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ATA Nº 15  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE JULHO 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 quatro dias do mês de julho 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 a palavra aos Vereadores 

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

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que iniciou funções recentemente na 

equipa do ProSucesso – Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar - da escola 

onde exerce funções, e que na última reunião falou-se da participação da Câmara nesse 

Plano, através da construção de jogos tradicionais em oficinas e ateliers, tendo a 

Coordenadora dito que a Câmara tinha demonstrado, na altura, disponibilidade e 

vontade em colaborar, só que entretanto não tinha avançado. Assim sendo, a própria 

coordenadora desconhece se será necessário fazer algum pedido formal. --------------------  



 
 

 

 
Ata nº 15 /2017 Página 2 de 7 
 

 

 -------- Sobre essa questão o Vereador Tibério Dinis disse que desconhece esse pedido, 

tendo a Vereadora Maria Judite Parreira questionado se houver um pedido formal a 

câmara poderá apoiar. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tibério Dinis prosseguiu esclarecendo que no âmbito do ProSucesso 

está prevista a colaboração dos municípios, nomeadamente em ações de formação quer 

para pais, quer para docentes, e nesse sentido haverá um evento de formação de Ilha, 

entre os próximos dias dez, onze e doze, evento esse de média/grande dimensão. 

Concluiu referindo que o que tem sido solicitado, no âmbito do ProSucesso, é esse tipo 

de parcerias, pelo que no caso em apreço desconhece a questão, porém poderá ser feito 

o pedido formal a fim de se poder dar andamento ao pretendido. -----------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Paulo Frederico questionou o ponto de situação da 

proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata, relativamente aos 

vinte anos do Festival da Riviera, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que no 

ano passado celebrou-se essa efeméride no âmbito das Festas da Praia, e este ano está a 

ser preparado um marco que será colocado na Riviera, porém este sofreu alguns reveses, 

pelo que nesta altura está a ser preparado um painel de azulejos para se colocar no local. 

Para além disso, e também no âmbito das Festas da Praia, haverá um momento dedicado 

ao Festival da Riviera, designadamente com a inauguração desse painel de azulejos e no 

mesmo dia haverá um concerto dedicado ao Festival. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico referiu que teve conhecimento que alguém defende 

que na Praia da Riviera não existem dunas, pelo que gostaria de saber se seria possível 

aplanar aquela zona. Sobre essa questão o Vereador Osório Silva informou que o 

Serviço de Ambiente não autoriza que se mexa naquele local. --------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o processo do eixo pedonal da 

Avenida Marginal já está aprovado, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que já 

foi aprovado no âmbito do PIRUS – Plano Integrado de Regeneração Urbana 

Sustentável -, faltando aprovar a sua candidatura ao Programa PO 2020. --------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que, neste momento, têm concentrado esforços 

no edifício da Praça Francisco Ornelas e no processo do Parque das Lajes, porquanto, 

no caso do processo do eixo pedonal da Marginal é um processo muito mais simples. ----  

 -------- O senhor Presidente informou que foi contatado pela Vogal do Conselho de 

Administração da RTP – Rádio Televisão Portuguesa – de Lisboa, que lhe deu 

conhecimento que a RTP vai adquirir viaturas elétricas, pelo que pretendia ter a 

confirmação se, no âmbito do projeto da Central de Camionagem, a Câmara iria 

disponibilizar carregador de carros elétricos, tendo-lhe confirmado essa disponibilização 

e referido que a candidatura desse projeto estava aprovada, faltando apenas dirimir 

algumas questões. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou qual vai ser a utilização do quiosque que 

foi retirado do local junto da Marina e colocado junto ao recinto de espetáculos no Paúl, 

tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que o mesmo vai servir para apoio logístico 

ao desporto. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- No âmbito do projeto “Praia Cidade dos Livros”, o Vereador Paulo Frederico 

referiu que quando ocorre o “Outono Vivo”, tenta-se aproveitar a presença dos 

escritores para também chegar ao público mais estudantil, nomeadamente fazendo-se 

pequenas sessões dentro das escolas. Na escola onde exerce funções, de vez em quando, 

tem-se feito encontros com escritores, com alguma dificuldade, porquanto a escola não 

tem propriamente verba para esse fim, porém, tem beneficiado da parceria com a 

Câmara para a realização desses encontros. Assim sendo, deseja que este ano haja a 

mesma parceria, para mais já tendo conhecimento dos nomes que estarão presentes. ------  

 -------- O Vereador Tibério Dinis informou que o escritor Joel Neto conseguiu dois 

nomes, por contato pessoal, cujas editoras estavam a dificultar a sua vinda. ----------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico disse que tendo em conta que no âmbito do 

