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ATA Nº 24  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde,  

Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -------  

 

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

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- Aos seis dias do mês de novembro 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 Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde,  Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes 

Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ---------------------------------------------------------  

 

 -------- 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, no âmbito das notícias que 

vieram a público relativamente à ligação Terceira/Madrid, informou que ao tomarem 

conhecimento das mesmas desenvolveram logo contatos sobre esta matéria sendo que, 

mediante as informações que lhes foram facultadas, a SATA vai deixar de efetuar a 

operação, operação essa que vai ser anunciada, em breve, por outra companhia, ou seja, 

a Euroatlantic. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que tem também conhecimento de que vai haver um 

aumento da capacidade nesses voos, sendo que a questão fundamental para a Praia, será 

saber se vai haver alterações, ou não, nos pacotes do operador. Portanto, espera-se que 

perante este aumento, venha a verificar-se alguma alteração nas condições da relação 
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entre o operador e os próprios empresários da Praia por forma a que, se possível, estes 

entendam como necessária ou importante essa operação. ---------------------------------------  

 -------- Disse ainda que, na sua opinião, o fundamental era que, dessas condições e da 

alteração das mesmas, a relação entre o operador e os empresários da Praia se tornasse 

mais profícua, situação que não acontece atualmente por questões que respeitam e com 

as quais concordam, que isso é um problema entre privados.  ---------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que terá de se aguardar para se verificar se esse aumento 

do número de lugares no voo permite também uma alteração, posteriormente, na relação 

entre os privados. Para além de que aqui o fundamental é a ligação acontecer, porquanto 

representará sempre uma promoção da Ilha e do Concelho. ------------------------------------  

 -------- Sobre este assunto o Vereador Rui Espínola disse que o que se tem vindo a 

assistir é o abandono da Terceira, por parte da SATA, abandono esse que se percebe do 

ponto de vista de gestão, dado que a companhia está com dificuldades em termos de 

aeronaves mas é um facto que se abandonou a rota do Porto com o argumento da taxa 

de ocupação. Entretanto, também abandonam o voo Terceira/Madrid e, apesar de ser um 

voo charter, a realidade é que a SATA, no respeitante à Terceira, tem vindo a 

abandonar as várias ligações e qualquer dia faz o mesmo que fez ao Faial. -----------------  

 -------- Relativamente ao voo Terceira/Madrid, o senhor Presidente esclareceu que esta é 

uma situação à parte, por ser um voo charter e, portanto, independentemente de o voo 

ser da SATA, da Euroatlantic, ou de qualquer outra empresa, a questão fundamental é a 

relação entre o operador e os empresários. --------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne aos voos da SATA para a Terceira e mais concretamente 

quanto à questão do abandono e das taxas de ocupação, deu como exemplo uma 

situação que viveu recentemente em que ao regressar de Lisboa para a Terceira o voo 

foi desviado para Ponta Delgada, por duas vezes, tendo acabado por vir por Ponta 

Delgada sendo que, na vinda para a Terceira, o voo tinha menos de quarenta pessoas, 

pelo que a ocupação não é argumento suficiente. Na sua opinião, o que é fundamental e 

também se prende com a situação do voo do Porto é saber que horários são praticados e 

quais são os dias da operação porque, por exemplo, no caso deste voo que era à quarta-

feira e depois passou para a quinta-feira com taxas de ocupação baixas, se fosse à sexta-

feira eventualmente teria outras taxas de ocupação. ---------------------------------------------  

 -------- Deu ainda conhecimento que a Câmara recebeu, da Comissão de Economia da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma, para efeitos de parecer, um documento 

sobre essa matéria. Desse modo, manteve-se a mesma posição que, aliás vinha do 

anterior mandato, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara e na Assembleia 

Municipal, tendo-se remetido a documentação aprovada na altura e que entendem que 

tem a ver com uma questão de horários, não se podendo argumentar só com a ocupação, 

pois não é um bom argumento a favor da Ilha. ---------------------------------------------------  

 -------- Concluiu realçando que nas conversas que tem tido sobre o assunto não tem 

utilizado muito o argumento da ocupação, porquanto tem perfeita noção que não é pela 

ocupação que se consegue justificar o que quer que seja, tendo em conta que a maior 

parte das pessoas, quer locais, quer visitantes, estão a usar o serviço Ryanair. --------------  

 -------- Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ----------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola chamou a atenção para um pormenor que tem a ver 

com a Rotunda do Bairro Joaquim Alves, uma vez que passa todos os dias naquele local 

e esta semana ia assistindo a um acidente, por um motivo que até é muito fácil de 

resolver, ou seja, da Via Vitorino Nemésio vêm duas faixas e, ao chegar à Rotunda, os 

condutores não se apercebem se a mesma tem duas faixas ou não, o que gera muita 

confusão. No caso da Rotunda da Cruz do Marco o sentido do trânsito vai fechando 

numa só via, situação que deveria acontecer também no caso da Rotunda do Bairro 

Joaquim Alves e apesar de ter conhecimento de que isso não é competência da Câmara 

Municipal poder-se-ia junto da Secretaria Regional dos Transportes, chamar a atenção 

para essa questão que, no seu entender, até será fácil de resolver. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o ideal seria a Rotunda ficar com duas vias mas 

caso a dimensão não permita essa situação, tem de ficar apenas com uma via. -------------  

