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ATA Nº 7  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MARÇO DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro. --------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, 

Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. -----------------------------------------  

 

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

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

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

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

Presidência de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, estando presentes os Vereadores 

Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tibério Manuel Faria Dinis, 

Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e 

Paulo Noval Frederico. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- 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 conhecimento que, após esta 

reunião de Câmara, iria receber o Diretor de Finanças dos Açores para efeitos de 

assinatura do protocolo que visa proceder à reinstalação do Serviço de Finanças da Praia 

da Vitória para o edifício do Município, sito na Praça Francisco Ornelas da Câmara. 

Para esse efeito, o Município procede às obras na infraestrutura e a Autoridade 

Tributária e Aduaneira assume as obras no interior e o mobiliário. ---------------------------  

 -------- Destacou ainda que a cedência vai funcionar praticamente como um contrato de 

arrendamento mas não será cobrada uma renda, sendo esta a condição que o Município 

teve de ceder. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se a mudança só vai acontecer 

após as obras no rés-do-chão do edifício, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria a Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se é 

possível, após as obras no rés-do-chão, que as obras continuem a decorrer normalmente 

no restante edifício, tendo o senhor Presidente respondido que isso é possível, 

porquanto, o reforço de placa é feito no início da obra. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que inicialmente a ideia era demolir todo 

o edifício e fazer um edifício novo, mas quando começaram a ser publicados os 

regulamentos do novo Quadro Comunitário verificou-se que isso não seria possível, 

sendo a única solução a requalificação. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira inquiriu se aquele projeto que foi apresentado 

e votado não vai avançar, ao que o senhor Presidente respondeu que não vai avançar 

porque não há apoio para o mesmo. Desse modo, e como o novo Quadro Comunitário 

não apoia na construção de edifícios de raiz, optou-se por requalificar o edifício 

existente, mas com uma requalificação profunda e com alterações significativas. Após a 

conclusão das obras ficará no rés-de-chão o Serviço de Finanças e no primeiro e 

segundo andares vai-se estender a Incubadora de Empresas porque nas atuais 

instalações não tem capacidade para mais projetos. ---------------------------------------------  

 -------- Disse ainda o senhor Presidente que com a instalação do Serviço de Finanças no 

edifício da Praça terá de se repensar a situação do estacionamento.---------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se já existe orçamento para a obra de 

requalificação daquele edifício, tendo o senhor Presidente respondido que está tudo 

orçamentado, sendo que ronda no total cerca de quatrocentos e tal mil euros, com uma 

comparticipação de oitenta e cinco por cento da obra. ------------------------------------------  

 -------- Quanto às candidaturas o senhor Presidente destacou as três a decorrer, 

nomeadamente: o parque empresarial das Lajes; a infraestrutura da incubadora de 

empresas; e a da proteção civil. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se assim que terminar o processo da 

candidatura se inicia logo a obra, tendo o senhor Presidente respondido que pode lançar 

logo o concurso público condicionando o direito de não adjudicar a obra, caso não 

venha a ser aprovada a candidatura. ----------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico, solicitou ao Vereador Tibério Dinis, um balanço 

relativamente à forma como decorreu a participação do Município na Bolsa de Turismo 

de Lisboa, tendo o Vereador Tibério Dinis feito uma explanação sobre o solicitado, 

destacando que a participação da Praia da Vitória foi no âmbito do stand Açores, em 

que cada município tem direito apenas a três apresentações. Assim, optou-se por fazer 

as apresentações ao público, na sexta-feira e no sábado, das Festas da Praia e do 

Carnaval. No espaço dedicado a profissionais apresentou-se o Outono Vivo, Conto 

Contigo e de um vídeo produzido na Academia da Juventude. --------------------------------  
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 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou qual foi a reação do vídeo 

apresentado o qual, na sua opinião, era demasiado longo, ao que o Vereador Tibério 

Dinis respondeu que esta é sempre a dificuldade com os vídeos promocionais, e que no 

caso dos vídeos promocionais do Carnaval e das Festas da Praia, estes são mais curtos. --  

 -------- Ainda sobre o vídeo produzido na Academia da Juventude o Vereador Tibério 

Dinis realçou que teve aquela duração com o intuito de abranger todas as áreas 

turísticas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à apresentação em público, das Festas da Praia e do Carnaval, o 

