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ATA Nº 20  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira 

Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e Paula Cristina Ávila da Rocha, em substituição 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos (conforme requerimento n.º R-CMPV/2017/1404 

apresentado em reunião camarária ordinária de 29 de agosto de 2017), Paulo Noval 

Frederico e Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. -----------------------------------------  

 

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

 

 -------- Aos doze dias do mês de setembro 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 Osório 

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

Cristina Ávila da Rocha. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- 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. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

sequência da questão colocada na reunião anterior em que a Vereadora Maria Judite 



 
 

 

 
Ata nº 20 /2017 Página 2 de 7 
 

 

Parreira não esteve presente, relativamente ao balanço das Festas da Praia deste ano, 

voltou a fazer uma apreciação global do assunto. ------------------------------------------------  

 -------- Assim e no que concerne aos cortejos de abertura, nomeadamente à vinda de 

artistas de fora para participarem nos mesmos, a Vereadora Maria Judite Parreira 

questionou se não seria também importante, ou não menos importante, envolver mais as 

freguesias locais e outras entidades das freguesias, não como coletividades 

propriamente dito, mas como grupos de pessoas que poderiam dinamizar e participar 

nesses cortejos, dado que, no seu entender, o cortejo está a tornar-se mais espetáculo e 

menos vivido pelas pessoas da terra. ---------------------------------------------------------------  

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

que tem de haver um equilíbrio com a participação de pessoas locais, mas que isso 

também tem de ser conjugado com o tema escolhido e que por vezes não há capacidade 

local de formar pessoas, em tempo útil, para tal, daí a necessidade de se recorrer e 

incluir alguém de fora. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se já foram efetuados os 

pagamentos aos comerciantes e pequenos empresários locais, tendo o senhor Vereador 

em exercício respondido afirmativamente. --------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Vereador informando que se encontra por pagar, no âmbito 

das Festas da Praia, os transportes marítimos, cujos valores são bastante substanciais 

visto que são provenientes do transporte de material destinado à Feira de Gastronomia, 

a componente da tauromaquia referente ao aluguer da Praça de Touros e alguns 

contratos aos produtores, pagamentos esses que são feitos por duodécimos sendo que o 

prazo para o efeito vai desde a data da assinatura do contrato até trinta e um de 

dezembro, bem como viagens e algumas estadias. -----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira inquiriu se estes pagamentos serão realizados 

ainda no decurso deste mandato, tendo o senhor Vereador respondido que a componente 

das empresas locais ficará liquidada neste mandato, à exceção dos transportes marítimos 

cujos pagamentos estão contratualizados para novembro ou dezembro.----------------------  

 -------- Quanto ao aumento do número de procura de pulseiras, a Vereadora Maria 

Judite Parreira perguntou se esse aumento foi mesmo em termos de aquisição ou se 

resultou de uma oferta superior àquilo que era habitual, tendo o senhor Vereador 

respondido que este ano houve um aumento muito significativo da venda das pulseiras 

gerais e uma redução muito significativa da venda das pulseiras diárias, sendo que 

habitualmente, numa média de cento e oitenta mil pulseiras, cerca de cento e vinte mil 

eram gerais e cerca de sessenta mil eram diárias. ------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda o senhor Vereador que a venda de pulseiras tem a ver também 

com o cartaz do Music Resort, ou seja, verifica-se em determinados anos que foram 

vendidas pulseiras em número significativo para determinados concertos. Este ano 

como houve três dias de entradas gratuitas e o cartaz era apelativo venderam-se mais 

pulseiras gerais.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às pulseiras oferecidas disse que este ano se alterou o sistema de 

entradas no Music Resort, isto é, os habituais crachás dos colaboradores não davam 

acesso àquele espaço, portanto só o podiam fazer com as pulseiras, pelo que foram 

oferecidas pulseiras aos voluntários que mais colaboraram nas Festas, razão pela qual 
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aumentou também o número de pulseiras oferecidas. Para além dessa situação houve 

ainda um aumento no número de oferta aos patrocinadores, porquanto o número de 

pulseiras oferecidas tinha a ver com o montante do patrocínio. --------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira manifestou que a única preocupação tem a 

ver com o facto de o recinto ter uma determinada capacidade, que é pública, e depois 

facilmente se dizer que essa capacidade foi excedida, perguntando-se então para que 

serve aquele limite. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Em referência a essa questão o senhor Vereador explicou que essa capacidade é 

gerida com a PSP – Polícia de Segurança Pública – entidade com competência para 

fazer a fiscalização quer do recinto quer da empresa de segurança privada que se 

encontra no recinto. Para além de outras fiscalizações, designadamente a Sociedade 

Portuguesa de Autores e a Passmusica. No entanto, existe sempre uma folga em relação 

ao número de espetadores que se encontram no recinto, sendo certo que este ano houve 

momentos que se ultrapassou essa folga, isto porque habitualmente, nem todas as 

pessoas com pulseira se encontram presentes, em todo o momento, no recinto, contudo 

essa situação terá de ser revista.---------------------------------------------------------------------  

