  

 -------- - Contrato ARAAL n.º 11/2020, de 29/09, do TTI, no valor de 204.523,18 €.” ----  

 -------- Assim sendo, e no que diz respeito ao TTI - Terceira Tech Island – apenas existe 

contratualizado o valor de 204.523,18 €, referente ao ano de 2020, porquanto em 

relação ao ano de 2021 nada está contratualizado e aquilo que é a perspetiva ao final do 

ano é de cerca de trinta mil euros de rendas por mês, cujo valor total deverá rondar os 

cerca de trezentos e cinquenta a trezentos e sessenta mil euros. Acrescentou, também, 

que, formalmente e legalmente, não existe aqui dívida nenhuma à Câmara Municipal 

relativamente ao ano de 2021. Todavia, politicamente e moralmente, existe dívida à 

Câmara Municipal porque sempre foi esse o compromisso e foi isso que foi assumido.---  

 -------- Disse ainda que, como já referiu, o seu objetivo aquando da mudança de 

executivo é não deixar esse valor a descoberto e não ter que dizer a quem o suceder, que 

relativamente ao TTI, a Câmara esteve a pagar e tem esse valor em dívida sem saber se 

vai haver ou não contrato ARAAL, ou, em alternativa, e será esse o seu principal 

objetivo, de informar que tem formalizado e assinado um contrato ARAAL, 

independentemente do seu pagamento e, aí sim, legalmente, o Governo Regional já 

estará em dívida para com a Câmara Municipal. O que não pretende de maneira alguma 

é deixar esse valor a descoberto, ou seja, havendo um compromisso e sem forma de 

obter a receita. Caso não exista esse compromisso formal por escrito, então agirá como 

já disse, ou seja, levará o assunto à Assembleia Municipal no sentido de propor o 
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empréstimo de médio e longo prazo visto que tinha esse compromisso com o Governo e 

ele não foi firmado. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o contrato ARAAL n.º 11/2020, do TTI, 

era referente ao final de dois mil e vinte, ou seja, uma situação que provém ainda do 

Governo Regional anterior e que o mesmo teria de pagar nessa altura à Câmara cerca de 

duzentos e quatro mil euros, pelo que questionou se essa data era apenas a data da 

assinatura do contrato, tendo o senhor Presidente retorquido que essa foi a data da 

assinatura desse contrato e que, no que concerne a todos os contratos ARAAL aqui 

referenciados, a Câmara Municipal ainda não recebeu o respetivo pagamento, todavia, 

estão todos devidamente e legalmente salvaguardados, pelo que, quer acreditar que, 

mais dia menos dia, esse dinheiro entrará na tesouraria da Câmara Municipal. -------------  

 -------- Quanto ao contrato ARAAL do TTI, referente ao ano de dois mil e vinte e, caso 

o mesmo venha a ser firmado ainda antes do fim do mandato, o mais provável será o 

próximo executivo municipal a receber o valor inerente ao mesmo. --------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual era o valor total do contrato ARAAL 

n.º 11/2020, de 29 de setembro, ao que o senhor Presidente respondeu que não tinha 

presente, neste momento, o valor total do mesmo, mas que poderia tentar saber, no 

entanto, o valor atual que está em dívida é de duzentos e quatro mil euros. -----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esse valor de trinta mil euros de rendas, 

por mês, referente ao TTI, no âmbito do contrato de dois mil e vinte e um, estava 

perfeitamente identificado, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente e 

acrescentou que o mesmo estava devidamente salvaguardado com contratos que a 

Câmara Municipal tem com os arrendatários e, inclusive com toda a informação que era 

anteriormente remetida pela SDEA – Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos 

Açores – à Câmara Municipal, pelo que está tudo devidamente documentado. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se existe algum contrato entre o Governo 

Regional e a Câmara Municipal, para além desses contratos ARAAL, para o Terceira 

Tech Island que formalize a questão do TTI bem como a relação que existe entre a 

Câmara e o Governo sobre esta matéria, ao que o senhor Presidente respondeu 

negativamente e acrescentou que tudo o que existe são os contratos ARAAL, os quais 

são publicados em Jornal Oficial. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao contato que o senhor Presidente fez com o senhor Ministro do 

Ambiente, o Vereador Rui Espínola perguntou qual foi a garantia que o senhor Ministro 

deu no que diz respeito à formalização deste contrato/protocolo entre a Câmara 

Municipal e o Governo da República para a reversão dos cinco milhões de euros. ---------  

 -------- Sobre essa questão dos cinco milhões de euros, o senhor Presidente esclareceu 

que esta era daquelas situações que passaram foi pela Assembleia da República e não 

propriamente pelos Ministérios. Neste momento, o que acontece é que esta operação 

está a ser trabalhada no âmbito do Fundo Ambiental porque, do ponto de vista 

financeiro, quer neste ano de dois mil e vinte e um, quer no ano de dois mil e vinte e 

dois, não está propriamente previsto que a Câmara Municipal tenha que receber 

dinheiro porque até termos o protocolo assinado, primeiro temos de lançar o concurso 

público e o tempo entre esse concurso público ir a visto do Tribunal de Contas até 

termos a primeira fatura do empreiteiro, estaremos quase de certeza em dois mil e vinte 
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e três. Ou seja, do ponto de vista financeiro da expressão “pagamento” isso não terá 

viabilidade nem neste ano, nem no próximo, porque a Câmara Municipal não vai 

conseguir executar isso, porquanto, existem procedimentos legais que obrigam a outros 

prazos. Por conseguinte, o objetivo é firmar-se o protocolo e, a partir daí, temos o 

compromisso financeiro e, posteriormente, o executivo seguinte haverá de o executar 

nestes termos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins interpelou o senhor Presidente, no seguimento de 

uma queixa que lhes havia sido reportada, sobre o facto de existirem iniciativas da 

Câmara Municipal que se estão a sobrepor à iniciativa privada, nomeadamente no que 

diz respeito à oferta de desportos náuticos que estão a ser prestados de forma gratuita 

pela Câmara quando existem exatamente os mesmos serviços prestados por empresas 

marítimo turísticas, as quais se sentem prejudicadas com isso. Posto isto, questionou o 

que é que se estava a passar, se o senhor Presidente tinha conhecimento desta situação e 

se esta queixa também já tinha chegado à Câmara. ----------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que essa situação, salvo erro, tinha a ver com a 

iniciativa de desportos náuticos com caiaques, pranchas, etc, que estava a ser levada a 

efeito no areal da Praia Grande, mas que formalmente não deu entrada nenhuma queixa. 