Vereador Tibério Dinis destacou que tiveram a maior afluência de público do Pavilhão, 

especialmente o Carnaval. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se já há alguma estratégia para o próximo 

ano, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que isso terá de ser trabalhado com 

antecedência. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico referiu que no caso do Carnaval da Terceira existe 

sempre uma questão interna, ou seja, porque motivo os outros carnavais, que não têm 

nada de tradicional português, são falados na televisão e muitas vezes o da Terceira não 

é mencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o Vereador Tibério Dinis disse que o mesmo acontece com 

outros carnavais peculiares como o da Terceira, no entanto, tem sido feito um esforço 

nessa matéria, isto é, em termos de promoção. Este ano, já se verificou um reforço de 

equipas nacionais na Ilha, com reportagens de imagens de marca, a própria reportagem 

na SIC – Sociedade Independente de Comunicação, porém, é necessário fazer um 

esforço conjunto no sentido de se trazer jornalistas à Ilha, para efeitos de divulgação. ----  

 

 -------- O Vereador Tibério Dinis deu conhecimento que no próximo sábado será 

apresentado o vídeo promocional das Festas da Praia. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se era possível saber o impacto do 

evento que decorreu no passado fim-de-semana, no âmbito do Programa Vitória, tendo 

o Vereador Tibério Dinis respondido que hoje se iniciou o inquérito aos comerciantes, 

procedimento habitual sempre que ocorrem eventos desta natureza, com o objetivo de se 

confirmar se correu da melhor forma e o que pode ser melhorado. ---------------------------  

 -------- O Vereador Tibério Dinis prosseguiu salientando que a passagem de modelos 

correu muito bem e contou com uma boa participação do público, apesar de haver um 

ou outro ajuste que terá de ser melhorado do ponto de vista logístico, quer do lado da 

Câmara, quer do lado da Comissão. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que a atual Comissão tem tido uma evolução significativa, ou 

seja, no sentido de terem mais autonomia de decisão. Desse modo, e futuramente, a 

solução será em criar uma associação de comerciantes mas para isso é necessário mais 

algum tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/07) MINUTA DE CONTRATO DA EMPREITADA DE 

“REGULARIZAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE RIBEIRAS DO CONCELHO”: ---  

 -------- Presente, para efeitos de aprovação, nos termos do artigo 98.º, do Código dos 

Contratos Públicos a minuta de contrato (I-CMPV/2017/440), garantia bancária e 

documentos de habilitação, referentes à Empreitada de “Regularização e Desobstrução 

de Ribeiras do Concelho”. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente disse que na sequência da última 

deliberação da Câmara, no sentido de adjudicar a empreitada em referência à 

TRANSJET – Construção e Transportes, Lda. – foi apresentada a garantia bancária, os 

documentos de habilitação e elaborada a minuta de contrato, os quais são submetidos 

para aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar nos termos do artigo 98.º, do 

Código dos Contratos Públicos a minuta de contrato (I-CMPV/2017/440), garantia 

bancária e documentos de habilitação, referentes à Empreitada em apreço.-----------  

 -------- Os Vereadores Maria Judite Parreira e Paulo Frederico abstiveram-se. ------  

 

 

 -------- (02/07) PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FINAL - RESTRIÇÃO DO 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO "AQUARIUS 

PUB" - FREGUESIA DOS BISCOITOS, CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA:  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/441, datada de 20 de março em curso, da Vereadora com 

competência delegada, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------  

 -------- «1. Considerando a proposta de restrição do horário de funcionamento do Bar 

“Aquárius Pub”, discutida sob a forma de projeto de decisão nas reuniões da câmara 

municipal datadas 14 de Fevereiro de 2017 e de 25 de Outubro de 2016, nesta última sob o 

ponto 18/22 (da ata nº 22/2016), cuja cópia de parte de ata ora se transcreve: -------------------  

 -------- “(18/22) PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO A HORÁRIO E BARULHO DO BAR 

“AQUÁRIUS PUB”, FREGUESIA DOS BICOITOS, CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA 

– CARLA MARÍLIA DOS SANTOS SIMÕES: --------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de março último, de Carla Marília dos Santos Simões, 

requerendo a averiguação ao horário do bar designado por “Aquárius Pub”, sito na Rua 