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola abordou a questão dos lixos colocados 

junto aos postos da Pronicol em que, numa reunião camarária, naquelas que esteve 

presente, há cerca de um ano e meio ou dois anos, falou sobre este assunto, constata 

agora que, um ano e tal depois, a situação mantem-se. Tendo em conta que passou por 

todos os postos do Concelho e verificou esta situação, referiu que se está a criar nestes 

locais lixeiras a céu aberto pelo Concelho. --------------------------------------------------------  

 -------- Continuou reconhecendo que aqueles locais são proveitosos e é importante que 

os agricultores tenham um espaço para colocar aqueles resíduos, pois é preferível que 

coloquem o lixo naqueles locais do que nas ribeiras e nos cantos dos cerrados poluindo 

outros espaços, porém, é necessário fechar aqueles contentores e fazer com que aqueles 

lixos tenham uma recolha com maior frequência. Ao continuar como está atualmente 

faz com que apareçam ratos e que, no inverno, os sacos e plásticos voem por todo o 

lado, para além de que estes locais dão uma péssima imagem do ponto de vista turístico.  

 -------- Reforçou que aqueles locais são positivos para os agricultores mas devem estar, 

à semelhança do que acontece nas casas dos particulares, devidamente acondicionados. -  

 -------- Terminou salientando que, na sua opinião, é importante a Câmara tomar uma 

posição relativamente a este assunto, no sentido de notificar a Pronicol para que esta 

situação seja efetivamente resolvida. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que quando o Vereador Rui Espínola falou, em 

reunião de Câmara, sobre esta matéria, era apenas a Praia Ambiente que assegurava a 

recolha de resíduos nos postos da Pronicol; portanto, a Pronicol requisitava à Praia 

Ambiente e esta, por sua vez, colocava lá os contentores e recolhia todo o lixo que fosse 

lá depositado. Posteriormente, a Praia Ambiente ficou responsável apenas pela recolha 

do lixo indiferenciado, cujo contentor se encontra nos locais fechado, à semelhança do 

que acontece em qualquer sítio, sendo a Pronicol responsável, mediante o contrato que 

tem com a serralharia do Outeiro, pela recolha do plástico. Perante esta situação, 

acontecem duas questões completamente distintas, sendo que uma é a estrutura física 

que a serralharia do Outeiro utiliza em rede e é da responsabilidade da Pronicol, e outra, 

a situação dos ventos e dos ratos, que compete à Câmara fiscalizar por ser questão de 

saúde pública. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que, a Câmara, pode intervir na matéria de saúde pública 

quando essa questão acontece, contudo, quanto às estrutura dos contentores, a Câmara 

já não pode fazer nada para evitar que assim seja. -----------------------------------------------  
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 -------- Seguidamente deu a palavra à Vereadora Paula Ramos que explicou que não 

compete à Praia Ambiente fazer a recolha dos resíduos agrícolas e que os produtores de 

resíduos agrícolas é que têm de os entregar na TERAMB, o que não fazem. Portanto, a 

história é conhecida relativamente à situação descrita pelo senhor Vereador, atendendo a 

que, em alguns postos de leite, existe maior descuido por parte dos próprios 

agricultores; porém, há alguns anos atrás, se bem se lembram a situação era bem pior 

pois os agricultores depositavam esses resíduos em qualquer sítio, até inclusive na 

berma da estrada. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que não sendo uma competência da Praia Ambiente essa 

questão também se levantou, precisamente pelo concelho de Angra, tendo ficado 

decidido pela Pronicol, a serralharia do Outeiro, agora associada a uma empresa de São 

Miguel especializada no tratamento de plásticos, faria essa recolha, sendo que, no caso 

dos grandes produtores vão mesmo à exploração agrícola para fazer a recolha 

disponibilizando ainda os contentores nos postos de leite precisamente para os 

agricultores colocarem os resíduos. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que o que está estabelecido atualmente é uma autorização, 

por parte da Pronicol, para a Serralharia do Outeiro fazer essa recolha; inclusivamente 

em tempos a Praia Ambiente chegou a fazer essa recolha mas a Inspeção Regional do 

Ambiente chamou à atenção que a Praia Ambiente não tinha competência para fazer a 

recolha desse tipo de resíduos; na altura, respondeu-se que a recolha era feita por uma 

questão ambiental mas a situação está agora ultrapassada com este contrato entre a 

Pronicol e a Serralharia do Outeiro; assim e atualmente, existe quem faça a recolha 

desse tipo de resíduos e se não o fizessem o Concelho ficaria em muito pior estado, 

tendo em conta que depois os agricultores depositam os resíduos em qualquer lado; O 

que se tem vindo ainda a fazer é a chamar a atenção da Pronicol para que mantenham 

aqueles locais nas devidas condições, sendo que no auto de notícia recebido 

recentemente se refere que deixaram ficar, para além resíduos agrícolas, 

eletrodomésticos, entre outros objetos. Este auto foi levantado porque alguém estava no 

posto de leite e vendo quem é que, com uma carrinha, colocou lá os objetos, teve o 

civismo de participar à Guarda Nacional Republicana essa ocorrência. A Praia 

Ambiente tem vindo a alertar para que haja uma maior vigilância e a chamar a atenção 

da Serralharia do Outeiro, com a qual também já teve reuniões no sentido de aumentar a 

recolha desses resíduos, mas eles dizem que muitas vezes não se justifica porquanto o 

número de plásticos não justifica a ida de uma carrinha com a regularidade que cada um 

entende ser a mais adequada, sendo que, para a sua gestão, a recolha que estão a fazer é 

a mais acertada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que, entretanto, foi solicitada uma audiência pela Junta de Freguesia 

do Cabo da Praia para analisar a situação do Cabo da Praia, que julga ser a mais 

preocupante e no que estiver ao alcance da Praia Ambiente se irá tentar resolver. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que é indiscutível o que se passa na zona da 

