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ATA Nº 19  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE AGOSTO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, Vânia Marisa Borges 

Figueiredo Ferreira, em substituição de Maria Judite Gomes Parreira, e Paula Cristina 

Ávila da Rocha, em substituição de Paulo Noval Frederico. ----------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro (conforme 

requerimento n.º R-CMPV/2017/1562 apresentado em reunião camarária ordinária de 

16 de agosto de 2017), Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Osório 

Meneses da Silva, Maria Judite Gomes Parreira, Paulo Noval Frederico e Rui Miguel 

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

 

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

 

 -------- Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Elmano 

Manuel Vieira Nunes, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Roberto Lúcio Silva 

Pereira Monteiro, Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, em substituição de Maria 

Judite Gomes Parreira, e Paula Cristina Ávila da Rocha, em substituição de Paulo Noval 

Frederico. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada por João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor 

Carvalho, Técnico Superior. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- 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 Vereador em exercício da Presidência declarou 

aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vereador em exercício da Presidência deu a 

palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. --------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Vânia Ferreira questionou qual foi o balanço das Festas da Praia 

deste ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Vereador em exercício da Presidência respondeu 

que iria fazer uma abordagem global das Festas em cinco rubricas ---------------------------  

 -------- Da Feira Gastronómica salientou que do ponto de vista da gestão financeira 

correu bem e desde que se assentou no modelo de gestão pela Escola Profissional, a 

mesma tem corrido bem e que se tem notado na Feira um aumento das vendas em 

alguns restaurantes.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proferiu ainda que a Feira é um modelo de sucesso sendo a melhor feira do 

género que se realiza nos Açores, para além de já ter um estatuto nacional bastante 

positivo. No entanto, é um modelo com dezoito anos e no futuro é necessário fazer 

alterações, contudo não colocando em risco o seu modelo de sucesso criado há dezoito 

anos atrás. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às touradas de praça referiu que como se comemorava os dez 

anos do Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande, o Grupo solicitou que fosse 

realizado algo de especial, designadamente duas corridas. No âmbito da primeira 

corrida surgiu uma questão, que posteriormente foi resolvida, e tinha a ver com o facto 

da hora do seu início coincidir com o horário da tourada à corda na freguesia das 

Fontinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que as más condições atmosféricas que se fizeram sentir na 

primeira tourada afetaram a afluência à mesma e prejudicaram a receita; de todo o modo 

ainda não foi possível apurar o resultado, pois falta contabilizar a receita proveniente da 

venda e abate dos touros. Porém no seu entender, conseguiu-se equilibrar minimamente 

o resultado.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne ao Blue Music Resort destacou que se conseguiu o terceiro 

melhor resultado de bilheteira, com a mudança do funcionalismo, ou seja, tendo-se 

optado por ter os três dias com entradas gratuitas o que permitiu não ter despesa com os 

artistas nesses dias, apostando-se em dois ou três bons concertos nos fins-de-semana, o 

que claramente mostra que é uma visão diferente. -----------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta temática defendeu que o fundamental dessa gestão de despesa e 

receita do Blue Music Resort, com a alteração que foi feita, teve a ver com o facto de 

nesse modelo ter apenas uma única pessoa a explorar o espaço o que permitiu que não 

houvesse despesa nos dias com entradas gratuitas, ou seja, não houve despesas na 

segunda, na terça e na quarta feiras. Contudo este também é um modelo que tem de ser 

analisado, porquanto gerou algum falatório antes do início da Festa. -------------------------  

 -------- Em referência às questões do espaço em si disse que houve problemas de 

segurança e nas instalações sanitárias, onde se verificou uma enorme afluência, tendo 

sido necessário pedir um reforço da equipa de limpeza, pelo que no futuro terá de se 

rever essa questão. Do lado da segurança o problema teve a ver com o grande número 
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de afluência ao recinto, sendo que o mesmo tinha um rácio de limitação de quatro mil 

novecentas e noventa e nove pessoas. Caso se alterasse esse rácio o valor das taxas para 

os direitos de autor e segurança do local duplicava. ---------------------------------------------  