Longa, n.º 17, freguesia dos Biscoitos por o mesmo não possuir um horário definido, 

chegando a fechar às 06h00 da manhã durante os dias da semana, tornando-se o som da 

música reproduzido no estabelecimento e o movimento da clientela impossível para o seu 

descanso, situação essa insustentável, uma vez que tem um filho de oito meses que necessita 

de sonos estáveis para o seu desenvolvimento e bem estar. ----------------------------------------  

 -------- Informação datada de 18 de outubro, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

elaborada pela Assistente Técnico, Elisabete Costa, do seguinte teor: ---------------------------  
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 -------- “Na sequência do requerimento da Senhora Carla Marília dos Santos Simões 

datado de 14 de março de 2016, solicitando que esta Câmara Municipal averiguasse o 

horário e o barulho do estabelecimento, sito na rua Longa nº17-A, freguesia dos Biscoitos, 

tenho a informar que o assunto foi à reunião de executivo ficando decidido convocar-se o 

atual explorador do referido estabelecimento, tendo a reunião realizando-se no dia 8 de 

abril de 2016. Por despacho de V. Exª de 2 de maio de 2016 notificamos através do nosso 

ofício S-CMPV/2016/935, datado de 3 de maio de 2016: Junta de freguesia dos Biscoitos, 

Câmara do Comércio, ACRA, Sindicato e PSP dos Biscoitos para se pronunciarem sobre a 

proposta de restrição de horário de funcionamento, não tendo respondido a Junta de 

freguesia e Câmara do Comércio, pelo que estes Serviços insistiram no pedido de parecer 

através do nosso ofício S-CMPV/2016/1249, datado de 14 de junho de 2016. A 13 de julho 

de 2016 e uma vez que a Câmara do Comércio ainda não se tinha pronunciado, solicitamos 

a resposta telefonicamente o que até à presente data não foi dada. Mais informo que foi 

solicitado pelo Procurador Adjunto que esta câmara confirmasse se o referido 

estabelecimento se encontrava devidamente licenciado e qual o horário de funcionamento 

do mesmo e se tinha sido alvo de queixas da população e respondemos através do nosso 

ofício S-CMPV/2016/1583. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e salvo melhor opinião o referido assunto deverá ser 

presente à reunião da Câmara para posterior deliberação.” --------------------------------------  

 -------- Informação datada de 18 de outubro em curso, da Sr.ª Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos do seguinte teor: -------------------------------------------------------  

 -------- «Nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de outubro, 

na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, as 

câmaras municipais ouvidos os sindicatos, as forças de segurança pública, as associações 

de empregadores, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situa, podem restringir os períodos de funcionamento a vigorar em 

todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas em casos devidamente 

justificados e que se prendam com razões de segurança ou de proteção de qualidade de 

vida dos cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A particular Carla Marília dos Santos Simões, apresentou reclamação contra o Bar 

"Aquárius Pub" em virtude de o mesmo fechar às 6h00 da manhã durante os dias de 

semana e que o som da música reproduzido no estabelecimento e o movimento da clientela 

que por ali passa incomoda e perturba o descanso da sua família nomeadamente do seu 

filho com oito meses. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O horário de funcionamento constante da comunicação prévia é das 08h00 às 

04h00 todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Perante a proposta de restrição do horário de funcionamento para as 02h00, a 

Associação dos Consumidores da Região Autónoma dos Açores, informa nada ter a opor à 

restrição de horário de funcionamento proposta; a Esquadra da PSP dos Biscoitos informa 

que tem recebido algumas reclamações respeitantes ao ruído e que considera essencial a 

restrição do horário de funcionamento do estabelecimento; o Sindicato dos profissionais 

dos transportes, turismo e outros serviços de Angra do Heroísmo, é de parecer de se 

restringir o período de funcionamento do Bar das 08h00 às 24h00 e a Junta de Freguesia 

dos Biscoitos entende que não só nada tem a opor à proposta de restrição de horário de 

funcionamento do estabelecimento indicado como concorda a que seja limitada ao máximo 

tal horário de funcionamento. --------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, apesar das várias insistências 

nunca se pronunciou sobre a matéria. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, agende-se o assunto na ordem de trabalhos da próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal para deliberação sobre a restrição do horário de 

funcionamento do estabelecimento "Aquarius Pub".» -----------------------------------------------  