Canada dos Pastos e que o que se passa na parte de trás do posto de leite das Fontinhas é 

qualquer coisa de impensável sendo que qualquer um, seja particular ou empresário, tem 

de acondicionar devidamente os seus resíduos, pelo que a Pronicol e os agricultores não 

são diferentes dos outros e, na sua opinião, a Câmara tem de tomar uma posição quanto 

a esta matéria, através da Praia Ambiente, intervindo mais nesse sentido. Assim sendo, 
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estão de acordo que aquele serviço é positivo, porém, solicitam que aquele espaço seja 

fechado, isolado e que a recolha seja feita de uma forma mais recorrente, pois em 

determinadas alturas o carro demora mais de quinze dias para passar a fazer a recolha 

do lixo, o que, se não é normal no caso da recolha de lixo aos particulares, também não 

pode ser normal nestes casos. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente alertou para o facto do Vereador Rui Espínola estar a 

comparar duas coisas distintas, ou seja, uma situação é o serviço público que a Praia 

Ambiente efetua da recolha que faz porta a porta, outra coisa é aquilo que está na gestão 

dos resíduos que são de uma entidade privada. Contudo, também concorda que aqueles 

locais deveriam ter outras condições, mas questiona o enquadramento legal em que a 

Câmara pode atuar para que aquelas situações não aconteçam. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que isto não é uma questão de lei mas sim de 

bom senso e de reunir com as entidades a fim de se resolver o problema, tendo a 

Vereadora Paula Ramos referido que já reuniram diversas vezes nesse sentido, 

inclusivamente reuniram com a Direção Regional da Agricultura precisamente para 

averiguar a possibilidade de se penalizar os produtores agrícolas que não entregam os 

resíduos na TERAMB, ainda antes desta questão surgir e ficar resolvida com a 

Serralharia do Outeiro, tendo em conta o problema da limitação legal, ou seja, a Praia 

Ambiente não pode recolher esses resíduos e isso sim é uma questão de lei, sendo que a 

Praia Ambiente foi chamada à atenção pela Inspeção Regional do Ambiente e tinha de 

se arranjar uma solução para a situação que se vivia. Nessa reunião com a Direção 

Regional da Agricultura foi dito que não era possível produzir uma legislação regional 

que só se aplicasse à ilha Terceira. Tudo o que se podia fazer tem sido feito e se os 

resultados estão aquém das espectativas, é outra questão, porque muitas vezes não se 

consegue aquilo que se pretende, o que também não significa que não se vá continuar a 

insistir, tendo inclusive o Administrador da Praia Ambiente, novamente alertado para o 

facto de este problema ter ressurgido, pelo que se voltará a insistir e a reunir com as 

entidades competentes. No entanto e no caso de incumprimento do que se está a pedir, a 

Praia Ambiente não tem meios legais ao seu alcance para atuar -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quem é que pode atuar perante essas 

ocorrências, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que atua a GNR quando 

verifica um incumprimento e a Direção Regional do Ambiente. ------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se pelo facto dos espaços estarem abertos 

daquela forma não existe incumprimento, tendo o senhor Presidente respondido 

negativamente, só no caso de haver um problema de saúde pública, ou seja, a Câmara só 

tem capacidade de intervir diretamente numa questão de saúde pública. ---------------------  

 -------- Perante esta situação o Vereador Rui Espínola perguntou quem é que pode 

intervir, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que seriam a Direção Regional do 

Ambiente e a Direção Regional da Agricultura. --------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o senhor Presidente referiu que uma coisa é se 

visivelmente é agradável, ou não, mas se é a solução que a Pronicol tem, os argumentos 

não podem apenas referir que não se gosta da mesma somente porque não é agradável à 

vista e que só por isso se pretende outra solução. ------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a questão não é a solução da Pronicol mas 

sim que devem existir regras de acondicionamento de lixo e os agricultores e a Pronicol 

têm de cumprir essas regras. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos esclareceu que quem tem competência naquela 

matéria é a Direção Regional da Agricultura, porque estão em causa agricultores e o que 

a lei diz é que qualquer produtor agrícola tem de entregar os seus resíduos na 

TERAMB, mas os agricultores não o querem fazer porque têm de pagar e então o 

melhor, na lógica deles, é deixarem ficar naqueles locais. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se não é possível solicitar à Direção 

Regional do Ambiente que acompanhe esta matéria, tendo a Vereadora Paula Ramos 

respondido que à Direção Regional da Agricultura é possível atendendo a que esta é 

uma obrigação do agricultor. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que, se houver uma análise profunda a esta 

questão, o que está legalmente estipulado é não haver pontos de recolha de resíduos 

junto aos postos de leite, isto é, perante a lei não é possível existir aqueles locais e os 

produtores de resíduos agrícolas têm de levar os seus resíduos junto da TERAMB, mas 

como é do conhecimento geral estes não o fazem e gera-se mais um problema com os 

resíduos colocados em diversos locais. Assim sendo, neste momento e com a medida 

em vigor, conseguiu-se evitar que os resíduos fossem colocados em diversos locais. ------  