Ainda assim, por outras vias, essa situação já lhe tinha sido comunicada, no entanto, 

julga tratar-se de duas situações diferentes porque uma coisa é a exploração com o 

objetivo comercial da iniciativa de uma prática com fins turísticos e até mesmo lúdicos, 

outra coisa, é o serviço público que é prestado pela Câmara Municipal para uma 

facilidade de acesso a uma atividade marítima, ou seja, de ligação das pessoas ao mar e 

de potenciação da ligação ao mar. Portanto, aquilo que está a ser feito é gratuito mas 

para efeitos de uma iniciação a esses desportos e a essas práticas desportivas com 

equipamentos adquiridos para o efeito pela Câmara Municipal em virtude de uma 

candidatura à GRATER. Todavia, isso em nada concorre com as empresas. Aliás e se 

quisermos, em bom rigor, estamos, sim, a potenciar uma ligação desses desportos para 

que as pessoas se os quiserem praticar, aí sim, recorram de forma permanente às 

empresas para efetivar esses desportos, até porque poucas pessoas poderão adquirir esse 

tipo de equipamentos para os realizar. -------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse tratar-se de uma situação discutível porquanto podem 

dizer que a Câmara Municipal está a fazer concorrência. Concorda que esse poderá ser 

um ponto de vista porque, eventualmente, as pessoas para terem acesso a essa iniciação, 

em vez de utilizarem os serviços gratuitos da Câmara Municipal, se calhar poderiam 

recorrer a esses desportos pagando a essas empresas. Nessa perspetiva, admite que 

possam estar a entrar em concorrência, no entanto, crê que sejam muito residuais as 

eventuais desistências de clientes que essas empresas estejam a sofrer. Não obstante, do 

seu ponto de vista, acredita que estão é a potenciar o incremento do aumento de 

praticantes nesses desportos para que as empresas possam ter também um maior leque 

de clientes. Uma coisa é certa, se o objetivo de todos é termos maior número de 

praticantes náuticos na baía, então isso está a ser conseguido, pese embora o facto de 

admitir que este não seja o modelo mais perfeito para atingir tal desiderato, mas que 

isso dependerá do ponto de vista que se quererá ver a situação. Conquanto, a informação 
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que possui é que a esmagadora maioria dos utilizadores que têm recorrido a esses 

desportos gratuitos são utilizadores iniciantes e que apenas estão a experimentar essas 

modalidades, porquanto, na sua opinião, acha que isso seja uma mais valia para a Praia 

da Vitória e até mesmo para as próprias empresas, inclusive não existe sequer registo de 

algum utilizador experimentado e habitual que esteja a socorrer-se dos serviços da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins replicou que aquilo que lhes foi comunicado foi 

muito na perspetiva daquilo que o senhor Presidente acabou de referir, mas que também 

existiam as tais desistências e que, numa altura como esta, em que se vê aqui uma luz ao 

fundo do túnel na questão da retoma económica, tudo é uma ajuda. Se a nossa posição é 

a de efetivamente termos uma cidade virada para o mar, também os mesmos discursos 

os tiveram porquanto o senhor Presidente haverá de se recordar que disseram sempre 

que a Câmara Municipal seria parceira, colaborativa, potenciadora e incentivadora. 

Segundo aquilo que nos diz, se as coisas funcionam desta maneira e é no sentido de dar 

uma primeira abertura a esses desportos, isso não lhe parece mal. No entanto, acha que 

essa questão tem de ser comunicada desta forma às pessoas que fazem vida disto para se 

tentar encontrar aqui a tal parceria e complementaridade que se quer neste caso e, acima 

de tudo, que as pessoas percebam qual é o objetivo da Câmara Municipal com esta 

pretensão, visto que, existem queixas das pessoas que vivem disto e ficam revoltadas, se 

calhar sem necessidade, quando supostamente o objetivo final até é bom e, portanto, na 

sua opinião, considera que se poderia arranjar aqui um certo equilíbrio em relação a esta 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu dizendo que, segundo julga saber, esse equilíbrio 

foi pensado, é claro, é objetivo e já foi transmitido às empresas através de reuniões com 

as mesmas, apesar de poder ter sido entendido ou não, pelo que as empresas não foram 

apanhadas de surpresa. Disse também que a divulgação que a Câmara Municipal tem 

feito é local, não é para o exterior, ou seja, não é para turistas ou para quem nos visita e, 

portanto, julga que esta matéria é bastante clara. -------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges usou da palavra para, sobre este assunto, dizer que, 

no início deste processo, tudo isto tinha sido explicado às empresas. No entanto, a sua 

pergunta era no sentido de saber se depois desta atividade se ter iniciado e de terem 

surgido as queixas que a Vereadora Cláudia Martins referiu, se o senhor Presidente já 

tinha entrado em contato com essas empresas no sentido de os esclarecer melhor. ---------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, como já tinha dito inicialmente, o 

conhecimento que lhe tem chegado sobre essas queixas era por outras vias e que 

formalmente nunca deu entrada nada sobre esse assunto na Câmara Municipal. O que 

tinha a esclarecer às empresas sobre esse assunto já o fez na devida altura pelo que se 

alguém tiver de submeter alguma reclamação que o faça. --------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges perguntou se, tendo em conta que se trata de uma 

queixa, conforme foi referido pela Vereadora Cláudia Martins, apesar de não saber se 

foi pelas redes sociais ou se a mesma deu entrada ou não formalmente nos Serviços, o 

senhor Presidente lhe sabia informar sobre o ponto de situação de outras queixas de 

munícipes de todo o concelho sobre vários assuntos relativos a demoras de respostas da 
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Secção de Obras, problemas de água à porta de casa, e se o senhor Presidente tinha 

algum feedback sobre essas matérias ou não. -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que se a senhora Vereadora souber precisar alguma 

queixa em particular poderá responder. No entanto, existem situações que são novas e 

que, naturalmente, têm respostas novas, e existem situações antigas que têm a resposta 

que já era tida anteriormente e, portanto, naturalmente tudo o que der entrada terá 

resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que necessitava de uma resposta do senhor 

Presidente visto que gostava de poder dar uma resposta aos munícipes porque, conforme 

o senhor Presidente deveria saber, tinha criado uma relação muito forte com os 

munícipes do concelho, desde o Porto Martins até aos Biscoitos, e os mesmos têm-lhe 

reportado essas demoras, pelo que lhes gostaria de comunicar, o mais corretamente 

possível, o porquê desses atrasos. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente replicou que a senhora Vereadora Raquel Borges lhe 

dissesse quais são as situações em concreto, ao que a mesma referiu que tinham 

principalmente a ver com demoras de resposta da Secção de Obras, porquanto as 

pessoas já não estão a achar normal essa demora, tendo o senhor Presidente respondido 

que iria dar atenção a esse assunto. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne a questões do privado e do público, e à forma simples como o 

senhor Presidente tenta fazer passar o problema, o Vereador Rui Espínola mencionou 

que, há uns anos atrás, a Câmara Municipal, não propriamente os executivos mais 

recentes, decidiu, e bem, criar neste concelho uma rede de creches e atl’s em algumas 

freguesias que não disponham desses serviços, o que fez com que, desde então, alguns 

privados falissem. Inclusive, também há alguns anos, houve uma instituição particular, 

nomeadamente, o Lar D. Pedro V, que decidiu criar - sem se referir ao ginásio da Base 

