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ATA Nº 21  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos,  

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 seis 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 Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, estando presentes os Vereadores 

Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 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. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

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

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o Executivo tem conhecimento de 

que está a ser cobrado, aos funcionários da Escola Profissional, o estacionamento no 

parque daquela Escola, ao que o senhor Presidente respondeu que, apesar de não estar 

bem inteirado da proposta, tem conhecimento que o parque basicamente não é utilizado, 
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porquanto foi solicitado, aos funcionários da Escola, um determinado valor para efeitos 

de estacionamento e posteriormente houve uma movimentação de contestação por parte 

de quem entende que não deve pagar pelo estacionamento, mas desconhece o valor que 

está a ser cobrado. No entanto, vai tentar saber o que se passa concretamente e depois 

dará essa informação aos senhores Vereadores. --------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira, relativamente ao projeto de construção do 

Caís de Cruzeiros, perguntou se é só mesmo o projeto ou se já existe mais alguma 

certeza, ao que o senhor Presidente respondeu que entende que aquele projeto poderá 

ser determinante para o Concelho, até para o seu futuro económico, pelo que avançou 

com o mesmo. Contudo, referiu que existem alguns obstáculos, nomeadamente o 

consentimento prévio das entidades militares que utilizam aquela infraestrutura, pelo 

que, para esse efeito, diligenciou-se para que fosse doada à Câmara toda aquela área até 

à vedação. Acrescentou que, da parte portuguesa já foi emitido parecer favorável, 

estando apenas dependente do parecer da parte americana, que, pelo que entendeu, não é 

vinculativo mas sim referente ao alerta de constrangimentos ou em que condições se 

poderá utilizar aquela parte. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que outra situação tem a ver com aquilo que se podia fazer 

para mitigar o impacto económico do ocorrido, e como todas as entidades envolvidas já 

tinham dito na comunicação social que não iam dar contrapartidas financeiras, tentou 

encontrar contrapartidas que, não sendo financeiras, trouxessem alguns benefícios para 

o Concelho, sendo que esta seria a da utilização partilhada daquela infraestrutura. A 

Embaixada Americana demonstrou total abertura para o efeito, tal como o Comando 

local que também entendeu não haver obstáculos. Havendo basicamente uma 

autorização da parte portuguesa e uma avaliação da parte americana, estava 

condicionado à apresentação de um projeto, ou seja, foi explicado que não seria possível 

um parecer definitivo, dos americanos, sem a apresentação de um projeto em concreto, 

razão pela qual se elaborou um projeto sem nenhum compromisso. Desse modo o 

projeto é elaborado basicamente com duas alternativas, uma delas no sentido de 

aproveitar tudo o que lá está e a outra no sentido de destruir tudo o que está feito e o 

Município fazer um novo sistema de pipelines integrado. --------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que outro dos obstáculos é claramente político, porquanto 

esta situação até já foi prometida para o concelho de Angra, pelo que tinha de 

demonstrar, no mesmo estudo, que aquela solução é a mais viável económica, financeira 

e tecnicamente, no estudo diz exatamente isto, ou seja, aquilo que está orçamentado 

para a rampa Ro-ro do Porto de Pipas, que inclusivamente estava incluído no PREIT – 

Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira – com uma verba de doze milhões 

de euros, se forem atribuídos seis milhões para a rampa Ro-ro, para possibilitar que 

alguns barcos encostem, com os restantes seis milhões e com aquilo que a Câmara se 

disponibilizou para afetar dos seus fundos estruturais, fica em falta um milhão e meio de 

euros, pelo que não existe nenhuma solução mais económica do que esta e que é 

executada num prazo inferior a um ano. -----------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se esta situação vai fazer parte do 

próximo orçamento da Região, ao que o senhor Presidente respondeu que o projeto 

completo já foi remetido ao senhor Presidente do Governo Regional dos Açores. ---------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que a proposta dos Vereadores do 