 -------- No âmbito do que aconteceu em termos de espera nas portas de entrada para os 

espetáculos, disse que apesar de se ter verificado algum tempo de espera não é nada de 

grave em comparação com a espera noutros locais com espetáculos desta natureza, mas 

para aquilo que é habitual foi algo de extraordinário. -------------------------------------------  

 -------- Quanto ao funcionamento do recinto referiu que o concerto do António Zambujo 

foi um autêntico desastre, mesmo não sendo uma questão da gestão da Festa, mas na 

verdade não foi um bom momento no Blue Music Resort. -------------------------------------  

 -------- Salientou também a situação ocorrida com o fogo-de-artifício no fim do concerto 

da Paula Fernandes, que acabou por não ser nada de grave mas poderia ter sido um 

grande desastre. Habitualmente a equipa de produção prepara uma surpresa no último 

concerto, à semelhança dos outros anos, e neste caso o promotor avisou que iria 

preparar essa surpresa e no final verificou-se aquela situação. ---------------------------------  

 -------- Quanto ao incidente informou que no dia da ocorrência o produtor foi notificado 

pela Policia de Segurança Pública, estando a acompanhar todo o processo, porque 

mesmo sabendo-se que aquele tipo de fogo ao atingir as pessoas não provocaria danos 

de maior, mas a questão não é o dano em si mas sim o pânico que gera e quando se tem 

um recinto completamente lotado, ou mesmo acima daquela que era a sua capacidade, é 

muito grave. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Vânia Ferreira perguntou como é que se pode resolver esta questão 

no futuro, sabendo-se, à partida, que a lotação daquele espaço é de quatro mil 

novecentas e noventa e nove pessoas e depois estima-se que estava no local sete mil e 

quinhentas pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda se nesse dia houve reforço, em termos de segurança, tendo o 

Vereador em exercício da Presidência respondido e que a partir do primeiro fim-de-

semana houve sempre reforço da Policia de Segurança Pública, porque não é qualquer 

segurança que pode estar naquele tipo de recinto. -----------------------------------------------  

 -------- Sobre o número de pessoas no recinto esclareceu que o cálculo é feito pela 

própria Polícia de Segurança Pública, existindo rácios que habitualmente não causam 

problemas. Para se fazer uma contabilização que permita saber efetivamente quantas 

pessoas estão no recinto teria de se contar todas as pessoas que entram e saem durante o 

espetáculo, ou então vender-se apenas as quatro mil novecentos e noventa e nove 

pulseiras, mas neste caso as Festas da Praia seriam insustentáveis. ---------------------------  

 -------- A Vereadora Vânia Ferreira referiu que, sabendo-se a meio da semana que a 

venda das pulseiras já estava esgotada e por conseguinte conhecendo-se o número de 

pulseiras vendidas, bem com o número de pulseiras oferecidas, seria então possível 

prever o número de acessos ao recinto. ------------------------------------------------------------   

 -------- A Vereadora Vânia Ferreira questionou também como se justificava o facto de 

terem aparecido pulseiras à venda nas redes sociais, ao que o Vereador em exercício da 

Presidência respondeu que, à semelhança do que acontece em qualquer festival, a partir 

do momento que alguém compra ou tem uma pulseira pode fazer com a mesma o que 

entender. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sobre essa situação a Vereadora Vânia Ferreira retorquiu que isso entende-se no 

caso de uma ou duas pulseiras, mas não se entende quando acontece em maiores 

quantidades, tendo o Vereador explicado que isso pode acontecer, por exemplo, com 

patrocinadores, os quais têm largas dezenas de pulseiras, principalmente os principais 

patrocinadores. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Perguntou ainda a Vereadora Vânia Ferreira se isso aconteceu por exigência dos 

próprios patrocinadores, ao que o Vereador respondeu que essas situações estão 

naturalmente contratualizadas. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vereador em exercício da Presidência destacou uma questão detetada, 

dentro do regime das pulseiras que são oferecidas, a qual também tem de ser analisada 

futuramente, que têm a ver com a facto de determinadas pessoas colaborarem com as 