Aérea n.º 4 - talvez o primeiro ginásio privado no concelho, com o objetivo de criar 

mais saúde, mas como resposta direcionada para os poucos idosos da própria 

instituição. A Câmara Municipal, de então, decidiu contratar professores e dar aulas de 

educação física/ginástica aos idosos de todo o nosso Concelho, em vez de aproveitar e 

potenciar aquilo que a referida instituição tinha feito, para o rentabilizar, e se calhar com 

menos custos para o próprio Município. -----------------------------------------------------------  

 -------- O exemplo do que aqui está a acontecer, relativo aos desportos náuticos e no 

âmbito da concorrência entre privado e publico, conforme foi referido pela Vereadora 

Cláudia Martins, tem a ver com alguém que se dirigiu à comunicação social e expressou 

o que se estava a passar no concelho da Praia da Vitória. Perante o argumento do senhor 

Presidente, no que se refere ao facto de formalmente nunca ter chegado uma queixa 

formal à Câmara, disse que dá a impressão que o senhor Presidente acha que se nunca 

chegou uma queixa que o mesmo não tem nada a ver com isso, e que se alguém quiser 

reclamar de alguma situação junta da Câmara Municipal que escreva, caso contrário não 

tem nada a ver com isso. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O caso em concreto de quem reclamou diz respeito a um empresário da área 

marítimo turística que, dada a conjuntura, teve um ano dois mil e vinte terrível, aliás 

como muitos outros setores que estão a tentar recuperar a vida e os investimentos que 
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fizeram. Traduz uma queixa, a qual, apesar de não ser diretamente à Câmara, é pública, 

porquanto a mesma foi na rádio. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Perante o exposto, não consegue ouvir do senhor Presidente da Câmara que não 

tendo chegado nenhuma queixa à Câmara não tenha nada a ver com isso, porque se os 

Vereadores, enquanto não executivos, estão a levantar a questão, como é que o senhor 

Presidente, que tem competências, pode dizer que não tem nada a ver com isso. Apesar 

de concordar que a Câmara Municipal, provavelmente, teve boa intenção com esta 

iniciativa no sentido de dinamizar o areal e a baía, todavia, era necessário encontrar uma 

forma disto não prejudicar quem fez investimentos nesta área. Na sua opinião, a solução 

era muito simples, ou seja, deveria redirecionar-se a atividade pública para se dar 

espaço à atividade privada de desenvolver a sua atividade. Acrescentou que, esta 

solução não dependia de ninguém a não ser do senhor Presidente da Câmara Municipal 

e que a mesma era uma questão de bom senso, de olhar para as coisas e pensar que, se 

calhar, estavam a ir um pouco longe de mais. ----------------------------------------------------  

 -------- Disse, ainda, que os organismos públicos não devem substituir-se àquilo que é a 

iniciativa privada porque são os privados quem criam emprego e não os organismos 

públicos. No entanto, o Partido Socialista e a Câmara Municipal, desde dois mil e cinco 

até à presente data, não têm feito outra coisa senão substituir-se à iniciativa privada e, 

muitas das vezes, até à iniciativa pública, ou seja, à resposta daquilo que são as 

entidades públicas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, nesta sua intervenção, referiu aqui dois exemplos 

concretos desses casos em que a Câmara Municipal sai claramente prejudicada em 

virtude desse tipo de atitude do senhor Presidente, nomeadamente, a de dizer 

“simplesmente que não chegou aqui à Câmara nenhuma reclamação…”, pelo que 

considera que não deve ser essa a sua atitude. ----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente alegou que isso dependia do ponto de vista de cada um e 

daquilo que claramente se pretendia dizer. De seguida, e sem prejuízo de anteriores 

conversas com Vereadores e com técnicos da Câmara Municipal, deu nota de uma 

reunião estabelecida com o empresário marítimo turístico em causa, no dia dezasseis de 

setembro, pelas 10h00, em que o mesmo demonstrou a sua preocupação porque sabia da 

candidatura da Câmara Municipal à GRATER para aquisição de vários equipamentos. 

Nessa altura, comunicou-lhe todos os equipamentos que iriam ser adquiridos no âmbito 

dessa candidatura bem como transmitiu quais eram os objetivos da iniciativa da Câmara 

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

 -------- Posteriormente, o empresário em causa voltou a pedir novamente uma audiência, 

a qual ocorreu a vinte e nove de outubro, pelas 11h00, após o mesmo ter tido 

conhecimento e acesso a tudo o que a Câmara Municipal ia comprar, bem como os 

objetivos do programa e o respetivo projeto. Posto isto, mais e melhor tratamento do 

que esse teria sido impossível, tendo em conta que foi tudo devidamente explicado, 

inclusive antes da Câmara adquirir e formalizar a aquisição dos equipamentos, não 

tendo havido qualquer proposta ou comunicação do mesmo, nem qualquer situação 

sobre o assunto. Foi tudo tratado abertamente, antes da realização das duas audiências. 

Também o mesmo empresário teve contatos com os vereadores, com acesso ao projeto e 
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com indicação, por escrito, de que o mesmo poderia, caso quisesse, fazer alguma 

sugestão, e nada foi feito. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, houve toda a pluralidade, todo o cuidado e abertura com esse 

assunto, na altura certa e no tempo devido, para preparar e programar todo este 

processo. Inclusive, existe aqui quase até um benefício direto a um empresário que, 

antes da Câmara adquirir os equipamentos, teve o privilégio de saber o que a Câmara 

iria adquirir, o que demonstra inequivocamente que antes de se ter feito uma 

candidatura se revelou claramente o que se estava a planear para não entrarmos em 

concorrência, pelo que, da sua parte, tem a sua consciência perfeitamente tranquila 

sobre essa matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu referindo que, apesar da explicação que transmitiu, 

se os senhores Vereadores entenderem acabar com esse programa poderão apresentar 

uma proposta nesse sentido a qual será votada e deliberada. Se acharem necessário fazer 

outra iniciativa de diálogo também não terá problema nenhum quanto a isso, pelo que, 

poderá voltar a chamar o empresário. A pergunta que faz é no sentido de saber até que 

ponto é que ficará aquilo que está devidamente registado e aquilo está devidamente 

tratado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins replicou que, sobre essa situação, existe um antes 

e um depois, ou seja, uma coisa é aquilo que era previsível acontecer e, outra, é depois 

de estar a funcionar, tendo o senhor Presidente retorquido que está disposto a ouvir 

qualquer sugestão ou proposta que entenderem, apesar de toda a abertura e todo o 

cuidado que houve sobre esse assunto. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, se então o empresário sabia de tudo isso, 

porque é que, em vez disso, não encontraram uma parceria com o mesmo. Por exemplo, 

dizendo que compravam o equipamento e estabeleciam uma parceria no sentido de 

ajudar uma empresa do concelho da Praia e, desta forma, não haveria nenhum tipo de 

concorrência desleal entre entidade pública e entidade privada. Na sua opinião, 

considera que o senhor Presidente chegou ao cerne da questão pelo que acha que o 

senhor Presidente deveria dirigir-se a esse empresário para falar com o mesmo e tentar 