Partido Social Democrata é no sentido da Câmara fazer pressão, junto do Governo, para 

que esse valor seja orçamentado de imediato, para que seja sujeito a aprovação na 

próxima discussão do orçamento, de modo a que possa haver alguma celeridade. ---------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente explicou que pode até nem aparecer no 

orçamento da Região, por exemplo, caso seja decidido ser assumido pela Portos dos 

Açores, e provavelmente assim será. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que no documento enviado foi solicitado que aquela situação 

fosse resolvida com os americanos, no âmbito da Comissão Bilateral. -----------------------  

 -------- O Vereador Osório Silva realçou que este é um projeto que deve ser visto como 

de interesse regional, para além da viabilidade económica do mesmo, que, na sua 

opinião, ainda pode baixar mais o valor do investimento. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se não está em curso a privatização dos 

portos, tendo o senhor Presidente respondido que o que está em curso é um concurso 

público para gestão comercial do Porto da Praia e não da gestão de passageiros. -----------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira realçou que ao ler o documento, no seu 

entender, é como se já houvesse uma certeza, apesar de ser denominado como projeto. --  

 -------- Quanto a esta situação o senhor Presidente esclareceu que o documento em 

causa tem basicamente dois parágrafos: no primeiro explica mais ou menos o teor do 

projeto e no segundo até releva a questão do interesse regional da concretização do 

projeto. Com tudo isto não tem cem por cento de garantias de que aquele projeto vai ser 

levado a efeito e isso porque não depende só do Município, todavia, pela primeira vez, 

existe um documento que demonstra a viabilidade técnica, económica e financeira da 

sua concretização. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos informou que hoje recebem a visita de uma 

responsável pela área de segurança da Marinha Americana, sendo que a questão 

colocada foi no sentido de se deslocarem ao porto comercial, a fim de verificarem a 

segurança em termos da atracagem de navios de carga. Desse modo, vai tentar perceber, 

da parte da avaliação que está a ser feita aqui, se efetivamente esta visita é no âmbito 

deste processo e com vista a emitirem algum parecer, porquanto da parte deles sempre 

foi dito que, salvaguardadas as questões de segurança, não haveria qualquer questão da 

parte deles. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/21) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 18 de setembro corrente, 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 19 dias de férias, no período entre 

2 e 20 de outubro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/21) OSÓRIO MENESES DA SILVA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: -  

 -------- Requerimento datado de 8 de setembro em curso, do Vereador Osório Meneses 

da Silva, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de 

junho, com as posteriores alterações, o gozo de 2 dias de férias, de 20 a 21 de setembro 

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

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

 

 

 -------- (03/21) DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL – 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO BAIRRO DE SANTA RITA: ----------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião camarária, o ofício n.º 7677, 

datado de 13 de setembro em curso, da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional 

remetendo a proposta de ata da reunião que teve lugar no passado dia 6 de setembro, no 

edifício dos Paços do Concelho relativamente ao abastecimento de água ao Bairro de 

Santa Rita. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que o processo em apreço vai 

tramitar para o próximo mandato, no entanto, no passado dia seis de setembro teve lugar 

uma reunião, neste edifício dos Paços do Concelho, a pedido da Comissão Técnica no 

âmbito da preparação da próxima reunião da Comissão Bilateral, que tinha por base 

uma intenção dos americanos no sentido de desligarem o abastecimento de água às 

zonas situadas fora da Base, que supostamente já deveriam estar ligadas à rede pública 

municipal e perante este cenário os americanos pretendem desligar o ramal que abastece 

aquelas zonas.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que sendo certo que ligar essas cerca de dez moradias à 

rede pública municipal não é problemático, porém vai originar um pequeno problema, o 

qual até pode ser de maior dimensão, tendo em conta que essas moradias para além de 

estarem ligadas à rede de fornecimento de água também estão ligadas a uma rede de 

saneamento dos americanos. Assim sendo, essas pessoas vão ser notificadas, pela Força 

Aérea Portuguesa, para se dirigirem à Praia Ambiente a fim de se resolver a situação. 