 -------- Em relação ao futuro, a Vereadora Maria Judite Parreira questionou se estão 

previstos ajustes, ou melhoramentos, porquanto falou-se apenas dos aspetos positivos 

mas naturalmente também haverá alguns aspetos a melhorar, tendo o senhor Vereador 

em exercício da Presidência concordado que existem muitos aspetos a melhorar, tanto 

do lado da equipa de logística da Câmara, como do lado da equipa de logística da 

Cooperativa, cujos colaboradores têm um conjunto de sugestões e propostas de 

melhoramento, principalmente da componente logística e de organização da Festa. -------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se o modelo da Feira de 

Gastronomia não teria de ser revisto, ao que o senhor Vereador respondeu que o modelo 

da Feira tem de ser revisto urgentemente, sob pena de entrar numa fase de desgaste, mas 

também tem de se ter a devida atenção nas alterações, já que para todos os efeitos é a 

melhor Feira do género que se realiza nos Açores e das melhores a nível do País. ---------  

 -------- Ainda sobre esta matéria a Vereadora Maria Judite Parreira salientou que, no seu 

entender, faz falta ter um restaurante de comida tradicional, atendendo ao grande 

número de emigrantes e turistas que passam pelas Festas, e também ter um restaurante 

de comida internacional, que chegou a haver em anos anteriores, por ser uma novidade e 

que neste modelo até se pode mudar a disposição dos restaurantes mas é sempre o 

mesmo tipo de comida. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vereador em exercício da Presidência disse que, na sua opinião, o 

grande potencial seria aumentar a zona das charcutarias e doçaria, isto é, do espaço mais 

social. Nessa zona também poderia ser incluído um espaço que não sendo mesmo 

proveniente do estrangeiro, poderia ser explorado por alguém com capacidade instalada 

no País que fosse de gastronomia internacional, isso porque se for alguém mesmo 

internacional, a despesa aumenta muito consideravelmente. -----------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Vereador em exercício da Presidência deu conhecimento 

das atividades que se encontram em preparação a nível cultural. ------------------------------  
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 -------- No âmbito do Outono Vivo’17, que decorrerá entre vinte e sete de outubro e 

doze de novembro, informou que o tema será a “Festa Redonda”. Esse tema surge 

porque os dirigentes do IAC – Instituto Açoriano da Cultura – estão a tentar dar uma 

nova dinâmica ao mesmo, sendo que apresentaram um projeto de edição fac-símile de 

dois livros que estão esgotados e não se encontram no mercado, designadamente: “Festa 

Redonda/ décimas e cantigas de terreiro/oferecidas ao povo da ilha Terceira/ por 

Vitorino Nemésio/ natural da dita ilha”, daí o tema escolhido para a edição deste ano do 

Outono Vivo e “A Vila da Praia da Vitória há 300 anos – uma página das lutas da 

independência, de Gervásio Lima”. O investimento será de cerca de seis mil euros, 

sendo que metade dos exemplares serão para o Município, que posteriormente poderá 

vender e rentabilizar o investimento, ou poderá também servir para oferta institucional. -  

 -------- Destacou ainda uma parceria com Maria Assunção Melo na publicação de um 

livro “Verdade, Justiça e Misericórdia”, trabalho de investigação apoiado pela Direção 

Regional da Cultura e pela Associação Regional de Turismo, sobre os dois grandes 

terramotos que assolaram a cidade da Praia da Vitória, em mil seiscentos e catorze e mil 

oitocentos e quarenta e um, e dos três grandes edifícios que a eles resistiram: Matriz, 

Misericórdia e Cadeia. Da parte da Autarquia será concedido apoio na paginação da 

obra. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que também já está garantida a parceria, que tem sido 

habitual ao longo dos últimos quatro anos, com o Joel Neto, para a mesa redonda sobre 

literatura, estando já confirmadas as presenças dos seguintes convidados: Isabel 

Figueiredo, Catarina Sobral, Marina Almeida, Rui Cardoso Martins, Hugo Gonçalves e 

Júlio Magalhães. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que no âmbito das reuniões com as editoras há possibilidade da 

vinda dos seguintes escritores: LEYA: Rodrigo Guedes de Carvalho – para a Sessão de 

Abertura, António Lobo Antunes, José Milhazes e Alice Vieira; Porto Editora: Valter 

Hugo Mãe, Richard Zingler, Luís Pedro Nunes e Francisco José Viegas; Presença: 

Pedro Freitas Chagas; da Almedina: Bacelar Gouveia; Clube do Autor: Clara Ferreira 

Alves, Miguel Sousa Tavares, Paula Lobato Faria; Companhia das Ilhas: dois autores; 

VerAçor: dois autores.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à restante programação referiu que a mesma será definida 

mediante as propostas que forem sendo apresentadas à Cooperativa Praia Cultural, 

nomeadamente do que estiver em exibição ao nível dos grupos de teatro. -------------------  