 -------- 2. Considerando que, com base nos fundamentos de facto e de direito supra 

expostos, foi aprovado por unanimidade e sob a forma de projeto de decisão, “restringir o 

horário de funcionamento do estabelecimento “Aquarius Pub” para até às 24h00, nos dias 

de semana e ao domingo, e até às 02h00, nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado” 

e submeter esse projeto de decisão à audiência de interessados conforme prevista nos 

artigos 121º e 122º do Código de Procedimento Administrativo; ----------------------------------  

 -------- 3. Considerando que, notificados para esse efeito, i.e., audiência dos interessados, 

quer a entidade titular da exploração do estabelecimento, Dimitry Vladimirivitch Tsvaev 

(notificado por ofício S-CMPV/2017/319, datado de 21/02/2017 e registado a 23/02/2017), 

quer o respetivo mandatário, ilustre advogado Dr. Paulo Botelho (notificado por ofício S-

CMPV/2017/320, datado de 21/02/2017 e registado a 23/02/2017), para, por escrito e no 

prazo de 10 dias, se pronunciarem sobre o projeto de decisão, nenhum se pronunciou sobre 

o projeto de decisão dentro do respetivo prazo terminado no passado dia 13 de Março de 

2017 (nos termos do artigo 113º, nº 1, do Código de Procedimento Administrativo); ----------  

 -------- 4. E considerando finalmente que se mantêm válidos todos os argumentos de facto e 

de direito supra expostos e que fundamentaram este projeto de decisão e considerando ainda 

que, conforme resulta dos próprios termos do citado artigo 3º do Decreto-Lei nº 48/96, de 

15 de Outubro, o direito ao repouso e à proteção da qualidade de vida dos cidadãos não 

pode deixar de prevalecer sobre os direitos e interesses de natureza económica do 

explorador do estabelecimento; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  
 -------- a. Com base nos supra referidos fundamentos de facto e de direito, aliás já 

constantes da proposta levada à reunião de câmara de 25 de outubro de 2016 e de 14 de 

Fevereiro de 2017 e cuja validade se mantêm e ora se invocam, designadamente o direito ao 

repouso e à proteção da qualidade de vida dos cidadãos, tornar definitivo o projeto de 

decisão e determinar a restrição do horário de funcionamento do estabelecimento “Aquarius 

Pub” para até às 24H00, nos dias de semana e ao domingo, e até às 02h00, nas sextas-feiras, 

sábados e vésperas de feriado.» -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/07) REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - RELATÓRIO DA QUALIDADE DE 

SERVIÇOS – 2º SEMESTRE DE 2016: --------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara Municipal e 

Sessão Ordinária da próxima Assembleia Municipal, o Relatório da Qualidade de 

Serviços, referente ao 2º semestre de 2016, o qual faz parte integrante desta ata e cuja 

Ata da equipa de Avaliação é do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 -------- “Aos dezasseis dias do mês de março de 2017 e no âmbito dos números 1 e 2 do 

artigo 27º do Regulamento da Qualidade de Serviço do Município da Praia da Vitória, 
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reuniu a equipa de Avaliação, composta pelos seguintes elementos: Tiago Ormonde, 

Gestor de Projeto, Anabela Leal, colaboradora, Rui Azevedo, responsável pelas Obras 

Particulares, Elisabete Costa, responsável pelas Taxas e Licenças e Vanda Bettencourt, 

delegada da Praia Ambiente EM. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião teve por agenda o seguinte ponto: --------------------------------------------  

 -------- Ponto 1, preparação do relatório do 2º semestre de 2016;------------------------------  

 -------- No ponto 1, deu-se a apresentação dos relatórios individuais, feita pelos 

coordenadores das respetivas Secções/Setores que ficarão como anexos à presente ata, 

verificando-se que não foi registado qualquer desvio em relação aos indicadores 

apresentados no já mencionado Regulamento. A equipa procedeu à elaboração de um 

relatório final, de forma a sintetizar e a agrupar num único documento os dados 

apresentados, cujo teor será apenso a esta ata.” --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/07) NOTA JUSTIFICATIVA – ALTERAÇÃO AO MAPA DE 