Porém existe outro problema, ou seja, essas moradias foram implantadas na totalidade 

do terreno, sendo que três delas não têm espaço para se poder fazer a fossa séptica, pelo 

que será necessário avaliar uma solução para o efeito. ------------------------------------------  
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 -------- Quanto à questão com maior impacto, nomeadamente o ramal que abastece o 

Bairro Americano das cem casas e para além dessas casas abrange mais algumas fora do 

Bairro, disse que os americanos comunicaram à Comissão Técnica a intenção de 

desligarem o abastecimento de água no primeiro semestre de dois mil e dezoito, sendo 

que o motivo da reunião teve a ver essencialmente com esta questão. Na reunião 

apresentaram a hipótese de haver uma solução alternativa de abastecimento por parte da 

Praia Ambiente, mas isso não é possível por várias razões, designadamente porque não 

se pode abastecer através dos furos do Juncal, dado que aqueles furos não só não têm 

capacidade para o fazer como também não têm níveis qualitativos que garantam esse 

abastecimento. Para resolução dessa questão, o que se fez, já há algum tempo, foi um 

projeto para abastecimento de água ao Bairro Americano, por via da Praia Ambiente, 

cuja candidatura já está aprovada no valor de dois milhões de euros, tendo a Empresa 

Municipal recorrido a financiamento para assumir os seus quinze por cento, o que 

significa que aquela obra está totalmente assegurada, em termos do seu financiamento, 

mas leva cerca de seis meses para os procedimentos do concurso público e mais um ano 

e meio para executar a obra. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma salientou que dessa reunião resultou um memorando, presente a esta 

reunião camarária para efeitos de conhecimento, elaborado por parte da Defesa 

Nacional, no sentido de se validar esse documento, para constar o compromisso 

assumido. Nesse sentido ficou definido que não existem condições para deligar aquele 

ramal antes de estar concluído o projeto, o qual pode levar cerca de dois anos até à sua 

conclusão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria disse que os americanos alegam que asseguram o 

abastecimento de água, enquanto não for resolvido, mas não assumem qualquer tipo de 

responsabilidade relativamente a avarias que se verifiquem ou até inclusivamente a 

própria qualidade da água, pelo que no período transitório a Câmara não pode assumir 

sozinha e como se pode constatar do documento em apreço a Força Aérea Portuguesa 

terá de colaborar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne às avarias na rede esclareceu que já há anos que a Praia 

Ambiente é que tem vindo a assumir as reparações. ---------------------------------------------  

 -------- Sobre a qualidade da água fornecida salientou que toda aquela zona terá de ser 

inserida na parte do Município, apesar de não ser o Município a abastecer, e assumir os 

encargos provenientes das análises frequentes, porquanto ninguém quer assumir esses 

montantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou se não se pode reivindicar para 

que alguém assuma esse encargo, ao que o senhor Presidente respondeu que já se 

apresentou essa situação. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que recebe hoje, na qualidade de Presidente da 

Associação de Municípios da Região, os Deputados eleitos para a Assembleia da 

Republica pelo Partido Socialista, no âmbito de uma audiência solicitada pelos mesmos, 

porém a grande maioria dos assuntos a tratar serão da Câmara, atendendo a que da parte 

da Associação de Municípios constam apenas dois pontos. Como está em fase de 

elaboração do Orçamento Geral do Estado, vai dar conhecimento desta situação, pois só 

ao nível da Praia Ambiente está a ser assumido cerca de cinquenta mil euros ao ano, em 
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análises. Entretanto vai ter de se assumir mais trinta e tal mil euros para se assegurar o 

fornecimento de água a cerca de dez moradias, para além de tudo isso vai ter de se 

aditar análises, com grande frequência, à água fornecida aquelas moradias. Assim, 

alguém vai ter de compensar o Município por isso, tendo em conta que não é justo que 

os praienses, por via da sua fatura da água, é que assegurem este tipo de situação. --------  