 -------- Relativamente à Feira AgroTer’17 disse que este evento ainda não está 

confirmado, porém a Associação Agrícola da Ilha Terceira pretende realizar a Feira 

tendo já se realizado uma reunião de trabalho, sendo que a data que a Associação tem 

disponível para o efeito é de vinte e sete a vinte e nove de outubro. Os compromissos da 

parte da Câmara para este evento são os habituais quando a Feira se realiza na Praia da 

Vitória, designadamente: cedência da tenda de três mil metros quadrados, tenda de 

apoio às tosquias, três tascas e cedência do espaço; Compromisso de acordo de 

cooperação da Direção Regional da Agricultura e Cooperativa Praia Cultural para apoio 

no valor de vinte mil e quinhentos euros acrescido de IVA, para as despesas da mão-de-

obra referentes à montagem. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Terminou referindo que se encontra também na agenda o “2017 Azores RS:X 

Convertible World Championships”, que é o campeonato de windsurf organizado pelo 

Clube Naval da Praia da Vitória, que decorrerá de trinta de outubro a quatro de 

novembro, cujos compromissos já assumidos pela Câmara são: cedência e montagem da 

tenda de mil metros quadrados na zona da Marina e apoio ao jantar de encerramento em 

cooperação com a Escola Profissional da Praia da Vitória. Com a confirmação do 

evento poderão surgir outros apoios, mas para já estão assumidos apenas os referidos ----  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/20) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL – ROBERTO LÚCIO SILVA PEREIRA MONTEIRO: -----------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de setembro em curso, de Roberto Lúcio Silva 

Pereira Monteiro, comunicando nos termos dos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, que não pode estar presente na reunião camarária ordinária de 12 de setembro 

de 2017, por motivo de tratamento médico. -------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/20) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO VEREADOR PAULO NOVAL 

FREDERICO: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 6 setembro em curso, 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 12 de setembro 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. ---------------  

 -------- Requerimento datado de 12 setembro em curso, de Vânia Marisa Borges 

Figueiredo Ferreira, 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 12 de setembro 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/20) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 1 de setembro 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 3 dias de férias, nos dias 05, 13 e 

15 de setembro de 2017. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/20) RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

DO PAEL - 2º TRIMESTRE 2017: --------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião de Câmara Municipal e sessão da 

Assembleia Municipal o Relatório de Monitorização e Acompanhamento do PAEL 

referente ao 2º Trimestre 2017, conforme previsto no artigo 12º da Lei n.º 43/2012, de 

28 de agosto, o qual faz parte integrante da presente ata. ---------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Vereador em exercício da Presidência referiu que o 

Relatório demonstra que está tudo de acordo com o que havia sido contratualizado. ------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se os pagamentos continuam a ser 

efetuados de acordo com o plano, tendo o senhor Vereador respondido afirmativamente.  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório em apreço e submeteu à 

Assembleia Municipal, para o mesmo efeito. --------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/20) CAMINHOS SALGADOS, UNIPESSOAL, LDA. – 

CONCESSIONÁRIO DA ZONA BALNEAR DOS BISCOITOS – PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DO BAR ÀS TERÇAS-FEIRAS DE 1 DE OUTUBRO A 31 

DE MARÇO: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 4 de setembro em curso, de Caminhos Salgados, 

_Unipessoal, Lda., representado por André Ricardo Melo Lopes, na condição de 

concecionário da Zona Balnear dos Biscoitos, requerendo o encerramento do Bar da 

referida Zona Balnear, todas as terças-feiras de 1 de outubro a 31 de março, 

comprometendo-se a manter os balneares abertos e limpos mesmo nestes dias. ------------  

 -------- Informação datada de 4 de setembro corrente, do Setor de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------   

 -------- “Caminhos Salgados – Unipessoal, Lda, representada por André Ricardo Melo 

Lopes, na qualidade de Concessionário do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, vem 

requerer a esta Câmara Municipal autorização para encerrar o referido bar às terças 

feiras no período de 1 de outubro de 2017 a 31 de março de 2018. ---------------------------   

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que nos termos do contrato de 

concessão de exploração do bar da zona balnear dos Biscoitos o mesmo está em 

funcionamento todo o ano. Nos termos da Cláusula décima sexta do referido contrato, 

tudo o que estiver omisso no contrato, obedecerá às cláusulas constantes do caderno de 
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encargos, programa de procedimentos, à legislação aplicável, nomeadamente no 

mencionado no CCP e proposta apresentada.”----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de encerramento 

do Bar em causa, às terças-feiras, de 1 de outubro a 31 de março, conforme 

pretensão do requerente, com a ressalva de que o mesmo fica obrigado a manter o 

funcionamento das instalações sanitárias. ------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 dez horas e quarenta e cinco minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a 

presente ata que vai ser assinada pelo Excelentíssimo senhor Vereador em Exercício da 

Presidência e pelo Técnico Superior.---------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