 -------- Referiu ainda que a matéria de intervenção da Câmara Municipal e da Praia 

Ambiente é limitada, porém quando são enviados autos de notícia relativamente a essa 

matéria a Câmara então pode atuar. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se a Praia Ambiente não pode fazer 

nada em relação aos recipientes, tendo o senhor Presidente respondido que só é possível 

fazer a sugestão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se não é possível reunir com todas as 

entidades envolvidas, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que o Conselho de 

Administração da Praia Ambiente já reuniu com a Pronicol sobre esta questão. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola concluiu salientando que aquela situação tem de ser 

resolvida, tem de haver uma intervenção naqueles locais, porquanto é uma questão que 

se vê sobretudo no concelho da Praia da Vitória, em alguns casos até por uma questão 

de higiene bem como em termos turísticos. -------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins defendeu que devemos ter essa preocupação numa 

altura que se quer apostar tanto no turismo sustentado e mostrar que os produtos locais 

são os melhores, não se pode dar ao “luxo” que estas coisas aconteçam, com os turistas 

a passarem pela Ilha e a verem estes resíduos junto aos postos de leite. ----------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos disse que a solução para essas questões seria uma 

penalização para o agricultor, nomeadamente em termos de algum apoio comunitário, 

penalizando quando não entregam o resíduo no sítio onde têm de entregar. -----------------  

 -------- O senhor Presidente disse que para todos os efeitos estava em causa uma matéria 

em que a Câmara diretamente, só pode intervir ao nível da sugestão porque 

efetivamente não é possível atuar. ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos esclareceu ainda que a obrigação da Praia Ambiente 

tem a ver com a recolha do lixo indiferenciado, o vidro, o plástico e o cartão, 

proveniente do consumo quer doméstico, quer do canal “HoReCa”. -------------------------  
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 -------- Prosseguiu referindo que a lei diz que o produtor é que tem de entregar os 

resíduos que produz, e não o fazendo, constatou-se um problema em que todas as 

entidades se envolveram para tentar resolver, nomeadamente a Praia Ambiente, a qual, 

apesar de não ser da sua competência, ainda chegou a fazer essa recolha mesmo não 

tendo essa obrigação e assumindo os custos da mesma tendo em conta que não havia 

contrapartidas, enquanto que os particulares e comerciantes pagam para que seja feita a 

recolha dos seus resíduos, não tendo porém, deixado de o fazer por uma questão 

ambiental. Posteriormente surgiu esta solução podendo-se dizer que, “do mal o menos”, 

pois é preferível haver essa recolha do que não haver qualquer recolha. A partir daí a 

Praia Ambiente não pode atuar na recolha, agindo numa perspetiva de zelar para que as 

coisas corram o mais normal possível, pelo que se chamou a atenção para o número de 

vezes que é efetuada a recolha e para o facto de muitos agricultores estarem a colocar 

resíduos que não são agrícolas. Como a Pronicol tem os seus próprios resíduos, solicitou 

que fosse colocado o indiferenciado, tendo a Praia Ambiente deixado esse contentor 

para a recolha desses resíduos, mas o resto são resíduos agrícolas. Na altura, 

inclusivamente, chegaram a reunir com a senhora Diretora Regional a fim de saberem se 

havia alguma possibilidade dos agricultores serem penalizados, tendo sido dito que essa 

legislação tem de ser feita no âmbito regional e não especificamente para a realidade do 

concelho da Praia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que é isso que se tem feito, isto é, tentado resolver o problema 

dentro do âmbito das competências da Praia Ambiente, que é sugerir. -----------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que vão continuar a fazer essa pressão neste caso, à 

semelhança do que acontece no caso dos maus cheiros, em que já foi feito uma 

quantidade de reuniões e a situação se mantém. --------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos estrumes referiu que a atuação da Câmara já está no limite 

legalmente admissível, sendo que na última revisão ao Código de Posturas da Câmara 

que teve lugar no início do ano, o âmbito está bastante vasto, para além daquilo que é 

percetível legalmente, para este efeito também se reuniu com as Associações de 

Produtores, a PSP, a Direção Regional do Ambiente, a Direção Regional da Saúde, a 

Direção Regional da Agricultura. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No que diz respeito aos chorumes provenientes de pocilgas, a Vereadora Paula 

Ramos disse que a Portaria foi revogada e repristinou-se uma Portaria antiga em que 

não estava prevista qualquer sanção, ou seja, quando alguém chegava para fiscalizar a 

pessoa dizia tenho licença da Direção Regional do Ambiente ou da Direção Regional da 

Agricultura e, desse modo, não tinha de comunicar a ninguém que o ia fazer e caso não 

cumprisse com os requisitos técnicos dessa Portaria também não acontecia 

rigorosamente nada. Desse modo, não é uma competência da Câmara Municipal mas 

sim da Direção Regional da Agricultura, sendo que no Continente é resolvido através 

dos Serviços de Desenvolvimento Agrário, mas aqui após várias reuniões com diversas 

entidades a responsabilidade ia “morrer solteira”. -----------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que posteriormente ficou combinado que a Secretaria iria 

elaborar a legislação específica sobre a matéria, porquanto, no entender da Câmara 