perceber o que efetivamente se está a passar porque uma coisa é ver-se no papel o 

projeto, os objetivos, etc., outra coisa é quem anda no terreno e se depara com a 

realidade e percebe que se calhar não está a correr bem de acordo com aquilo que eram 

os objetivos iniciais, necessitando, por conseguinte, de alguma correção, por exemplo, 

com a celebração de uma parceria, evitando que o senhor Presidente se coloque sempre 

numa posição de superioridade, saindo o mesmo do seu gabinete e ir ao local ver com 

os seus próprios olhos e com todas as suas competências se a situação está, ou não, a 

correr bem. A solução passa por isso que acabou de referir e não por acabar com o 

projeto ou brigar com o empresário, mas sim, por uma questão de bom senso e diálogo 

que é isto que falta e que faltou um pouco todo este tempo. ------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que com o estabelecimento dessa parceria, passariam a ter 

uma empresa privada com um misto público. Alegou, ainda, que quando refere a 

iniciativa entre o público e o privado não é por ter nada contra o público ou o privado 

mas porque quem cria riqueza é o privado e não o público porquanto no público só entra 
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despesa, mas tem que estar ao pé do privado quando é preciso, portanto, acha que está a 

faltar isso e que é uma situação que o senhor Presidente tem de resolver. -------------------  

 -------- O senhor Presidente ressalvou que o que pode dizer sobre essa hipótese é que, 

perante as limitações que são conhecidas, todas as hipóteses foram colocadas em cima 

da mesa e, portanto, a questão é clara, ou seja, a Câmara não poderia entregar isso 

diretamente a uma empresa porquanto teria de ser por concurso, ainda mais, por terem 

sido equipamentos adquiridos através de uma candidatura. Como já disse, estão 

disponíveis para tudo e mais alguma coisa, no entanto, a questão essencial tem a ver 

com aquilo que são os objetivos do projeto, nomeadamente haver o acesso ao mar de 

forma gratuita e a participação em novos tipos de desportos, todavia, se houver alguma 

questão sobre isso, naturalmente estarão disponíveis e abertos a ouvir o que 

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

 

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

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

 

 

 -------- (01/19) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de julho em curso, de Tiago Lúcio Borges de 

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

29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, o gozo de 6 dias de férias, de 13 a 

18 de julho de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/19) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES - COMUNICAÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE GOZO DE UM DIA DE FÉRIAS: --------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de julho corrente, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com as posteriores alterações, que o dia de férias marcado para 12 de julho ficou sem 

efeito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/19) DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2021/1327, 

datado de 19 de julho em curso, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte 

teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando o estipulado no Plano de Contingência Coronavírus/COVID – 

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

pandemia, aliado às recomendações emanadas pelas entidades competentes, 

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

monitorização permanente da evolução da pandemia de Covid-19; ---------------------------  

 -------- Considerando os despachos N.º I/2020/440, N.º I/2020/441, N.º I/2020/466 N.º 

I/2020/551, N.º I/2020/552, N.º I/2020/625, N.º I/2020/732, N.º I/2020/733, N.º 

I/2020/909, N.º I/2020/1049, N.º I/2020/1050, N.º I/2020/1161 e N.º I/2021/921 através 

dos quais foram tomadas um conjunto de ações e medidas de prevenção e proteção, no 

sentido de proceder à proteção dos trabalhadores da CMPV e dos seus Munícipes; --------  

 -------- Considerando a evolução da situação epidemiológica provocada pela pandemia 

de Coronavírus/Covid19, na Região Autónoma dos Açores e em particular no concelho 

da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Determino com efeitos a partir de 19 de julho de 2021, o seguinte: ------------------  

 -------- - Os colaboradores do Grupo Municipal que sejam identificados pela Autoridade 

de Saúde para a realização de teste de despiste à Covid-19, só devem apresentar-se ao 

serviço presencial após a realização de todos os testes solicitados (com resultado 

negativo) pela Autoridade de Saúde, mantendo-se para o efeito em teletrabalho, sempre 

que o mesmo seja possível; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Os colaboradores do Grupo Municipal que sejam identificados como contactos 

de alto risco pela Autoridade de Saúde, devem permanecer em teletrabalho, sempre que 

o mesmo seja possível, cumprindo com as orientações da Autoridade de Saúde; -----------  

 -------- - Os colaboradores do Grupo Municipal que recebam recomendações da 

Autoridade de Saúde devem comunicar ao respetivo superior hierárquico; ------------------  

 -------- - O reforço das seguintes medidas de proteção junto de todos os colaboradores 

do grupo municipal: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Obrigatoriedade do uso de máscara em qualquer espaço camarário (edifícios 

públicos, atendimento público, gabinetes, viaturas, salas de reuniões e em espaços 

exteriores sempre que não seja possível cumprir com o distanciamento social); ------------  

 -------- 2. Reforço das medidas preventivas definidas no ponto 7 do Plano de 

Contingência da CMPV, associadas ao reforço do cumprimento das medidas gerais de 

prevenção recomendadas pelas Autoridades de Saúde: -----------------------------------------  

 -------- - Os colaboradores devem respeitar os procedimentos básicos para higienização 

das mãos (ex. lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes 

não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 

70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem 

secas);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Os colaboradores devem respeitar os procedimentos de etiqueta respiratória 

(ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, 

com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com 

secreções respiratórias); ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- - Uso obrigatório de máscara e cumprir, sempre que possível o distanciamento 

social de 2 metros, entre colaboradores; -----------------------------------------------------------  

 -------- - Os colaboradores devem respeitar os procedimentos de conduta social (ex. 

alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os colaboradores e entre estes e os 

munícipes - proibido o aperto de mão e evitar as reuniões presenciais); ---------------------  

 -------- - Reforço dos desinfetantes para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool 

nas infraestruturas municipais, para utilização regular pelos colaboradores e munícipes 

que frequentem as instalações do Grupo Municipal, especialmente, nas zonas do 

Serviço de Atendimento público; -------------------------------------------------------------------  

 -------- - Reforço das ações de limpeza das instalações municipais com produtos de 

higiene e limpeza. A higienização e limpeza deve ser relativa aos revestimentos, aos 

equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais 

manuseadas (ex. corrimãos e maçanetas de portas). ---------------------------------------------  

 -------- 3. Restringir a circulação e o contato entre colaboradores ao estritamente 

necessário para o funcionamento dos serviços. ---------------------------------------------------  

 -------- O presente despacho produz efeitos imediatos.” ----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/19) DESPACHO - BOLETIM INFORMATIVO GRUPO MUNICIPAL 

| COVID-19: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2021/1328, 

datado de 19 de julho corrente, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte 

teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando o estipulado no Plano de Contingência Coronavírus/COVID – 

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

pandemia, aliado às recomendações emanadas pelas entidades competentes, 

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

monitorização permanente da evolução da pandemia de Covid-19; ---------------------------  

