ATA Nº 10
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE MAIO DE 2022
(APROVAÇÃO POR MINUTA)

PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ---------------------------------VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista,
Otília Maria de Sousa Martins, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto
José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro
Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS: Berto José Branco Messias. -------------------------------------HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------

-------- Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício dos
Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência
de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, estando presentes os Vereadores Paula
Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa Martins, Pedro
Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias, Marco Euclides
Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. --------------------------------------------------- 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, a Excelentíssima senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------

-------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a
falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

-------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------
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-------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------

-------- (01/10) DECISÃO FINAL – ANULAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO
DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO
PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR DOS
BISCOITOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Decisão Final, datada de 26 de abril findo, da Vereadora em regime de
substituição, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------------------------- “I. ENQUADRAMENTO DE FACTO E DE DIREITO ---------------------------------- Em reunião da Câmara Municipal da Praia da Vitória realizada a 15 de
Dezembro de 2021 foi tomada a decisão de contratar a Concessão de Exploração do Bar
da Zona Balnear dos Biscoitos através de Concurso Público, posteriormente publicitado
através do Anúncio n.º 6/2022, de 20 de janeiro, do Jornal Oficial da Região Autónoma
dos Açores, acompanhada da necessária aprovação das peças do procedimento, nos
termos do n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). --------------------------- No decorrer do procedimento concursal foi detetada uma lacuna no Programa do
Procedimento relativa ao Critério de Adjudicação, pois o artigo 13.º da mencionada
peça apenas refere o peso relativo de cada um dos fatores, sendo totalmente omisso
quanto ao modelo de avaliação das propostas. ----------------------------------------------------------- A alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP positiva que o programa do concurso
deve indicar, além do critério de adjudicação, o modelo ou a grelha de avaliação das
propostas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 74.º do CCP. ------------------------------------------- Do enquadramento legal mencionado decorre que a omissão no Programa do
Procedimento do modelo de avaliação das propostas origina uma invalidade do ato de
aprovação das peças do procedimento, por vício de violação de lei, anulável nos termos
do n.º 1 do artigo 163.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). ----------------------- II. DECISÃO: -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória em virtude do exposto (i) anula o
ato de aprovação das peças do procedimento referentes ao Concurso Público para
Concessão de Exploração do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, nos termos do n.º
1 do artigo 163.º, do n.º 2 do artigo 165.º e do n.º 1 do 169.º, todos do CPA, por
violação do estatuído na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, reconstituindo a
situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, e,
simultaneamente, (ii) desencadeia um novo procedimento concursal abrangendo o
objeto da concessão do procedimento consequentemente extinto.” ------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a decisão final em apreço. --

-------- (02/10) PROPOSTA – CONCURSO PÚBLICO - CONCESSÃO DE
EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR DOS BISCOITOS: ------------------------ Proposta n.º I-CMPV/2022/577, datada de 26 de abril findo, da Vereadora em
regime de substituição, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -----------------------------------Ata nº 10/2022
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-------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, em conjugação com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido
diploma legal, a Assembleia Municipal, em sessão de 27 de Dezembro de 2021,
deliberou autorizar a Câmara Municipal a celebrar contrato de concessão por concurso
público, da exploração do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos; --------------------------------------- No decorrer do procedimento concursal foi detetada uma lacuna no Programa do
Procedimento relativa ao Critério de Adjudicação, pois o artigo 13.º da mencionada
peça apenas refere o peso relativo de cada um dos fatores, sendo totalmente omisso
quanto ao modelo de avaliação das propostas. ----------------------------------------------------------- A 6 de Abril corrente, em reunião camarária foi decidido anular o ato de
aprovação das peças do procedimento referentes ao Concurso Público para Concessão