Municipal e também da Inspeção Regional do Ambiente, no vazio aplicava-se a 

legislação nacional, que é extremamente rigorosa, no entanto, foi sempre entendido que 

não era aplicável para cá, pelo que aplicavam o que estava previsto para os viteleiros. 
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Na altura foi sugerido à Câmara que através do Código de Posturas se estabelecesse 

uma proibição, e foi isso que se fez, ou seja, houve uma alteração ao Código de 

Posturas, inclusive foi-se mais além, porque para além do que está proibido estabeleceu-

se requisitos técnicos, à semelhança do que acontece a nível nacional, para serem 

cumpridos, sendo que no caso de se verificar que a pessoa incumpriu a Câmara já tem 

competência para instaurar o processo de contraordenação. Porém, isto também não é 

competência da Câmara Municipal mas chegou-se ao limite. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que com isto é possível verificar que a parte das 

reuniões e dos contatos acontecem, o que por vezes pode parecer que não acontece 

efetivamente, mas tudo isso só funciona com a força de uma notificação e 

contraordenação, à semelhança do que foi feito no Código de Posturas em que se foi até 

ao limite das competências da Câmara e tem funcionado minimamente no Concelho. ----  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que como o problema do chorume ficou 

minimizado o das lixeiras também tem de ficar, ao que o senhor Presidente disse que 

equiparando ao que acontece há dois anos a situação também está melhor. -----------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu que é necessário perceber-se que existem matérias 

que, independentemente do resultado, dependem do âmbito de competências da Câmara 

e dos seus limites para atuar. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola defendeu que este problema tem de ser resolvido nem 

que seja no âmbito da intervenção pública. -------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins manifestou que, como esta é a primeira reunião 

que está presente, se sente muito satisfeita e honrada por poder partilhar este espaço de 

debate, que espera que seja construtivo e de tomada de decisão sempre pelo melhor da 

Praia, na sua opinião, essa é a missão que lhes foi incumbida e enquanto assim for 

podem contar com o seu empenho e dedicação. --------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que desde a tomada de posse a Câmara tem realizado algumas 

iniciativas e gostaria que futuramente os Vereadores do Partido Social Democrata 

recebessem comunicados ou convocatórias, para estas mesmas iniciativas, simplesmente 

porque não se pode esquecer que estão aqui porque foram eleitos por cerca de três mil 

pessoas e não pretendem defraudar as expetativas das mesmas. -------------------------------  

 -------- No âmbito da intervenção da Vereadora Cláudia Martins, o senhor Presidente 

manifestou que, como já o havia dito na primeira reunião camarária, também espera que 

o debate seja profícuo e aberto, conforme aconteceu nessa mesma reunião, sobre 

assuntos importantes e partilhando ideias em prol do Concelho da Praia da Vitória. -------  

 -------- Quanto à questão dos eventos informou que desconhece se receberam convites 

para as inaugurações, atendendo a que foram enviados no início do mandato e ainda 

estavam a acertar as listas dos contatos porém, entretanto, a lista de protocolo ficará em 

conformidade e, por regra, os Vereadores são convidados para todas as iniciativas. -------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

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

 

 

 -------- (01/24) PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

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

 -------- Requerimento datado de 24 de outubro findo, de 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, o gozo de férias no dia 25 de 

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

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

 

 

 -------- (02/24) VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA NA 

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – RECOMENDAÇÃO – 

“VERBAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DOS SOLOS E AQUÍFEROS NO 

CONCELHO”: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente para conhecimento, a recomendação dos Vereadores do Partido Social 

Democrata na Câmara Municipal da Praia da Vitória, para que a Câmara Municipal se 

pronuncie junto do Governo da República para que no Orçamento de Estado para 2018, 

sejam inscritas verbas financeiras para uma descontaminação abrangente e responsável 

dos solos e aquíferos no Concelho”, do seguinte teor: ------------------------------------------  

 -------- “Considerando que o Acordo da Base das Lajes assume um relacionamento 

institucional entre dois Estados soberanos, Portugal e os Estados Unidos da América. ----  

 -------- Considerando, neste sentido, que o Estado Português é o primeiro responsável 

pela aplicação, vantagens e consequências do Acordo da Base das Lajes. -------------------  

 -------- Considerando que o Governo Regional inscreveu no Plano de Revitalização 

Económica da Ilha Terceira (PREIT), Eixo 5 – Reconversão e Limpeza Ambiental, uma 

verba de 100 milhões de euros/ano destinada, sobretudo, à descontaminação dos solos e 

aquíferos do Concelho da Praia da Vitória. -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, após análise da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 

2018, não se consegue visualizar de forma direta os montantes inscritos no PREIT para 

o processo de descontaminação. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a contaminação dos solos e aquíferos no Concelho da Praia da 

Vitória não pode continuar à espera de negociações com o Governo dos Estados Unidos 

da América, pelo que urge atuar em defesa da saúde pública e do ambiente. ----------------  

 -------- Considerando que o atual Governo da República assumiu, e bem, o PREIT como 