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

 

 

 -------- (04/21) FORÇA AÉREA PORTUGUESA – DIREÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS – REPARTIÇÃO DE PATRIMÓNIO - PROPOSTA DE 

REVISÃO DO DECRETO DE SERVIDÃO MILITAR DA BA4: -----------------------  

 -------- Presente, para efeitos de emissão de parecer em reunião de câmara, a proposta de 

revisão do Decreto de Servidão Militar da BA4 (Draft_13 versão de 18JUL2017), 

remetido pelo email datado de 18 de julho último, da Força Aérea Portuguesa – Direção 

de Infraestruturas – Repartição de Património. ---------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente deu a palavra à Vereadora Paula Ramos 

que explicou que quando teve acesso ao processo a Câmara e Assembleia Municipal já 

se haviam pronunciado sobre a proposta de Revisão, em sentido desfavorável. 

Posteriormente realizaram-se algumas reuniões para se voltar a rever este processo, 

sendo que a proposta seguinte diminuía a área da primeira zona, mas a segunda passava 

a incluir operações urbanísticas que no atual diploma em vigor, que é de mil novecentos 

e cinquenta e oito, não tinham de ir a autorização. Após várias reuniões foram 

embargadas duas obras, seguidamente realizaram-se mais reuniões e no âmbito da 

última reunião, que só após mais de um ano, foi apresentada uma nova proposta, isto é, 

a proposta em apreço. Todas as propostas do Município, à exceção de um pormenor 

nomeadamente o facto de incluírem o uso florestal que também tinha de ser submetido a 

autorização, sendo que a resposta da Câmara foi que esta situação nem deveria ser 

submetida a este órgão, ou seja, quando não fosse considerada uma operação urbanística 

não tinha de ser presente a estes serviços, de resto foram acolhidas todas as alterações 

propostas. Caso assim não fosse perante a proposta apresentada apenas a freguesia do 

Porto Martins e a freguesia dos Biscoitos não tinham de ser submetidas a autorização. ---  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que relativamente à aeronáutica, como existem 

aqui as pistas, basicamente o que faziam era delimitar um cone em determinadas zonas 

e depois demarcam duas zonas, uma delas é medida pela distância até à Base e a 

segunda com questões aligeiradas que nem eram submetidas a autorização. Quando se 

iniciou este processo, como quase tudo se encontra na Serra do Cume, começa-se a 

sobrepor as várias servidões, como por exemplo a rádio elétrica, fazendo com que se 

demarcasse zonas fora desse limite. Assim, basicamente a proposta da Força Aérea é no 

sentido de diminuir a primeira zona, mas tudo o que se passa na segunda zona fica 

sujeito a aprovação da mesma. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que as divergências da Câmara foram no respeitante ao designado 

como de escassa relevância, ou seja, pequenos melhoramentos e nada que aumente a 

volumetria das casas, sendo que a questão tinha a ver com o facto da Força Aérea não 

dar garantias mínimas de prazos. -------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que nesta altura, e tendo em conta que foram feitas as 

alterações sugeridas pela Câmara, vai ser emitido parecer favorável no sentido da Força 

Aérea colocar o proposto no âmbito da discussão pública, terminada essa fase entra em 

vigor a nova servidão e este processo fica concluído. Da parte da Câmara vai ser 

necessário fazer alguns investimentos em plataformas tecnológicas para que os 

processos não tenham que ser submetidos em suporte de papel, isto é, passam a dar 

entrada digitalizados na plataforma tecnológica da Força Aérea, o que permitirá acelerar 

os pareceres emitidos por essa entidade. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se não foi possível estabelecer prazos 

para emissão de pareceres, tendo o senhor Presidente dito que o prazo máximo para esse 

efeito são vinte dias. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos realçou que anteriormente a lei só mencionava 

pareceres e não falava em autorizações, no entanto no atual Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação estabelece que decorrido o prazo de vinte dias considera-se 

que há concordância com a proposta. --------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente terminou realçando que o parecer favorável da Câmara é 

exclusivamente a esta versão. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao projeto 

de servidão militar da Base Aérea N.º 4, em causa. ------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/21) ADESÃO À REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