 -------- Considerando os despachos N.º I/2020/440, N.º I/2020/441, N.º I/2020/466 N.º 

I/2020/551, N.º I/2020/552, N.º I/2020/625, N.º I/2020/732, N.º I/2020/733, N.º 

I/2020/909, N.º I/2020/1049, N.º I/2020/1050, N.º I/2020/1161 e N.º I/2021/921 através 

dos quais foram tomadas um conjunto de ações e medidas de prevenção e proteção, no 

sentido de proceder à proteção dos trabalhadores da CMPV e dos seus Munícipes; --------  

 -------- Considerando a evolução da situação epidemiológica provocada pela pandemia 

de Coronavírus/Covid19, na Região Autónoma dos Açores e em particular no concelho 

da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Determino com efeitos a partir de 19 de julho de 2021, o seguinte: ------------------  

 -------- - Os setores de recursos humanos da Câmara Municipal, da Praia Ambiente e da 

Cooperativa Praia Cultural devem diligenciar a realização de um registo semanal, 

atualizado, de todos os colaboradores que se encontrem nas seguintes situações: 

isolamento profilático no seguimento de contacto de alto risco e/ou estejam 

identificados como caso positivo de Covid-19. ---------------------------------------------------  
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 -------- - Os setores de recursos humanos da Câmara Municipal, da Praia Ambiente e da 

Cooperativa Praia Cultural devem diligenciar a realização de um registo semanal, 

atualizado, dos colaboradores que se encontrem nas seguintes situações: Vacinação 

completa, vacinação em curso e/ou ainda por vacinar. ------------------------------------------  

 -------- O presente despacho produz efeitos imediatos.” ----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/19) DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

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

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2021/1357, do 

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

 -------- “Considerando o estipulado no Plano de Contingência Coronavírus/COVID – 

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

pandemia, aliado às recomendações emanadas pelas entidades competentes, 

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

monitorização permanente da evolução da pandemia de Covid-19; ---------------------------  

 -------- Considerando os despachos N.º I/2020/440, N.º I/2020/441, N.º I/2020/466 N.º 

I/2020/551, N.º I/2020/552, N.º I/2020/625, N.º I/2020/732, N.º I/2020/733, N.º 

I/2020/909, N.º I/2020/1049, N.º I/2020/1050, N.º I/2020/1161, N.º I/2021/921 e N.º 

I/2021/1327 através dos quais foram tomadas um conjunto de ações e medidas de 

prevenção e proteção, no sentido de proceder à proteção dos trabalhadores da CMPV e 

dos seus Munícipes; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a evolução da situação epidemiológica provocada pela pandemia 

de Coronavírus/Covid-19, na Região Autónoma dos Açores e em particular no concelho 

da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Determino com efeitos a partir de 23 de julho de 2021, o seguinte: ------------------  

 -------- - A adoção do regime de teletrabalho nas atividades e funções em que o mesmo 

seja exequível; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Manter o funcionamento dos serviços municipais presencial, particularmente 

os serviços de atendimento ao público, salvaguardando o cumprimento das normas de 

segurança definidas pelas Autoridades de Saúde; ------------------------------------------------  

 -------- - Manter o atendimento prioritário aos munícipes de grupos mais vulneráveis; ----  

 -------- - A gestão dos espaços físicos municipais em função da lotação dos mesmos, 

definida no Plano de Contingência Coronavírus/Covid–19 da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, particularmente o setor de atendimento e os espaços comuns de 

utilização municipal (bares, refeitórios, viaturas municipais, outros), reforçando o 

cumprimento das normas definidas pelas Autoridades de Saúde; -----------------------------  

 -------- - O cancelamento dos eventos públicos promovidos pelo Grupo Municipal, 

especificamente a programação de animação cultural, musical e desportiva no âmbito da 

programação alternativa às Festas da Praia 2021; ------------------------------------------------  
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 -------- - O cancelamento das atividades culturais, sociais e desportivas promovidas pelo 

Grupo Municipal, exceto as atividades desportivas afetas à atividade federada, 

comprovada pela autorização da respetiva Federação; ------------------------------------------  

 -------- - Limitação do número de visitantes nos espaços municipais abertos ao público, 

especificamente a biblioteca municipal, o centro de interpretação ambiental no paul da 

Pedreira (Cabo da Praia) e os espaços turísticos geridos pela Autarquia; --------------------  

 -------- - Limitação da presença de público em eventos culturais e competições 

desportivas, organizados nas instalações municipais, à capacidade recomendada pelas 

Autoridades de Saúde, garantindo as regras de distanciamento social. -----------------------  

 -------- Compete aos Chefes de Divisão ou de Departamento, em articulação com as 

restantes chefias a operacionalização e cumprimento do presente despacho, não sendo 

autorizado alterações de férias no período de vigência do presente despacho, expecto 

nos casos devidamente justificados junto do respetivo Chefe de Divisão e autorizadas 

pelo Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

funcionamento dos serviços, desde que autorizado pelo Chefe de Divisão;------------------  

 -------- Mantém-se, em todos os serviços, o uso obrigatório de máscaras e a 

disponibilização de desinfetante para as mãos, bem como o respeito pelas regras de 

distanciamento físico. --------------------------------------------------------------------------------  

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

necessário, com base na evolução da situação epidemiológica e seguindo as 

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

 -------- O presente despacho produz efeitos até 31 de julho de 2021.” ------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que a Câmara Municipal tem seguido em linha 

com as medidas do Governo Regional, portanto, iriam aguardar para reavaliar a situação 

durante esta semana sendo que aquilo que o Governo mantiver a Câmara Municipal 

haverá de o manter também com as mesmas recomendações. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quantos funcionários estavam em casa 

devido às restrições impostas pelo covid, nomeadamente quem está confirmado como 

caso positivo, em isolamento devido a contatos próximos de casos positivos, bem como 

quantos funcionários estão em regime de teletrabalho. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente informou que, à data de quinta-feira passada, e quanto a 

funcionários da Câmara Municipal, existem cento e noventa e cinco trabalhadores na 

Câmara Municipal em que cento e sessenta e oito se encontram ao serviço. Existem 

também vinte e cinco pessoas de baixa médica e duas com licença sem vencimento. ------  

 -------- Referiu também, ainda à data de quinta-feira, e no que se refere só à Câmara 

Municipal, que existiam dezasseis pessoas em isolamento profilático, no entanto quanto 

ao número de pessoas em teletrabalho, neste momento, ainda não tinha presente essa 

informação. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Continuou dizendo que, com base na informação que dispunham hoje de manhã, 

em relação ao grupo municipal e no que se refere aos casos positivos de covid-19, 

existiam dois na Divisão de Recursos Humanos, sendo um trabalhador e um estagiário; 

na Cooperativa Praia Cultural existia um caso e na Praia Ambiente não existia nenhum. -  

 -------- Relativamente às pessoas em isolamento existia um caso na Divisão 

Administrativa e Jurídica, cinco na Divisão de Recursos Humanos e Financeiros, dois 

na Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística, dois na Divisão de Planeamento e 