“documento estratégico e orientador das diversas intervenções nesse domínio”, 

conforme expresso na Declaração Conjunta do Governo da República e do Governo 

Regional dos Açores, datada de 30 de abril de 2016, por ocasião da visita oficial do 

Senhor Primeiro-Ministro à Região Autónoma dos Açores. ------------------------------------  

 -------- Considerando, e perante os factos, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

deve tomar posição reivindicativa junto do Governo da República sobre a problemática 

da contaminação. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Assim, os Vereadores eleitos pelo PSD recomendam que a Câmara Municipal se 

pronuncie junto do Governo da República para que no Orçamento de Estado para 2018, 

sejam inscritas verbas financeiras para uma descontaminação abrangente e responsável 

dos solos e aquíferos no Concelho da Praia da Vitória.” ----------------------------------------  

 -------- Sobre este assunto o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores do Partido 

Social Democrata. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, no âmbito da presente proposta do Orçamento de 

Estado para dois mil e dezoito disse que, enquanto Vereadores do Partido Social 

Democrata, pretendiam recomendar à Câmara Municipal, na figura do senhor 

Presidente, que tome uma posição relativamente: ------------------------------------------------  

 -------- N.º 1 – À não inserção de verbas para a descontaminação dos solos e aquíferos 

da ilha Terceira; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- N.º 2 – Sobre a forma leviana com que o senhor Ministro das Finanças tratou o 

problema, que coloca em causa a saúde pública e o ambiente da Praia da Vitória e dos 

seus cidadãos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- N.º 3 – Sobre a forma como o Governo Regional compactuou com este 

Orçamento, dando até nota muito positiva ao mesmo, ignorando o problema da ilha 

Terceira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por tudo isto recomendam que, se faça um voto de protesto, assim como nota 

pública do mesmo que tenha alcance, de forma a que isto seja justo para a Praia e para 

os praienses, sob pena de não se estar aqui sozinhos na defesa dos seus interesses. --------  

 -------- Quanto aos pontos elencados bem como a recomendação remetida, o senhor 

Presidente referiu que aquando da recente visita do senhor Presidente da República à 

ilha Terceira, em que esteve presente, bem como o senhor Presidente do Governo 

Regional e o senhor Ministro da Defesa, falaram longamente sobre o assunto, tanto que 

aquilo que foi entendido, relativamente a essa matéria, é que efetivamente há boas 

perspetivas junto da parte dos Estados Unidos, tanto que nenhuma das entidades, 

mesmo questionadas pelos jornalistas, produziram qualquer declaração sobre o assunto, 

tendo apenas o senhor Presidente da República salientado a questão, pelo que faz suas 

as palavras do mesmo, que foi quem deu nota do tema em questão e disse algo 

semelhante a que a diplomacia estava a trabalhar e que o facto de não haver notícias não 

era sinal que não houvesse resultados, sendo que a breve trecho a diplomacia daria 

notícias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que para já a matéria negocial está a decorrer e pode dizer que está 

a correr no bom caminho, pelo que para já vão aguardar relativamente a essa questão. 

Para além disso também têm conhecimento que houve a tomada de posse do novo 

embaixador, entre o fim do mandato do anterior executivo e o início do mandato deste 

executivo, portanto não houve ainda um contato entre a Câmara e o novo embaixador, e 

que o mesmo vai acontecer em breve, sendo que se vai ver que matéria é que está 

patente, pelo que nesta fase o que pode dizer é remeter para as declarações do senhor 

Presidente da República. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se desse modo a postura da Câmara 

será de espera, ao que o senhor Presidente respondeu que neste momento não é de 

espera mas sim de muito trabalho diplomático no terreno. -------------------------------------  
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 -------- Questionou também a Vereadora Cláudia Martins se o senhor Presidente vai 

estar presente na próxima reunião bilateral como estava anunciado. Caso isso aconteça 

inquiriu da disponibilidade do senhor Presidente, bem como do restante executivo, para 

se agendar uma reunião preparatória para essa reunião, tendo o senhor Presidente 

respondido que anteriormente, quer antes das reuniões bilaterais, quer depois, os 

períodos antes da ordem do dia eram sempre muito reservados a essa temática. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que esta questão, em última instância, cabe 

ao Governo da República resolver e o que se tem visto da parte do mesmo, que visitou a 

Terceira e assumiu o PREIT – Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira -, 

como documento oficial nesta matéria, é que simplesmente não diz rigorosamente nada 

sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente referiu que ficava preocupado se 

aquilo que disse o senhor Ministro das Finanças tivesse sido dito como Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, porque fazer uma pergunta, como fez o PSD, ao Ministro das 