Festas em diversas funções recebendo desse modo mais do que uma pulseira. No 

entanto, também é um pouco injusto cortar essa atribuição a quem dá o seu contributo 

de diversas formas, sendo essa uma forma de agradecimento pelo trabalho prestado. -----  

 -------- Ainda sobre o fogo-de-artifício o senhor Vereador em exercício da Presidência 

deu conhecimento de que decorre o processo de averiguações, junto da secção da 

Polícia de Segurança Pública com competência nessa matéria, estando o executivo a 

acompanhar todo o processo e logo que seja possível será disponibilizada toda a 

informação aos senhores Vereadores. --------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou que o desfecho dessa ocorrência gerou mais susto do que danos, porém 

o que efetivamente terá acontecer, e é algo que não é controlado ao pormenor mas terá 

de passar a ser, sendo que isso até vai ficar como recomendação desta organização, é 

que o promotor, que gere a pirotecnia dentro do espaço do recinto, ter de disponibilizar 

à organização um mapa com o planeamento específico dos momentos em que serão 

lançados esses artefactos, mesmo que não necessitem de licenciamento. --------------------   

 -------- Quanto à parte da organização dos eventos de “rua”, o senhor Vereador em 

exercício da Presidência salientou que, uma vez mais, em termos do cortejo de abertura, 

foi possível manter aquilo que foi iniciado há três anos, ou seja, a realização de cortejos 

espetáculos e não estáticos. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma destacou que, na sua perspetiva, a festa correu muito bem, mesmo com 

a questão das condições atmosféricas não serem as melhores, o que acabou por ter 

algum impacto nos fluxos de pessoas que se juntavam na Cidade. Os eventos do palco 

da Praça Francisco Ornelas da Câmara correram muito bem, contando com grande 

afluência de pessoas, sendo que o maior problema aconteceu no dia dedicado ao 

carnaval em que o tempo ameaçou chover e houve um atraso de cerca de uma hora e 

meia no início das atuações. Os eventos do palco da Marina correram dentro do 

habitual, isto é com um orçamento bastante modesto mas que tem permitido a 

concretização de bons espetáculos. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que o que correu menos bem foi o último dia, que obrigou 

ao cancelamento dos eventos, atendendo ao mau estado do tempo. No âmbito desta 

ocorrência perdeu-se parte do fogo-de-artifício e outra parte foi possível aproveitar 

salvaguardando-se que a mesma ficava para a Cooperativa Praia Cultural, 

eventualmente para ser utilizada na passagem de ano, ou para aquilo que for decidido 

com a Empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Em termos da gestão global da Festa e daquilo que é inteiramente da 

responsabilidade da Cooperativa Praia Cultural, disse que o ano passado tentou-se 

controlar a gestão das cadeiras e perante essa experiencia e analisando também o 

modelo adotado pelas Sanjoaninas, fizeram-se alguns ajustes e tudo correu bem, apesar 

de ter havido alguns abusos. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente á interrupção do trânsito nas ruas da Cidade referiu que cada vez 

se faz mais tarde, mas isso também depende da colaboração das pessoas, tal como foi 

demonstrado no vídeo elaborado para a sensibilização de todas essas questões. ------------  

 -------- No âmbito do pagamento dos direitos de autor e da licença de Passmúsica, 

referiu que continua a aumentar o valor de ano para ano, o que está a ficar um pouco 

avultado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à procissão dos marítimos disse que este ano como a maré 

estava baixa não foi possível fazer a procissão com as filarmónicas no barco, por 

orientações da Policia Marítima, o que causa sempre algum descontentamento aos 

pescadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu destacando a grande participação de emigrantes, bem como de turistas, 

o que demonstra que, do ponto de vista da atratividade externa, se está no limite, ou 

seja, em termos de futuro não faz sentido investir-se muito mais para virem ainda mais 

pessoas às Festas da Praia, porquanto depois não há disponibilidade de hospedagem 

para todos esses visitantes. Este ano já se verificaram alguns problemas por não haver 

estadias e reclamações dos turistas que ao chegarem cá notam que os espaços não são 

legais, ou outro problema, sendo essas reclamações reencaminhadas para a Direção 

Regional do Turismo, entidade que fiscaliza essas situações. Para além da hospedagem 

queixaram-se também da falta de viaturas para aluguer, dos tempos de espera em 

restaurantes e algumas roturas de stock que aconteceram nos restaurantes durante a 

semana das festas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

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

 