de Exploração do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, nos termos do n.º 1 do artigo
163.º, do n.º 2 do artigo 165.º e do n.º 1 do 169.º, todos do CPA, por violação do
estatuído na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, reconstituindo a situação que
existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, e, simultaneamente, (ii)
desencadear um novo procedimento concursal abrangendo o objeto da concessão do
procedimento consequentemente extinto. ---------------------------------------------------------------- Efetuada a respetiva audiência prévia, nos termos dos artigos 121º e 122º do
CPA, não houve qualquer observação/reclamação. ----------------------------------------------------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------------- a) Aprove o caderno de encargos e programa de procedimento, que se encontram
anexos, e que fazem parte integrante da presente proposta; ------------------------------------------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos
concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. João Paulo Carvalho; ----------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste. ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (03/10) PROPOSTA – AJUSTE DIRETO - CONCESSÃO DE
EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA DA CALDEIRA, VILA DE LAJES: -------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/579, datada de 26 de abril findo, da Vereadora em
regime de substituição, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: ------------------------------------------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, em conjugação com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido
diploma legal, a Assembleia Municipal, em sessão de 27 de Dezembro de 2021,
deliberou autorizar a Câmara Municipal a celebrar contrato de concessão da exploração
do Bar da Piscina da Caldeira, Vila de Lajes; ------------------------------------------------------------ O procedimento concursal aberto em consequência da autorização mencionada
ficou deserto, conforme relatório final em anexo. ------------------------------------------------------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ---------------------------------Ata nº 10/2022
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-------- a) Autorize a abertura de um procedimento concursal na modalidade de Ajuste
Direto, de acordo com o nº.1, alínea b) do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos,
com a base no mesmo caderno de encargos aprovado no primeiro procedimento
concursal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise da proposta do concorrente
admitido a concurso: ----------------------------------------------------------------------------------------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. João Paulo Carvalho; ----------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste.”------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (04/10) PROPOSTA – AJUSTE DIRETO - CONCESSÃO DE
EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR DAS ESCALEIRAS, VILA
NOVA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/580, datada de 26 de abril findo, da Vereadora em
regime de substituição, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: ------------------------------------------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, em conjugação com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido
diploma legal, a Assembleia Municipal, em sessão de 27 de Dezembro de 2021,
deliberou autorizar a Câmara Municipal a celebrar contrato de concessão da exploração
do Bar da Zona Balnear das Escaleiras, Vila Nova; ---------------------------------------------------- O procedimento concursal aberto em consequência da autorização mencionada
ficou deserto, conforme relatório final em anexo. ------------------------------------------------------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------------- a) Autorize a abertura de um procedimento concursal na modalidade de Ajuste
Direto, de acordo com o nº.1, alínea b) do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos,
com a base no mesmo caderno de encargos aprovado no primeiro procedimento
concursal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise da proposta do concorrente
admitido a concurso: ----------------------------------------------------------------------------------------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. João Paulo Carvalho; ----------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste.”------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (05/10) PROPOSTA – CONCESSÃO, POR CONCURSO PÚBLICO, DA
EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DOS BISCOITOS: ------------------
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-------- Proposta n.º I-CMPV/2022/585, datada de 28 de abril findo, da Vereadora em
regime de substituição, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: ------------------------------------------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal
celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que
compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre
matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para
concessão, por concurso público, da exploração do Parque de Campismo dos Biscoitos,
conforme as condições gerais constantes do caderno de encargos e programa de
procedimento, que se encontram anexos, e que fazem parte integrante da presente
proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos
concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. João Paulo Carvalho; ----------------------------------------------------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste.”------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em
apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. -----------------

-------- (06/10) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS
DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA NAS ZONAS BALNEARES DO
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/562, datada de 21 de abril findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------------- “Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto
Legislativo Regional 16/2011/A de 30 de maio, o uso público balnear é assegurado
através da constituição de zonas balneares às quais está associado um conjunto de regras
com o objetivo de garantir a segurança e a sustentabilidade da sua utilização; --------------------- Considerando que de harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 9.º da Lei n.º
54/2005, de 15 de novembro, as zonas balneares estão sob a administração de uma
entidade de direito público encarregada da prossecução de atribuições de interesse
público, a qual pode ser o município territorialmente competente; ----------------------------------- Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional
16/2011/A, de 30 de maio, estipula que o Município deve assegurar, nas zonas
balneares, os serviços de vigilância, assistência e primeiros socorros a banhistas; ---------
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-------- Propõe-se, com o objetivo de garantir a segurança, a vigilância e a prestação de
socorro nas zonas balneares, de acordo com a legislação em vigor, que a Câmara
Municipal da Praia da Vitória delibere, estabelecer um Protocolo com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nos termos da proposta
que junto se anexa, no valor de 125 000€ (cento e vinte e cinco mil euros).” ---------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (07/10) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS CLUBES
DESPORTIVOS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO DE APOIO ÀS ENTIDADES E AGENTES DESPORTIVOS
DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - ÉPOCA DESPORTIVA 2021-2022: -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/584, datada de 28 de abril findo, do Sr. VicePresidente da Câmara Municipal, Dr. Ricky Baptista, do seguinte teor:----------------------------- “Considerando que o Movimento Associativo tem desempenhado um papel
preponderante no desenvolvimento social, cultural, turístico e desportivo no Concelho
da Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho
reconhecido de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de acesso à
prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores
condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve a necessidade de oferecer
uma maior quantidade de espaços destinados à prática desportiva. ---------------------------------- Considerando que as instalações desportivas têm assumido um papel decisivo na
promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da
Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da
nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que o desenvolvimento desportivo, para além da promoção do
desporto, tem tido um papel muito importante na vertente turística. --------------------------------- Considerando a criação e implementação de um conjunto de disposições
normativas relacionadas com a utilização e gestão das instalações desportivas, com o
apoio aos escalões de formação locais e com o apoio às equipas que participam nos
campeonatos nacionais, são fundamentais para uma gestão transparente e responsável
do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Conforme o disposto no capítulo IV, artigo 38º, alínea 1, do Regulamento
Municipal de Apoio aos Clubes Desportivos do Concelho da Praia Da Vitória, e
conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte integrante da
presente proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo
Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: ----------------------------------------- 1 - A atribuição de um apoio aos escalões de formação no valor de 36.012,00€
(trinta e seis mil e doze euros) distribuídos às seguintes entidades, de acordo com a
minuta do contrato programa, em anexo à presente proposta:---------------------------------Ata nº 10/2022
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-------- a) Grupo Desportivo dos Biscoitos, 3.728,00€ (três mil, setecentos e vinte e oito
euros), --------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira, 420,00€
(quatrocentos e vinte euros),-------------------------------------------------------------------------------- c) Grupo Desportivo das Fontinhas, 1.372,00€ (mil, trezentos e setenta e dois
euros), --------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, 4.368,00€ (quatro mil,
trezentos e sessenta e oito euros), -------------------------------------------------------------------------- e) Associação Desportiva CAD, 980,00€ (novecentos e oitenta euros), -------------------- f) Clube Naval da Praia da Vitória, 4.410,00€ (quatro mil, quatrocentos e dez
euros), --------------------------------------------------------------------------------------------------------- g) Este Karaté Clube, 994,00€ (novecentos e noventa e quatro euros), --------------------- h) Praia Ténis Clube, 1.008,00€ (mil e oito euros), -------------------------------------------- i) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, 2.244,00€ (dois mil, duzentos e