Finanças, que de finanças devia ser sobre questões de finanças, e não de um assunto 

concreto que não é do âmbito da pasta das Finanças. --------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins defendeu que se deveria estar satisfeito por ter 

deputados na Assembleia da República capazes de colocarem estas questões porquanto, 

neste momento, o que se assiste é ao total desconhecimento da real função de um 

deputado da Assembleia da República. Os deputados na Assembleia da República são a 

voz dos cidadãos e não estão lá para “lamber as botas” ao Governo e assim sendo, a 

posição que o senhor Deputado António Ventura tomou na Assembleia da República, 

no seu entender, é de louvar, tendo em conta que foi a única voz que se levantou em 

defesa da Terceira e da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a este assunto, o senhor Presidente disse que não lhe competia 

a si, nestas funções, avaliar deputados na Assembleia da República, pois quer de um 

lado quer de outro, numa questão de partidos, existem exemplos bastante próximos, 

bastando comparar, nessa matéria, por exemplo, o sucedido há três anos em que então 

não se viu o Deputado António Ventura preocupado com o facto de estar inscrito, ou 

não, no Orçamento de Estado.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que foi em dois mil e dezasseis que o 

atual Governo da República assumiu as responsabilidades do PREIT, tendo o senhor 

Presidente referido que a posição neste órgão ou é no sentido de tirarem as 

consequências políticas que devem entender, ou fazer aquilo que é o trabalho quer 

diplomático, quer no terreno, para a efetiva resolução do problema, independentemente 

daquilo que é o Governo da República. ------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que quando o senhor Primeiro-Ministro Pedro 

Passos Coelho esteve de visita à ilha Terceira foi-lhe entregue um memorando sobre 

esta temática e o mesmo memorando foi entregue ao senhor Primeiro-Ministro António 

Costa, sendo que, quando da parte do senhor Primeiro-Ministro Passos Coelho foi 

solicitado tempo para a diplomacia funcionar, foi concedido o devido tempo, pelo que a 

atitude da Câmara tem sido a mesma, ou seja, quando é o momento de se exigir, exige-

se, e quando é o momento de esperar pelos resultados da diplomacia também se espera. -  

 -------- Salientou sobre esta matéria que o senhor Presidente da República esteve 

presente na Ilha e proferiu declarações no âmbito da mesma, relativamente ao que se 
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passa em termos da Assembleia da República, ou em termos das discussões político-

partidárias, sendo que, na sua opinião, essas discussões devem ficar de parte neste órgão 

porque as circunstâncias políticas e partidárias vão sendo alteradas ao longo dos tempos.  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins concordou com o que mencionou o senhor 

Presidente e manifestou que a sua preocupação é que este assunto não fosse cair no 

esquecimento bem como na espera e que se ficasse sem poder fazer nada. Assim sendo, 

no seu entender, deveriam pronunciar-se, nem que seja para passar esta mensagem. ------  

 -------- Manifestou, ainda, que não quer de forma alguma fazer parte duma Câmara que 

é totalmente passiva e que fica à mercê de escolhas externas, razão pela qual 

apresentaram o documento em discussão. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que o facto mais preocupante nesta matéria, 

apesar de se saber que as questões da diplomacia levam muito tempo a serem 

resolvidas, e pela descrição que ouviu do senhor Presidente da Câmara anterior, do 

modo como decorrem as reuniões das Comissões Bilaterais, é realmente complexo, 

porém, na sua opinião, estão literalmente a “empurrar com a barriga para a frente”, sem 

exigir responsabilidades a quem de direito e que está na altura de se exigir 

responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que é sabido que as responsabilidades são dos americanos 

mas o Município não tem contratos com os mesmos, quem tem esses contratos é o 

Estado Português, isto é, o Governo da República, e o que se está aqui a exigir é uma 

posição reivindicativa junto do Governo da República, para que seja inscrita uma verba 

para resolver este problema. Se essa verba depois vai ser faturada aos Estado Unidos 

não é problema deste Município mas sim do Governo da República. No entanto, não se 

pode é ficar à mercê da questão da Comissão Bilateral, porquanto essa questão vai levar 

anos a resolver e, aliás, já vem de anos e um dia poderá eventualmente surgir um 

problema de saúde pública e aí fica-se sem saber como se resolve a situação, sendo que 

agora é que é a altura de atuar. Desse modo, o que se está aqui a solicitar é que junto do 

Governo da República se façam essas exigências, sendo que se, posteriormente, o 

mesmo na reunião da Comissão Bilateral resolver a questão com o Governo dos Estados 

Unidos, essa questão já não é da competência do Município, pois o mesmo não tem 

competência na diplomacia. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou que, na sua perspetiva, do ponto de vista do Governo da República se 

constata uma inércia total quanto a esta questão, a não ser do ponto de vista estratégico 

por causa da Base mas do ponto de vista ambiental não parece haver grandes 

preocupações, muito menos a preocupação de inscrever uma verba no Orçamento que 

está contemplado no PREIT. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta matéria, o senhor Presidente esclareceu que, da parte da 

Câmara Municipal, nunca se “empurrou com a barriga para a frente” o problema, 

porque em última instância quem está diariamente e, neste momento, com o assunto em 

mãos é o Município pois é quem fornece água a este Concelho e fornece água nas 

devidas condições. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que a outra questão sobre o processo de descontaminação que se 

coloca não é a de saber se está a decorrer, mas também se está a acontecer à velocidade 

pretendida, sendo que para si o importante seria que já tivesse concluído, porquanto, em 

última instância, é o responsável pelo fornecimento de água às pessoas.---------------------  
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 -------- Ainda sobre esta matéria realçou que existe uma parte diplomática muito 

importante, que há um novo embaixador e que o senhor Presidente da República tem 

uma visão bastante alargada, subtil e concreta, quanto a esta questão, para além de que o 

facto de ter uma verba inscrita no Orçamento não significa que o processo vai melhorar 

porque o que interessa é a execução no terreno. --------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins realçou que, no seu entender, não se deve ser 

passivo em relação a este assunto, ao que o senhor Presidente concordou. ------------------  