Relações Externas, cinco na Praia Cultural e um na Praia Ambiente. -------------------------  

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

 

 

 -------- (06/19) EMPRESA PEIXEFRIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA. - PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE AFIXAÇÃO DE 

MENSAGENS PUBLICITÁRIAS NUMA VIATURA DA EMPRESA - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1326, datada de 19 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Empresa Peixefrio – Comércio de Produtos Alimentares 

Lda., apresentou um pedido de licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, 

numa viatura da sua empresa, com a matrícula 49-HG-94, pelo período de um ano; -------  

 -------- Considerando que o requerido está em conformidade com o estipulado no artigo 

11º do Regulamento Municipal de Publicidade; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do artigo 17º do citado Regulamento, compete à 

Câmara Municipal deferir o pedido de licenciamento em apreço; -----------------------------  

 -------- Propõe-se que este executivo municipal delibere aprovar o pedido efetuado.” -----  

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

 

 

 -------- (07/19) PROCESSO DE AFIXAÇÃO DE PUBLICIDADE - ALTERAÇÃO 

DE ENTIDADE - NUNO MIGUEL AREIAS MEDEIROS - PROPOSTA: ------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1353, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Sr. Nuno Miguel Areias Medeiros, vem solicitar que o 

processo de afixação de publicidade, anteriormente licenciado em seu nome, passe para 

o nome da Empresa United Media – Outsourcing Solutions, com o contribuinte n.º 

514935626. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento obedece ao modelo previsto na lei. --------------  

 -------- Considerando que nos termos do artigo 17º do citado Regulamento, compete à 

Câmara Municipal deferir o pedido de licenciamento em apreço; -----------------------------  

 -------- Propõe-se que esta Camara Municipal delibere aprovar o pedido efetuado.” -------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (08/19) INUMAÇÃO DE CADÁVER - EDUARDO DE OLIVEIRA 

OURIQUE - PROPOSTA:-------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1329, datada de 20 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (09/19) INUMAÇÃO DE CADÁVER - EDUARDO MANUEL BARCELOS 

- PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1330, datada de 20 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (10/19) INUMAÇÃO - MANUEL RAFAEL TAVARES DE SIMAS 

SOARES - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1331, datada de 20 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (11/19) INUMAÇÃO - MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DO REGO 

CHAVES SOUSA - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1354, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (12/19) OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM VENDA AMBULANTE – 

MARIA JOÃO PACHECO SERPA - PROPOSTA: -----------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1348, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 10º, do Regulamento 

Municipal de Ocupação do Espaço Público, a ocupação do espaço público para fins 

distintos dos mencionados na Secção I do referido regulamento, está sujeita a 

licenciamento da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado no artigo 13º do referido Regulamento; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (13/19) AUTORIZAÇÃO DE 1 LUGAR DE ESTACIONAMENTO 

RESERVADO NA RUA DA ALFÂNDEGA-RICO INVESTIMENTS - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1352, datada de 21 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 7º, do Regulamento das Zonas 

de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a Câmara Municipal poderá 

atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1º do já citado 

regulamento; que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o número de lugares a atribuir a locais reservados não pode 

exceder os 10% do número total de lugares existentes nas correspondentes zonas 

tarifadas para cumprimento do disposto no nº2 do artigo 7º do referido regulamento; -----  
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 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei e que a Chefe de Divisão Madaíl emite parecer no sentido de 

que o pedido em apreciação está em condições de ser deferido por não ser ultrapassada, 

até à data, a cota de 10% do estacionamento total da zona em questão; propõe-se que 

esta Câmara Municipal delibere aprovar o pedido efetuado.” ----------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/19) SECÇÃO DE OBRAS - PROJETOS DE LICENCIAMENTOS E 

EMPARCELAMENTOS SIMPLES - PROPOSTA: ----------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1355, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta câmara municipal, o seguinte: ----------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 23.º, Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores 

alterações, aprovação dos seguintes projetos de arquitetura: -----------------------------------  

Nome Obra Localização 

Nuno Miguel Aguiar Tomé Ampliação de 

habitação 

Canada da Mesquita, 13, 

Santa Luzia – Santa Cruz 

Ana Filipa Gregório Areias e 

Rúben Miguel Pereira Teixeira 

Construção de 

habitação 

Rua da Caldeira – Vila das 

Lajes 

Tiago Francisco Tavares Couto Construção de 

habitação 

Entre a Ribeira do 

Chamusco e a Rua Longa 

– Biscoitos 

Daniel Silveira Ávila Demolição parcial, 

reconstrução e 

ampliação de 

habitação  

Canada da Maria 

Margarida, 5 - Agualva 

Lino Gabriel Gomes Lucas Construção de 

armazém agrícola 

Caminho do Cemitério – 

São Brás 

 -------- Nos termos do disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta câmara municipal, os seguintes projetos de legalização, 

nos termos do artigo 102.º-A, do referido diploma legal: ---------------------------------------  

Nome Obra Localização 

Alcino Fernandes Vieira Mourão Legalização de 

ampliação de 

habitação 

Rua dos Remédio, 18 – 

Santa Cruz 

Ramiro Borges Sousa Legalização de 

ampliação de 

habitação 

Caminho de Santa Rita – 

Santa Cruz 
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 -------- Nos termos do disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta câmara municipal, o aditamento ao projeto, nos termos do 

n.º 3, do artigo 83.º, do referido diploma legal, o seguinte projeto: ---------------------------  

Nome Obra Localização 

Tânia Cláudia Soto Simas e João 

Pedro Regalo dos Santos 

Construção de 

habitação 

Caminho do Meio – Cabo 

da Praia 

 -------- Nos termos do disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, 

submete-se à câmara municipal, para ser declarada a caducidade dos seguintes 

processos de licenciamento, dado ter expirado o prazo para requerer a emissão do alvará 

de licença de construção, conforme disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do referido diploma 

legal, após o qual deverá promover-se audiência prévia dos interessados, conforme 

previsto no n.º 5, do artigo 71.º, do já citado diploma legal: ------------------------------------  

Nome Obra Localização 

Ricardo António Ferraz da Rosa Construção de 

edifício 

Rua Nova – Cabo da Praia 

Alexandre Wragg Freitas Reconstrução, 

alteração e 

ampliação de 

habitação 

Canada do testo – Vila 

Nova 

 -------- Nos termos do disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta câmara municipal, o parecer prévio favorável não 

vinculativo, nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do mesmo diploma legal, após o qual, 

deverá ser solicitado os projetos das especialidades necessários à execução da obra: ------  

Nome Obra Localização 

Junta de Freguesia das Lajes Parque Fitness 

Caldeira 

Caldeira – Vila das Lajes 

 -------- Nos termos do disposto no Regime Jurídico da Estruturação Fundiária, do 

emparcelamento rural, aprovado pela Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, submete-se à 

câmara municipal, que o parecer é favorável quanto à isenção constante do artigo 51.º, 

do pedido apresentado por Teresa Meneses, para emparcelamento simples de prédios 

sitos na Canada dos Fundões, da Vila das Lajes.” -----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (15/19) PROPOSTA – APOIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA 

ESPÍRITO SANTO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRIA – ANO 2021: -----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1336, datada de 20 de julho corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que as ações das associações no desenvolvimento das freguesias 

e Vila do concelho da Praia da Vitória é um fator de enorme importância, sendo atores 

efetivos de progresso e dinamização social, cultural, desportiva, patrimonial e 

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

 -------- Considerando o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na 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 o aviso 

1514/2020, de 29 de janeiro de 2020; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os apoios deliberados em conformidade com a proposta N. 