PESSOAL PARA 2017 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/324, datada de 6 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Nos termos do n.º 2 do artigo 28º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os mapas 

de pessoal constituem uma ferramenta de gestão de Recursos Humanos, nomeadamente 

no que se refere a uma planificação de atividades necessárias ao cumprimento da missão 

a que se destina a entidade. Este mapa de pessoal constitui parte integrante do 

Orçamento devendo todas as despesas com os respetivos Recursos Humanos estar nele 

previstas.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e dando cumprimento ao estipulado na Lei, nomeadamente o artigo 29º, 

foi aprovado em Assembleia Municipal de 16 de dezembro de 2017, o Mapa de Pessoal 

com os postos de trabalho que esta Câmara Municipal considerou essenciais para o 

desenvolvimento das respetivas necessidades. ---------------------------------------------------  

 -------- No entanto, o trabalhador Márcio Emanuel Areias de Lima, que se encontrava de 

licença sem remuneração, solicitou o seu regresso à Câmara Municipal a partir de 1 de 

agosto do corrente ano. Tendo em conta que nas licenças de duração superior a um ano 

(o que foi o caso), o regresso ao serviço fica condicionado à existência de um posto de 

trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal e uma vez que existe interesse da 

Câmara Municipal no regresso do referido trabalhador, proponho que se altere o Mapa 

de Pessoal, prevendo um lugar de Assistente Operacional que ficará afeto ao Setor de 

Manutenção de Zonas Balneares, Jardins, Zonas Verdes, Cemitério e Recintos 

Desportivos, da Divisão de Infraestruturas e Logística, conforme Mapa de Pessoal em 

anexo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas a) e 

o), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 

artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -------------------------------------------------  
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 -------- (05/07) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA 

FREGUESIA DE SANTA CRUZ - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA 

E CREMATÓRIO DA ILHA TERCEIRA: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/452, datada de 22 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que nos termos da aliena j), numero 1, artigo 25º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia municipal, no âmbito das suas 

competências de apreciação e fiscalização e sob proposta da câmara municipal, 

deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda 

articulada dos interesses próprios das populações; -----------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância de fomentar a cooperação entre o Município da 

Praia da Vitória e as freguesias, para a prossecução de investimentos que promovam a 

qualidade de vida das populações; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que na maioria das situações, a cooperação técnica e financeira do 

município é determinante para a concretização dos investimentos das freguesias; ---------  

 -------- Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Cruz realizará um investimento 

estruturante para a população da Freguesia, do Concelho e da Ilha Terceira, 

nomeadamente, a construção da Capela Mortuária de Santa Cruz, a qual incluirá 

também o Crematório da Ilha Terceira; ------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal concorde submeter à Assembleia Municipal 

a atribuição de um apoio à Junta de Freguesia de Santa Cruz, no valor de 25.000€ (vinte 

e cinco mil euros), destinado à realização do investimento na aquisição do equipamento 

para o Crematório da Ilha Terceira, mediante elaboração de Contrato-Programa, cuja 

minuta em anexo é parte integrante da presente proposta. --------------------------------------  

 -------- O pagamento será efetuado até 31 de dezembro de 2017.” ----------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente explicou que às restantes 

Juntas de Freguesia foi atribuído um apoio no valor de quinze mil euros, atendendo a 

que a construção das capelas mortuárias é competência das mesmas. No caso da Junta 

de Freguesia de Santa Cruz como inclui o crematório e considerando os restantes apoios 

que a Junta vai receber, verificou-se que o valor indicado como estando em falta, 

relativamente à operação completa do crematório mais a capela, é de dez mil euros. ------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se já não era suposto o crematório 

estar concluído, tendo o senhor Presidente respondido que supostamente deveria estar 

concluído, porém, verificou-se duas situações que atrasaram aquele processo. A 

primeira situação teve a ver com a operacionalização do concurso público, 

relativamente ao procedimento sendo que, posteriormente, se verificou que não poderia 

ser feito como estava projetado, ou seja, uma coisa é fazer um edifício para uma capela 

e para um crematório, que reúne os requisitos, e outra coisa é fornecer o equipamento de 

um crematório e posteriormente assegurar a sua exploração, tendo em conta que tem 

umas exigências significativas. No início quando se montou a operação, fez-se por 

completo, isto é, tipo entrega da chave na mão mas veio a revelar-se não ser viável e 

teve de se dividir o processo em dois procedimentos. A segunda situação teve a ver com 

as questões referentes ao financiamento global da operação, portanto, havia 



 
 