quarenta e quatro euros), ------------------------------------------------------------------------------------ j) Juventude Desportiva Lajense, 3.486,00€ (três mil, quatrocentos e oitenta e
seis euros), ---------------------------------------------------------------------------------------------------- k) Judo Clube Ramo Grande, 959,00€ (novecentos e cinquenta e nove euros), ----------- l) Sport Clube Vilanovense, 2.044,00€ (dois mil e quarenta e quatro euros), -------------- m) Clube de Judo da Praia da Vitória, 1.512,00€ (mil, quinhentos e doze euros), -------- n) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, 1.680,00€ (mil, seiscentos e
oitenta euros), ------------------------------------------------------------------------------------------------- o) Clube Desportivo Escolar "Os Vitorinos", 2.040,00€ (dois mil e quarenta
euros), --------------------------------------------------------------------------------------------------------- p) Grupo Desportivo da Casa do Povo de São Brás, 420,00€ (quatrocentos e
vinte euros), --------------------------------------------------------------------------------------------------- q) Associação Fontinhas Activa, 1.624,00€ (mil, seiscentos e vinte e quatro
euros), --------------------------------------------------------------------------------------------------------- r) Clube de Karaté do Shotokan da Praia da Vitória, 539,00€ (quinhentos e trinta
e nove euros), ------------------------------------------------------------------------------------------------- s) Sport Clube Praiense, 2.184,00€ (dois mil, cento e oitenta e quatro euros). ------------ 2 - Apoio financeiro aos escalões seniores nos campeonatos nacionais e
campeonatos regionais regulares no valor de 91.790,00€ (noventa e um mil, setecentos e
noventa euros) distribuídos às seguintes entidades, de acordo com a minuta do contrato
programa, em anexo à presente proposta: ---------------------------------------------------------------- a) Grupo Desportivo dos Biscoitos, Campeonato Nacional de Futsal 3ª Divisão,
2.850,00€ (dois mil, oitocentos e cinquenta euros),----------------------------------------------------- b) Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira, Campeonato
Nacional de Futsal 3ª Divisão, 2.850,00€ (dois mil, oitocentos e cinquenta euros), --------------- c) Grupo Desportivo das Fontinhas, Campeonato de Portugal, 16.720,00€
(dezasseis mil, setecentos e vinte euros), ----------------------------------------------------------------- d) Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, Campeonato Nacional
Seniores Masculinos II Divisão, 5.700,00€ (cinco mil e setecentos euros), ------------------
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-------- e) Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, Campeonato Nacional
Seniores Femininos II Divisão, 4.560,00€ (quatro mil, quinhentos e sessenta euros), ------------ f) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, Campeonato Nacional 1ª Divisão
Seniores Masculinos, 25.740,00€ (vinte e cinto mil, setecentos e quarenta euros), ---------------- g) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, Campeonato Nacional Seniores
Femininos II Divisão 4.560,00€ (quatro mil, quinhentos e sessenta euros), ------------------------ h) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, Campeonato Nacional 1ª
Divisão Seniores Masculinos, 5.280,00€ (cinco mil, duzentos e oitenta euros), ------------------- i) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, Campeonato Nacional 1ª
Divisão Seniores Femininos 3.960,00€ (três mil, novecentos e sessenta euros), ------------------- j) Grupo Desportivo da Casa do Povo de São Brás, Campeonato Nacional de
Futsal 3ª Divisão, 2.850,00€ (dois mil, oitocentos e cinquenta euros), ------------------------------ k) Sport Clube Praiense, Campeonato de Portugal, 16.720,00€ (dezasseis mil,
setecentos e vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------ Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2022.” ------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em causa. ---------------------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- (08/10) PARECER TÉCNICO - INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE
COMBUSTÍVEL – CLASSE A1, SITO NA RUA MATEUS LEAL, FONTE DO
BASTARDO - GALP AÇORES, S.A. - PROCESSO N.º 01/2022/34: --------------------------- Presente o parecer técnico, datado de 13 de abril findo, do Gabinete Técnico de
Obras Particulares desta Câmara Municipal, elaborado pelo Arq.º Luís Reis, do seguinte
teor: -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Na sequência do anterior parecer comunicado pelo nosso ofício com a ref.ª
SO/464/2022, datado de 03.03.2022, a entidade requerente apresenta requerimento de
exposição, com o intuito de clarificar alguns dos pontos constantes do mesmo ofício. ----------- O requerimento inicial apresentado pela entidade requerente, referia ser
pretensão “(…) requerer o licenciamento simplificado da Classe A1 de uma instalação
de armazenagem de combustível (…)” que seria levado a efeito no Loteamento do Pico
da Bagacina, contudo, pela exposição agora apresentada, a pretensão não seria o
licenciamento de uma nova instalação de armazenagem de combustível, conforme dado
a entender no requerimento, mas sim, licenciar alterações a uma instalação de
armazenagem de combustível já existente e à qual terá sido atribuído o Alvará de
Utilização n.º 2/2012, emitido a 11 de Janeiro de 2012, após a conclusão do processo
01.2006.8, que deu entrada nesta edilidade a 17.01.2006 em nome da ora requerente,