“Outono Vivo” já está assegurada a participação desses escritores, gostaria de saber se é 

possível no programa “Cidade com Livros”, tentar expandir para todo o ano letivo, ou 

seja, a Câmara assumir a despesa com a vinda de um escritor para um contato com os 

alunos e incentivar à leitura, ao que o Vereador Tibério Dinis respondeu que para a 

próxima edição do “Outono Vivo” já não é possível. Futuramente, e na sua opinião, é 

difícil, porque os escritores vêm através das editoras e para se conseguir a vinda de 

determinado escritor só se for indiretamente, por exemplo, como é o caso da Escola 

Integrada da Praia da Vitória que consegue por via de alguém com boas referências 

neste sentido, ou então, consegue-se por via de alguém como é o caso do Joel Neto, que 

tem claramente contatos nessa área, sendo que até para este ano o mesmo está a tentar 

alargar, para além dos escritores, para jornalistas de literatura, ou seja, na perspetiva de 

se trabalhar turisticamente o “Outono Vivo”, na época baixa, no segmento dos livros, 

porquanto trazer os escritores fora do âmbito do “Outono Vivo”, sem ser por via das 

editoras, seria difícil e muito dispendioso. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico referiu que o Departamento de Línguas, da Escola 

Vitorino Nemésio, o que vai tentar fazer é entrar em contato com a Biblioteca de Angra, 

visto que esta tem orçamento para este fim.-------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao Clube de Teatro da Escola Vitorino Nemésio, o Vereador 

Paulo Frederico disse que provavelmente, no próximo ano, este Clube poderá não estar 

ativo, e perguntou se existe alguma possibilidade da ASTP – Associação Salão Teatro 

Praiense – poder revitalizar esse Clube de Teatro, tendo o Vereador Tibério Dinis 

respondido que caso seja na vertente de teatro de fantoches a equipa com mais aptidão 

nessa área é a Biblioteca Municipal. Para a área de teatro efetivo teria de ser a equipa da 

Praia Cultural, sendo que seria possível apoiar em termos de logística, de cenários, 

música, entre outras situações, mas se for em termos de formação é mais complexo. ------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira informou que “A Teia” está em vias de voltar 

à atividade e aí até pode ser que surja alguma ideia no âmbito da formação. ----------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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



 
 

 

 
Ata nº 15 /2017 Página 4 de 7 
 

 

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

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

 

 

 -------- (01/15) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS:---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de junho findo, da Vereadora Paula Cristina Pereira 

de Azevedo Pamplona Ramos, comunicando nos termos do disposto no artigo 14.º da 

Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar 2 dias de 

férias, nos dias 6 e 21 de julho de 2017. -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/15) RELATÓRIO FINAL REFERENTE À CONCESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR SITO NO JARDIM SILVESTRE RIBEIRO - PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relatório Final datado de 27 de junho findo, do Júri do Concurso Público para a 

concessão de exploração do Bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro – Praia da Vitória, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “No dia vinte e sete de junho corrente, pelas dez horas, reuniu a comissão do júri 

designado para a análise de propostas dos concorrentes para a concessão de exploração 

do bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro – Praia da Vitória, constituída pelos seguintes 

membros:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente: Dr. Tiago Ormonde; -----------------------------------------------------------  

 -------- Vogal efetivo: Eng.º Paulo Nunes; --------------------------------------------------------  

 -------- Vogal suplente: Manuela Vitória. ----------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta que o prazo estipulado para a entrega das propostas era até às 

dezasseis horas e trinta minutos do dia 26 do mesmo mês de junho, reuniu-se o júri que 

teve por finalidade analisar a única proposta apresentada e submeter à aprovação da 

entidade competente o relatório final, no sentido de adjudicar a referida concessão a 

Filomena da Graça Costa de Sousa Ribeiro, de acordo com o respetivo programa de 

procedimento e caderno de encargos, sendo o valor da proposta de junho a setembro de 

cinquenta euros (50,00€) mensal.” -----------------------------------------------------------------  

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

Contratos Públicos a minuta de contrato (I-CMPV/2017/1105) referente à concessão, de 

exploração do Bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro – Praia da Vitória. -----------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que sendo esta a única 

proposta e cumprindo os requisitos do concurso, propõe-se que seja adjudicada a 

referida concessão a Filomena da Graça Costa de Sousa Ribeiro. -----------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se a pessoa já pode iniciar as suas 

funções naquele espaço, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido afirmativamente. ---  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se todas as atividades culturais que 

se realizem naquele espaço são da responsabilidade da concessionária, ao que o 

Vereador Tibério Dinis respondeu que no âmbito do programa VitÓria vai continuar a 
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ter lugar atividades no local, inclusivamente e integrado nas Festas da Praia pretende-se 

realizar algumas iniciativas, nomeadamente algumas sessões de teatro de fantoches. No 

entanto, a concessionária de per si, poderá fazer os seus próprios eventos, porém e tendo 

em conta dimensão de alguns eventos, que a mesma proponha, a Câmara está disponível 

para apoiar, nomeadamente na questão dos direitos de autor. ----------------------------------  

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

Júri do Concurso Público para a concessão de exploração do Bar sito no Jardim 

Silvestre Ribeiro – Praia da Vitória, concessionando o referido espaço à 

concorrente Filomena da Graça Costa de Sousa Ribeiro. ----------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato 

referente à Concessão do Bar em apreço. ------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/15) INTERDIÇÃO DE VENDA AMBULANTE DURANTE AS 

FESTAS DA PRAIA DE 2017 – PROPOSTA: ------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1099, datada de 22 de junho findo, da Vereadora 

com Competência Delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------  

 -------- “Nos termos do disposto na alínea b), nº. 2, do artigo 81º., do Decreto-Lei nº. 