I/123/2021, de 20 de janeiro de 2021, aprovada pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória a 25 de janeiro de 2021; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a solicitação formalizada pela Sociedade Filarmónica Espírito 

Santo da Agualva relativa à alteração das atividades a financiar no âmbito do contrato 

programa n.º 10/RMCDPV/2021, previamente destinadas à requalificação das 

infraestruturas (ampliação do edificado através da criação de espaço ao lado do palco); --   

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere autorizar a alteração das atividades a 

financiar no âmbito do apoio atribuído à Sociedade Filarmónica Espírito Santo da 

Agualva, no valor de 15.000€, nomeadamente para a execução de sala de ensaios e 

ampliação de zona de restauração/bar.” -----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente fez uma breve explanação da proposta em apreço.-------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual era a intervenção que iria ser feita, ao 

que o senhor Presidente respondeu que antes estava prevista uma requalificação de 

infraestruturas porquanto queriam fazer uma ampliação/criação de um espaço ao lado 

do palco, ou seja, queriam fazer um quarto novo e, presentemente, passa a ser para 

execução de sala de ensaios e ampliação da zona de restauração/bar dentro do edifício. 

Acrescentou ainda que, inicialmente, quem fez a candidatura foi uma determinada 

direção e, atualmente, que vai executar a obra já é outra. ---------------------------------------  

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

 

 

 -------- (16/19) PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1339, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que 

determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos 

sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as 

dificuldades existentes no concelho; ---------------------------------------------------------------  

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

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  
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 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem os critérios de 

atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e foram tidos em consideração os 

critérios de prioridade definidos no artigo 8º; -----------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, a Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária de 26 de julho, delibera os apoios ao pagamento de rendas 

habitacionais constantes do quadro anexo, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 

2021. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (17/19) PROPOSTA - 1.ª RENOVAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1341, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 que o requerimento de renovação do apoio à renda corresponde a 

um agregado familiar que reúne a maioria dos critérios cumulativos de atribuição de 

apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido em atenção os critérios de prioridade 

definidos no artigo 8º; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, a Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária de 26 de julho, delibera o apoio constante do quadro anexo, 

correspondente à primeira renovação do apoio à renda, com efeitos a partir do dia 1 de 

agosto de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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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 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (18/19) PROPOSTA - 2.ª RENOVAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1340, datada de 21 de julho em curso, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 que o requerimento de renovação do apoio à renda corresponde a 

um agregado familiar que reúne a maioria dos critérios cumulativos de atribuição de 

apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido em atenção os critérios de prioridade 

definidos no artigo 8º; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, a Câmara Municipal, em 

sua reunião ordinária de 26 de julho, delibera o apoio constante do quadro anexo, 

correspondente à segunda renovação do apoio à renda, com efeitos a partir do dia 1 de 

agosto de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (19/19) PROPOSTA - APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1342, datada de 21 de julho corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018 e a 

primeira alteração e aditamento do mesmo, publicado em Diário da República, 2ª série – 

nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 todas as condições de acesso definidas pelo 

artigo 3º desse regulamento, e os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelos artigos 6º, 7º, 8º e 11º do mesmo regulamento; ---------------------------------  

 -------- Nos termos do ponto 6 do artigo 9º e do despacho I-CMPV/2021/1200, a 

Câmara Municipal, em sua sessão ordinária de 26 de julho, delibera os apoios em 

espécie constantes do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2021.  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (20/19) PROPOSTA - APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1343, datada de 21 de julho corrente, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, 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 e a 

primeira alteração e aditamento do mesmo, publicado em Diário da República, 2ª série – 

nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 todas as condições de acesso definidas pelo 

artigo 3º desse regulamento, e o apoio solicitado foi enquadrado de acordo com o 

previsto pelos artigos 6º, 7º, 8º e 11º do mesmo regulamento; ---------------------------------  

 -------- Nos termos do ponto 6 do artigo 9º e do despacho I-CMPV/2021/1200, a 

Câmara Municipal, em sua sessão ordinária de 26 de julho, delibera o apoio monetário 

constante do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2021. -----------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (21/19) PROPOSTA DE APOIO AO CENTRO COMUNITÁRIO 

ESPÍRITO SANTO DA VILA NOVA - COVID 19: -----------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1349, datada de 20 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que no âmbito da pandemia de Coronavírus/Covid-19 foram 

emanadas um conjunto de recomendações pela Direção-Geral da Saúde e pela 

Autoridade de Saúde Regional no que toca a medidas preventivas e de proteção a adotar 

com o intuito de evitar a disseminação do vírus Covid-19; -------------------------------------  

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

evolução da situação epidemiológica, em estreita colaboração com as Autoridades de 

Saúde e as instituições do concelho da Praia da Vitória; ----------------------------------------  

 -------- Considerando os impactos na gestão de recursos humanos que esta pandemia 

tem tido, particularmente, no serviço prestado pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social com sede no Concelho da Praia da Vitória, cuja atividade agrega 

cidadãos ao seu cuidado de forma permanente sob a forma de residência, ou apoio sob a 

forma de serviço domiciliário; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Centro Comunitário Espírito Santo da Vila Nova foi 

confrontado com a necessidade de colocar em isolamento profilático oito das suas 

colaboradoras, no seguimento de um caso positivo de Covid-19, pelo período mínimo 

de duas semanas, obrigando à contratação de colaboradores que assegurem os serviços 

prestados; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

doenças, nos termos da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 

valor de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros) ao Centro Comunitário Espírito Santo 

da Vila Nova, para contratação de colaboradores que assegurem os serviços prestados 

pela instituição, mediante celebração de contrato-programa, cuja minuta faz parte 

integrante desta proposta.” ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que iriam votar favoravelmente esta proposta 

tendo conta que se tratava de uma situação extraordinária, de qualquer forma, e tendo 

em consideração a situação do Município neste momento, questionou até que ponto a 

linha de apoio financeiro ao covid-19, que existiu anteriormente para este tipo de casos, 

não poderia ser reforçada e o que é que estavam a pensar fazer nesse sentido. --------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, há um ano atrás, existiu essa linha de apoio 