que, conforme se constata pelas datas, o processo decorreu nesta edilidade durante 6
anos. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tratando-se de uma situação de difícil compreensão, após atenta consulta ao
acima mencionado processo 01.2006.8, apuraram-se, de forma sucinta, os seguintes
factos: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata nº 10/2022
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-------- 1. O pedido deu entrada nesta edilidade a 17 de Janeiro de 2006 e era pretensão
da entidade requerente proceder à construção de uma instalação de armazenamento de
gases de petróleo liquefeitos, constituído por um reservatório cilíndrico horizontal; -------------- 2. A implantação do reservatório situava-se junto ao PT e Reservatório de Água,
na mesma porção de parcela cedida ao município aquando do licenciamento do
loteamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Tratando-se de uma parcela de território cedida ao domínio público, não
sendo por isso mesmo, propriedade da entidade promotora do loteamento, ficou
estipulado que, a autorização da implantação neste local do equipamento em apreço,
ficaria dependente da celebração de um contrato de cedência que permitisse a utilização
desta parcela por parte da entidade Galp Açores, Lda.; ------------------------------------------------ 4. Por despacho datado de 21.06.2007, ficou deliberado que a elaboração da
respectiva minuta do contrato que, posteriormente, seria submetida a reunião de
Câmara, ficaria a cargo do gabinete jurídico desta edilidade; ----------------------------------------- 5. Considerando os problemas e questões suscitadas pelo gabinete jurídico desta
edilidade, aquando da elaboração da mencionada minuta de contrato, por despacho
datado de 04.07.2007, face ao enquadramento legal e factual, o pedido foi indeferido
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 24.º do RJUE;------------------------------------------------- 6. Posteriormente o pedido foi novamente submetido, mas desta feita, localizado
num outro ponto do loteamento, numa zona igualmente cedida ao domínio público,
acabando por ser concedida a respectiva autorização para a instalação do equipamento,
que, por se considerar fundamental para o funcionamento do empreendimento, foi
autorizado de forma onerosa; ------------------------------------------------------------------------------- 7. Após a realização da respectiva vistoria favorável, foi então, emitido a 11 de
Janeiro de 2012, o Alvará de Utilização n.º 2/2012, destinado a Licença de Exploração
para Parque de Armazenamento de Gás para um reservatório superficial para gases de
petróleo liquefeitos (GPL), para o caso, gás butano, com a capacidade de 11,10m³. -------------- Assim, esclarecida que está esta questão, conforme acima mencionado, a
pretensão da entidade requerente não seria o licenciamento de uma nova instalação de
armazenagem de combustível, conforme dado a entender no requerimento, mas sim,
licenciar alterações a uma instalação de armazenagem de combustível já existente. -------------- Neste sentido, efectuada nova análise ao solicitado, as peças escritas nunca se
referem a uma instalação de armazenagem de combustível já existente, dando sempre a
entender que estamos perante a instalação de um novo equipamento, questão que, em
futuras intervenções similares, deverá a entidade projectista ter em consideração, sendo
apenas feita referência à palavra “alterações” numa única peça gráfica, desenho n.º
731GG 002. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Deste modo, percebe-se agora que a entidade requerente pretende ampliar a área
vedada onde se encontra implantado o reservatório, isto é, passa de uma área de
34,95m² para 39,72m², uma ampliação de 4,77m². ----------------------------------------------------- O projecto contante do pedido encontra-se acompanhado por parecer emitido
pela entidade ISQ, com o n.º EIC202200121\02, informando que, “A análise dos
documentos do projecto (Ponto 4), referente à instalação acima mencionada, evidencia
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a sua conformidade com a legislação aplicável.” e, como tal, “O projecto satisfaz os
requisitos aplicáveis.”. -------------------------------------------------------------------------------------- Ora, face ao que agora se entende ser a pretensão da entidade requerente, para
além do facto do reservatório estar implantado ao eixo de uma falha geológica, em
termos técnicos, não se vê qualquer inconveniente, contudo, em termos legais, será de
chamar a atenção para o facto de estarmos perante um espaço afecto ao domínio público
onde este equipamento não deveria estar implantado e sobre o qual tem este gabinete
técnico dúvidas se será possível efectuar qualquer alteração que agrave a situação, pelo
que, considerando que a autorização para a instalação do equipamento proveio,
inicialmente, de reunião de Câmara, julga-se por conveniente que a decisão final sobre a
alteração, provenha de idêntica autorização.”------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização da alteração
a que alude o parecer técnico. ---------------------------------------------------------------------

---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontramse 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, a
Exma. 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 pela Exm.ª Senhora Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e
Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
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