10/2015, de 16 de janeiro, os municípios podem, em relação à venda ambulante, e tendo 

em atenção razões de comodidade para o público, interditar ocasionalmente zonas 

autorizadas para o exercício do comércio ambulante. -------------------------------------------  

 -------- No período de 04 a 13 de agosto realizar-se-ão as Festas da Praia de 2017. --------  

 -------- Nos anos transactos a venda ambulante no percurso das Festas da Praia 

provocou alguns problemas, sendo necessário, na maior parte dos casos, a intervenção 

da Polícia de Segurança Pública. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do disposto na alínea b), do nº. 2, do artigo 81º., do Decreto-

Lei nº. 10/2015, de 16 de janeiro, propõe-se que este executivo municipal delibere 

interditar ao exercício do comércio ambulante, atendendo às necessidades de segurança 

e de trânsito de peões e veículos, durante o período de 04 a 13 de Agosto, nos seguintes 

arruamentos da Praia da Vitória: --------------------------------------------------------------------  

a) ------ Rua da Artesia; -------------------------------------------------------------------------------  

b)------ Rua Comendador Francisco José Barcelos; ----------------------------------------------  

c) ------ Rua Gervásio Lima;--------------------------------------------------------------------------  

d)------ Largo Conde da Praia; -----------------------------------------------------------------------  

e) ------ Rua de Jesus; ----------------------------------------------------------------------------------  

f) ------ Rua do Rossio; --------------------------------------------------------------------------------  

g)------ Rua da Estrela; --------------------------------------------------------------------------------  

h)------ Rua João António das Neves; --------------------------------------------------------------  

i) ------ Rua Nicolau Anastácio; ---------------------------------------------------------------------  

j) ------ Rua Mestre do Campo; ----------------------------------------------------------------------  

k)------ Rua da Graça; ---------------------------------------------------------------------------------  

l) ------ Rua Dr. Sousa Júnior; -----------------------------------------------------------------------  

m) ----- Rua Dr. Alexandre Ramos; -----------------------------------------------------------------  

n)------ Ladeira de S. Francisco; ---------------------------------------------------------------------  
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o)------ Rua Serpa Pinto; ------------------------------------------------------------------------------  

p)------ Rua da Matriz; --------------------------------------------------------------------------------  

q)------ Praça Francisco Ornelas da Câmara; ------------------------------------------------------  

r) ------ Rua da Alfândega; ---------------------------------------------------------------------------  

s) ------ Rua Anicete Ornelas; ------------------------------------------------------------------------  

t) ------ Av. Álvaro Martins Homem; ---------------------------------------------------------------  

u)------ Rua Dr. Rodrigues da Silva; ----------------------------------------------------------------  

v)------ Rua Conde Vila Flor; ------------------------------------------------------------------------  

w) ----- Rua Padre Cruz; ------------------------------------------------------------------------------  

x)------ Rua do Hospital; ------------------------------------------------------------------------------  

y)------ Zona Marginal, desde o Jardim Garrett até ao Largo da Batalha; ---------------------  

z) ------ Largo João de Deus; -------------------------------------------------------------------------  

aa) ---- Caminho do Facho; --------------------------------------------------------------------------  

bb) ----  Zona da Marina; -----------------------------------------------------------------------------  

cc) ----  Parque de Estacionamento da Prainha; ---------------------------------------------------  

dd) ---- Circular Interna; ------------------------------------------------------------------------------  

ee) ----  Parque de Estacionamento do Campo de Futebol;  -------------------------------------  

ff) -----  Rotunda do Clube Naval e Doca; ---------------------------------------------------------  

gg) ---- Estrada Militar; -------------------------------------------------------------------------------  

hh) ----  Miradouro da Santa; ------------------------------------------------------------------------  

ii) -----  Rua de São Lázaro.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou que tipo de problemas ocorreram 

para que houvesse necessidade da intervenção da Polícia de Segurança Pública, tendo o 

Vereador Tibério Dinis respondido que isso ocorreu anteriormente ao exercício das suas 

funções como Vereador mas pelo que tem conhecimento tinha a ver com situações de 

pessoas que instalavam em locais inconvenientes para o exercício dessa atividade. -------  

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram, 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. ------------------------------------------------  
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Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