às instituições no montante de cem mil euros em que até se esgotou o plafond e foi 

concluída, ao que a Vereadora Cláudia Martins replicou que tinha ideia que essa linha 

até tinha chegado a ser renovada uma vez, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente e acrescentado que a mesma depois foi encerrada porque deixou de ser 

necessária mas que se vier a ser necessário criar uma nova, mais rápida e mais ágil que a 

haverão de criar. Disse, ainda, que felizmente as instituições, hoje em dia, têm outra 

rapidez de tesouraria proporcionada por parte do Governo Regional, que há um ano e tal 

não havia, mas que se houver uma evolução negativa da situação e se for necessário 

criar um mecanismo ainda mais rápido e mais célere haverão de o criar mas que, para já, 
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não havia chegado nenhum pedido de outra instituição deste género porquanto no resto 

do concelho a situação está controlada. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins ressalvou que concorda que todos estejam 

dispostos ao diálogo no sentido de perceber o que efetivamente é necessário e se fizer 

sentido que se reforce essa linha de apoio para que a mesma volte a abrir, que haja a 

disponibilidade de ouvir as instituições e perceber realmente o que é que se está a passar 

no terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (22/19) PROPOSTA DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO DO PROJETO 

DE REGULAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÕES E 

BENEFÍCIOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA: -----------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1344, datada de 20 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, veio estabelecer, no seu artigo 98º, nº 1, o 

dever de publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o início dos 

procedimentos de projetos de elaboração e alteração dos regulamentos administrativos, 

com vista a possibilitar a constituição de interessados e a apresentação de contributos 

pelos cidadãos nesse âmbito, devendo indicar-se o órgão que decidiu desencadear o 

procedimento, a data de início, o seu objeto, a forma de constituição de interessados e 

de apresentação de contributos; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº 1, alínea k) 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e o artigo 98º, nº 1 do CPA, propõe-se 

que a Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Dar início ao procedimento de elaboração do projeto Regulamento de 

reconhecimento de isenções e benefícios fiscais do Município da Praia da Vitória; --------  

b) Publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o início do 

procedimento, concedendo-se um prazo de dez dias úteis a contar da data de 

publicitação, para os interessados, querendo, se constituírem como tal no procedimento, 

devendo as suas sugestões para a alteração do Regulamento ser apresentadas mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do qual 

conste o nome completo, morada, número de identificação fiscal e enviadas por correio 

eletrónico para geral@cmpv.pt e entregues ou enviadas por correio postal para a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória sita à Rua do Cruzeiro, nº 10-F, freguesia de 

Santa Cruz, Praia da Vitória.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente fez uma breve explanação do objetivo da proposta 

apresentada ressalvando que é necessário dispor de um regulamento que permita à 

Câmara Municipal decidir questões diferentes sobre os impostos e sobre as taxas, 

situação esta que não será aplicada no presente mandato mas sim no próximo, visto que, 

para poderem deliberar exceções e medidas diferenciadoras ao nível dos impostos, taxas 

e licenças é necessário ter esse Regulamento de Reconhecimento de Isenções e 
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Benefícios Fiscais do Município, o qual dá poderes ao executivo e à Câmara Municipal 

para posteriormente deliberar conforme entender. -----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se com a aprovação desta proposta não 

estariam, de certa forma, a condicionar o próximo executivo, ao que o senhor Presidente 

respondeu negativamente porque, neste momento, apenas estavam a criar a “baliza” 

para num futuro próximo se poder vir a tomar as deliberações de benefícios fiscais. 

Assim sendo, se isto não for criado a informação que lhe transmitiram é que terá de se 

seguir pela regra daquilo que é a lei, uma vez que a mesma mudou e, portanto, a regra 

que tinham de isentar a derrama às empresas com sede no Concelho não será possível se 

não tiverem isso regulamentado, porquanto, com esta medida está a criar-se um 

mecanismo para não bloquear o futuro nesse sentido. -------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins interveio dizendo que considerando que se trata de 

uma exigência legal e que não vão estar a condicionar o próximo mandato a ninguém e 

tendo em consideração também que faltam três meses para o final deste mandato, acha 

que não faria sentido nenhum fazê-lo agora. Sendo assim, aprovam a proposta em causa.  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que espera que este regulamento não sirva para 

perpetuar ad eternum um conjunto de isenções e de benefícios que, neste momento, 

existem no concelho da Praia e que são necessários para que o mesmo cresça e tenha 

outra dinâmica económica, e que nós não tenhamos que manter um conjunto de 

isenções, taxas e outras que existem atualmente e que retiram receita ao Município. 

Perante o exposto, esclareceu que a sua preocupação era apenas esta, mas que apesar de 

o regulamento vir a existir não impede que o novo executivo possa mexer e fazer do 

mesmo aquilo que quiser. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que esta proposta apenas visa o início do 

processo de elaboração do regulamento pelo que ainda não existe nenhum regulamento 

criado e que irá ser deliberado já na próxima sessão da Assembleia Municipal para ficar 

ao dispor do próximo executivo municipal, daí se estar a iniciar o processo neste 

momento e não se está a “perder” três meses porque quem tomar posse irá fazê-lo em 

meados de outubro e até haver reunião de câmara e preparar o que houver a preparar 

praticamente estará concluído o ano de dois mil e vinte e um. Entretanto, o 

procedimento vai andando e a todo o tempo a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal, que será certamente a próxima, poderão fazer as alterações que entenderem 

mas o procedimento não se perde, sendo que é apenas isso que estão a deliberar neste 

momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (23/19) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO – 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1338, datada de 20 de julho em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que se mostra pertinente ajustar o Regulamento do Fundo de 

Maneio às necessidades atuais de funcionamento dos serviços municipais. -----------------  
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 -------- Propõe-se à Câmara Municipal, nos termos do Plano de Contas 

Multidimensional aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, que 

aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC-AP), e procedeu à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, 

alterado pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de 

março, e pelas Leis n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, a aprovação do Regulamento do Fundo de Maneio, cuja redação consta em 

anexo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se esta proposta era decorrente da atual 

circunstância em que se encontra o Município, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente, tendo a Vereadora Cláudia Martins mencionado que da mesma forma 

que quando lhes foi dado conhecimento que tinham sido retiradas as competências aos 

senhores Vereadores o reprovaram, neste momento, iriam abster-se de tomar essa 

decisão porque não concordam com aquilo que se está a passar neste momento. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se o senhor Marco Aurélio era Chefe de 

Divisão, ao que o senhor Presidente respondeu negativamente e perguntou o motivo 

dessa pergunta porquanto deveria haver alguma gralha, tendo o Vereador Rui Espínola 

retorquido que no regulamento referia que o mesmo era titular do fundo de maneio ao 

que o senhor Presidente esclareceu que, de forma recorrente, nem todos os titulares 

antes eram os chefes de divisão porquanto também eram as secretárias, os responsáveis 

de secção, etc., pelo que a grande questão aqui prende-se com a passagem de 

Vereadores para Chefes de Divisão, situação essa que já acontecia anteriormente e não 

era novidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Carlos Costa, Tiago Ormonde, Raquel Borges, Cláudia 

Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ---------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

cinquenta 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: _________________________________________ 