(RNBP) - PROPOSTA: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1497, datada de 24 de agosto último do Vereador 

com competência delegada, Dr. Tibério Dinis, do seguinte teor: ------------------------------  

 -------- “Considerando que a Direçao-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

(DGLAB) procedeu à revisão dos critérios mínimos de adesão e que se verifica que, 

agora, se encontram asseguradas, pela Biblioteca Municipal da Praia da Vitória, as 

condições para proceder e formalizar essa adesão; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município da Praia da Vitória reúne condições técnicas para 

assegurar um serviço de biblioteca pública, de âmbito municipal, cumprindo os 

requisitos estabelecidos pela DGLAB; ------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a cooperação entre a Administração Central e os Municípios é 

essencial para que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas possa desempenhar a sua 

função social e cultural e seja um fator de inclusão social, contribuindo para a 

democratização do acesso à informação, para a participação dos cidadãos na vida 

pública e para a igualdade de oportunidades; -----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que ao aderir à RNBP o Município da Praia da Vitória tem direito 

a aceder e usufruir dos recursos e serviços disponibilizados, pela DGLAB, às 

bibliotecas da RNBP; participar em iniciativas de caráter local, regional, nacional e 

internacional promovidas pela DGLAB ou pelos seus parceiros nacionais e 

internacionais; beneficiar de futuros programas de apoio da DGLAB, no âmbito do 

Programa da RNBP; integrar a lista pública, sistematizada e atualizada das bibliotecas 

públicas, nomeadamente a do Portal da RNBP, da responsabilidade da DGLAB; ----------  
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 -------- Considerando que são obrigações da DGLAB, caso o Município da Praia da 

Vitória adira à RNBP, assegurar a gestão do Programa da RNBP; desenvolver e 

disponibilizar recursos e serviços utilizáveis pelo Município da Praia da Vitória; 

promover a cooperação e o trabalho em rede entre bibliotecas, em colaboração com 

outras entidades; manter um sítio web que funcionará como portal de acesso à RNBP; 

incluir os dados do Município da Praia da Vitória na lista pública, sistematizada e 

atualizada das bibliotecas da RNBP; divulgar informação relativa a atividades e serviços 

da biblioteca; recolher, gerir e divulgar informação estatística sobre os serviços e 

recursos da biblioteca; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a constituição e 

participação nas associações previstas no capítulo IV do título III, alínea s, do n.º 1, do 

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere concordar com a proposta em causa 

e submeter à Assembleia Municipal da Praia da Vitória, para autorização de adesão da 

mesma à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, nos termos e ao abrigo do disposto da 

alínea k), do n.º 2 do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” --------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal da Praia da Vitória, para autorização 

de adesão da mesma à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, nos termos e ao 

abrigo do disposto na alínea k), do n.º 2 do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- (06/21) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO DENOMINADO “T&T, LDA.”, SITO NO LARGO DE S. 

JOÃO, N.º 97, FREGUESIA DAS LAJES, CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA, PERTENCENTE A TITO MIGUEL DA SILVEIRA GOMES: -----------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2017/2951, datado de 13 de setembro corrente, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

Café/Bar, sito no Largo de S. João, n.º 97, freguesia das Lajes, concelho de Praia da 

Vitória, requerido pela empresa T&T, Lda., designadamente no que se refere à 

proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do 

artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março. ------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, a Arq.ª Vanda Aguiar, em substituição do Chefe da Divisão de 