 

 -------- (01/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA PAULA 

CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA RAMOS: --------------------------  

 -------- Requerimento datado de 31 de julho findo, de Paula Cristina Pereira de Azevedo 

Pamplona Ramos, comunicando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
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de janeiro, por motivos de férias, não pode estar presente nas reuniões dos dias 29 de 

agosto e 12 de setembro de 2017. -------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA MARIA JUDITE GOMES PARREIRA: ----------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de agosto em curso, de Maria Judite Gomes Parreira, 

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

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

estar presente na reunião do dia 29 de agosto de 2017, pelo que será substituída, 

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

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

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

 

 

 -------- (03/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR OSÓRIO 

MENESES DA SILVA: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 22 de agosto corrente, de Osório Meneses da Silva, 

comunicando que, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por 

motivos de férias, não poderá estar presente na reunião camarária do dia 29 de agosto de 

2017. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR PAULO NOVAL FREDERICO: -----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de agosto em corrente, de Paulo Noval Frederico, 

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

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

estar presente na reunião do dia 29 de agosto de 2017, pelo que será substituído, 

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

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

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

 

 

 -------- (05/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 24 de agosto em corrente, de Rui Miguel Mendes 

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

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 29 de agosto de 2017, pelo que será 
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substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (06/19) ROBERTO LÚCIO SILVA PEREIRA MONTEIRO – 

COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de agosto em curso, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, comunicando o gozo de 16 dias 

de férias de 16 a 31 de agosto. ----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/19) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 18 de agosto em curso, do Vereador Tibério Manuel 

Faria Dinis, 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 1 dia de férias, o dia 21 de agosto 

de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/19) ALTERAÇÃO DE SENTIDO DO TRÂNSITO NO 

ARRUAMENTO CANADA DO SERRA, DA FREGUESIA DO PORTO 

MARTINS – PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1495, datada de 23 de agosto corrente, do Vereador 

em regime de substituição, Dr. Tibério Dinis, do seguinte teor: -------------------------------  

 -------- “Considerando a proposta da Junta de Freguesia do Porto Martins para uma 

alteração de trânsito no arruamento Canada do Serra, da referida freguesia; ----------------  

 -------- Considerando a reunião da Comissão Municipal de Trânsito desta Câmara 

Municipal, realizada a 30 de janeiro de 2017, cuja cópia de parte da ata se anexa à 

presente proposta; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a auscultação dos moradores da Canada do Serra, bem como, a 

decisão da Assembleia de Freguesia do Porto Martins, cuja cópia da ata em minuta da 

sessão ordinária realizada a 24 de abril de 2017 se encontra em anexo à presente 

proposta, proponho que a Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------  

 --------  - Sobre a circulação de trânsito na Canada do Serra, passe a ter um sentido 

único, no sentido ascendente a partir da Estrada de Santa Margarida até à rotunda da 

Estrada Visconde do Porto Martins.” --------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este assunto o senhor Vereador em exercício da Presidência esclareceu 

que esta situação tem vindo a ser tratada pela Junta de Freguesia do Porto Martins, 

nomeadamente junto dos moradores da Canada do Serra. O processo foi também 

submetido à Comissão Municipal de Trânsito, com os pareceres dos Bombeiros 

Voluntários e da Policia de Segurança Pública. --------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

causa, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º ambos do 

Decreto Legislativo Regional n.º 39/2008/A, de 12 de agosto, e submeteu à 

Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------  

 

 

 

 ---------- 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. Vereador em exercício da Presidência declarou encerrada a ordem de trabalhos 

eram onze horas e cinco minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata 

que vai ser assinada pelo Exm.º Senhor Vereador em exercício da Presidência e pelo 

Técnico Superior. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 

 

 