 

 
Ata nº 7 /2017 Página 9 de 10 
 

 

compromisso, por parte do Governo Regional, que vai ser cumprido mas era necessário 

que esse compromisso respeitasse o cronograma financeiro da obra porque, ao contrário 

de uma câmara que pode fazer uma obra e transitar com dívida de um ano para o outro, 

as juntas de freguesia não podem ter qualquer dívida no final do ano. Quando se 

verificou a altura que seria transferida a verba e a atribuição do apoio pelo Governo 

Regional, como só seria em dois mil e dezassete não foi possível avançar com a obra já 

que ficavam faturas pendentes, em dois mil e dezasseis, por liquidar, penalizando assim 

os membros da Junta de Freguesia, pelo que se ajustou o cronograma. ----------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que a parte do equipamento do crematório 

custa entre setenta e cem mil euros e o restante corresponde à parte da obra. ---------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou para quando se prevê a conclusão 

da obra, ao que o senhor Presidente respondeu que a inauguração está prevista para 

setembro, sendo que nesta altura está a decorrer os dois processos em simultâneo. --------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente referindo que ao longo do processo e após uma 

visita do Presidente da Junta ao Continente para verificar, na prática, como funcionavam 

os equipamentos do crematório, constatou-se que é impensável que seja a Junta a gerir. 

Assim, tem de se construir o edifício, fazer o concurso público para aquisição do 

equipamento e, posteriormente, assegurar o seu funcionamento com um concurso de 

exploração, o que não quer dizer que não se possa afetar uma ou duas pessoas para 

tarefas básicas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se no futuro terá de se pagar uma quantia, 

mensal, pela exploração, tendo o senhor Presidente respondido que quem vai utilizar 

aquelas instalações são as empresas funerárias. --------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu também o senhor Presidente, que a Junta de Freguesia vai 

concessionar a exploração daquele local e a partir do momento da concessão fica à 

responsabilidade de uma empresa, empresa essa creditada para o efeito, sendo que esta 

entidade é que se vai relacionar com as agências funerárias e, por sua vez, os clientes 

finais terão a sua relação com as respetivas funerárias. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se dos trezentos mil euros o Governo 

Regional assume metade do montante, ao que o senhor Presidente respondeu que a 

Câmara apoia com vinte e cinco mil euros e o restante é apoiado pelo Governo 

Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu o senhor Presidente dizendo que, no futuro, o principal beneficiário do 

crematório é o Município, dado que vai implicar uma menor utilização do cemitério. -----  

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

 

 

 -------- (06/07) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/471, datada de 23 de março 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 ponto 2.9.10.1.11 do POCAl – 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 

162/99, de 14 de setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro, pelo Decreto-

Lei n.º 84-A/2002 de 5 de abril, pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, a aprovação do Regulamento do Fundo de 

Maneio, cuja redação segue em anexo.” -----------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que a alteração essencial, a 

este Regulamento, tem a ver com a inclusão de um fundo de maneio destinado à 

Comissão de Proteção das Crianças e Jovens, no âmbito de uma orientação da Comissão 

Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao funcionamento da Comissão o senhor Presidente informou que 

foi abordado por elemento da Comissão que transmitiu que as atuais instalações não 

reúnem condições para o seu funcionamento, como a Câmara não dispõe de edifícios 

disponíveis para o efeito, ficou acordado que encontrariam um lugar para arrendar e a 

Câmara assumia o pagamento da renda. Posteriormente, comunicaram que haviam 

encontrado um espaço, na Rua da Estrela, com boas condições e a necessitar de poucos 

melhoramentos que, em princípio, a Câmara vai acolher esta pretensão no sentido de 

melhorar as condições para o funcionamento da referida Comissão. -------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Maria Judite Parreira e Paulo Frederico 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 onze horas e quinze 

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: _________________________________________ 