Investimentos e Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte 

parecer: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento, não existem edifícios escolares, não 

havendo, neste aspeto, qualquer inconveniente ao licenciamento da prática de jogos 

lícitos, conforme solicitado.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 19 de setembro corrente, da Vereadora com 

competência delegada, Dr.ª Paula Ramos, foi transmitido o parecer técnico favorável 

deste Município ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio 
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do Fax n.º S-CMPV/2017/1592, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pela 

Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos. ---------------------------------  

 

 

 -------- (07/21) CAMINHOS SALGADOS, UNIPESSOAL, LDA. – 

CONCESSIONÁRIO DO BAR DA ZONA BALNEAR DOS BISCOITOS – 

PEDIDO PARA ENCERRAMENTO DO BAR DA ZONA BALNEAR NO 

PERÍODO DE 18 DE DEZEMBRO/2017 A 9 DE JANEIRO/2018: ---------------------  

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

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

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

referida Zona Balnear, no período de 18 de dezembro/2017 a 9 de janeiro/2018. ----------  

 -------- 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 no 

período de 18 de dezembro de 2017 a 9 de janeiro de 2018, por motivos de férias e 

consecutivamente o nascimento de seu filho.  ----------------------------------------------------  

 -------- 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 

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 da Zona Balnear em apreço, no período de 18 de dezembro/2017 a 9 de 

janeiro/2018. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (08/21) FILOMENA GRAÇA COSTA DE SOUSA RIBEIRO – 

CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO JARDIM SILVESTRE 

RIBEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA ALARGAMENTO DO PRAZO DO 

CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017 CONTINUANDO COM O 

HORÁRIO SOLICITADO ANTERIORMENTE, OU SEJA DAS 10H00 ÀS 

24H00: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 12 de setembro corrente de Filomena Graça Costa de 

Sousa Ribeiro, na condição de concessionária da exploração do Bar do Jardim Silvestre 

Ribeiro, requerendo o alargamento do prazo do contrato até 31 de dezembro de 2017, 

continuando com o horário solicitado anteriormente, ou seja das 10h00 às 24h00. ---------  

 -------- Informação datada de 13 de setembro em curso, do Setor de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------   
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 -------- “A Senhora Filomena Graça Costa de Sousa Ribeiro, na qualidade de 

concessionária da exploração do bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro, vem requerer 

a esta Câmara Municipal autorização para que seja alargado o prazo do referido 

contrato, até 31 de dezembro de 2017, com o horário solicitado anteriormente ou seja, 

das 10h00 às 24h00. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que na segunda Clausula do Contrato de 

exploração do bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro, a concessão da exploração do bar 

será por um ano, no período de 1 de junho a 15 de setembro de 2017. Mediante o acordo 

entre ambas as partes, pode o período de exploração ser alargado, sempre que existir 

interesse e as condições atmosféricas o justifiquem, ficando o concessionário obrigado, 

em qualquer circunstância, ao pagamento do preço mensal proporcional ao período de 

prolongamento.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do prazo 

do contrato de exploração do bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro até 31 de 

dezembro de 2017, continuando com o horário solicitado anteriormente, ou seja 

das 10h00 às 24h00. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/21) ESTACIONAMENTO NA RUA COMENDADOR JOSÉ 

CARVALHO – AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DA 

AUTORIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO A RESIDENTES (ASSUNTO 

ABORDADO POR MUNÍCIPE NA ÚLTIMA SESSÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL): ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que o mesmo surge no 

seguimento da questão abordada por uma munícipe, na última sessão da Assembleia 

Municipal, a qual propôs a limitação da autorização de estacionamento a residentes na 

Rua Comendador José Carvalho. Assim sendo e ao analisar-se os procedimentos 

seguidos em casos semelhantes, constatou-se que o procedimento a seguir é solicitar 

parecer à Junta de Freguesia sobre o proposto. ---------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter para parecer, da Junta de 

Freguesia de Santa Cruz, a proposta de limitação da autorização de 

estacionamento a residente na Rua Comendador José Carvalho. ------------------------  

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram onze horas e vinte 

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: _________________________________________ 