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

 

 

 -------- (03/24) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO CAFÉ OUTEIRO, SITO NOS 

OUTEIROS, FREGUESIA DA AGUALVA, CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA, PERTENCENTE A TIAGO FRANCISCO DE MELO DA ROCHA: ----  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2017/3279, datado de 13 de outubro findo, 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 da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Café Outeiro, sito nos Outeiros, n.ºs 38-40, freguesia da Agualva, 

concelho de Praia da Vitória, pertencente a Tiago Francisco de Melo da Rocha, 

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, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Não existindo estabelecimentos de ensino nas imediações do Café, não se vê 

inconveniente à renovação da licença.” ------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 17 de outubro findo, 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 do Fax n.º S-

CMPV/2017/1725, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto o senhor Presidente fez um enquadramento do 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 -------- (04/24) APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO DIREITO DE 

SUPERFÍCIE - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1875, datada de 27 de outubro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a 23 de dezembro de 2008, foi celebrada, pelo Município da 

Praia da Vitória, a escritura pública de constituição do direito de superfície a favor da 

Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, pelo prazo de 30 anos, 

sobre dois prédios identificados na citada escritura, que se anexa a esta proposta; ---------  
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 -------- Considerando que é intenção de ambas as partes, prorrogar o prazo desse direito 

por mais 20 anos, sobre o prédio que se destinou à construção da Academia da 

Juventude, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o 

número 4278, da freguesia de Santa Cruz, e inscrito no Serviço de Finanças de Praia da 

Vitória sob a matriz 5309; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que este executivo municipal delibere: ---------------------------------------  

 -------- a) Aprovar a prorrogação do referido prazo; ---------------------------------------------  

 -------- b) Submeter a proposta em apreço à assembleia municipal.” -------------------------  

 -------- Em referência este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se a Academia da Juventude é propriedade 

da Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, e a sua composição 

social, tendo o senhor Presidente respondido que a sociedade de desenvolvimento detém 

essa infraestrutura, e acrescentou que na altura da alteração da lei empresarial local 

foram estudadas diversas soluções para a inclusão da sociedade na Câmara. Na altura, o 

Tribunal de Contas entendeu que a Câmara não deveria deter a totalidade desta 

entidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou de quem é a Sociedade de Desenvolvimento 

do Concelho da Praia e, neste momento, quem detém o capital social, ao que o senhor 

Presidente respondeu que, neste momento, continua a pertencer aos detentores do 

capital na altura da sua criação, ou seja, à Somague e respetivos parceiros. Prosseguiu o 

senhor Presidente referindo que a sociedade de desenvolvimento quando foi criada 

implicou um processo muito complexo na altura. Entretanto, com a alteração à lei havia 

a hipótese de a sociedade ser incluída na Câmara, mas na altura o Tribunal de Contas 

não aceitou, pelo que, o capital continua do Grupo Somague e parceiros. -------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perante este esclarecimento, questionou se a Câmara 

vai fazer investimentos na Academia, ao que o senhor Presidente respondeu 

negativamente e acrescentou que o que se vai fazer é em termos de direito de superfície 

sendo necessário fazer, à semelhança daquilo que acontece com os contratos de 

exploração com a Academia, atendendo a que a Câmara é que faz a utilização, gestão, 

manutenção e tudo mais, naturalmente tem de fazer investimentos. --------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual é o investimento que o sócio detentor 

do capital faz, tendo o senhor Presidente respondido que, nesta fase, mantêm-se as 

condições iniciais, ou seja, em parte colabora em investimentos e em parte também 

contribui para as atividades da Cooperativa Praia Cultural, das Festas da Praia e 

atividades correntes. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, na realidade, não obstante a Academia ter 

capital privado, a Câmara é que gere aquele espaço, como por exemplo, com 

funcionários e equipamentos e, no entanto, existe um conjunto de empresas que detém a 

maioria, podendo chegar ao ponto de eventualmente requisitarem aquele espaço só para 

si e afastar a Câmara Municipal. Assim sendo, pretendiam colocar este assunto à 

discussão e iniciar um processo de modo a que a Academia seja integrada no Município, 

isto é, como sendo uma infraestrutura do Município. -------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que a legislação em vigor não 

permite que assim seja e que na altura tentou-se que fosse desse modo, ou seja, que a 
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Academia ficasse do lado da Câmara mas o Tribunal de Contas, no âmbito dessa 

legislação, não permitiu. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que, na sua perspetiva e, esta vai ser a 

postura dos Vereadores do Partido Social Democrata, tem de se acabar com estes 

organismos que pululam à volta do Município, que nem são sua propriedade nem têm 

nada a ver com o mesmo e, ao mesmo tempo, tem a ver com o Município. Em suma, 

dever-se-ia caminhar no sentido de resolver esta questão das diversas estruturas do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, declarou que não concordam com esta prorrogação do prazo, 

exatamente por tudo isso e porque defendem que a Academia deve ser integrada no 

Município, sendo que se deve tentar encontrar uma forma disso ser possível. --------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que a Sociedade de Desenvolvimento foi criada, e 

julga que na altura foi uma decisão tomada por unanimidade, com vista à construção da 

Academia da Juventude, pois esta era a solução possível. Outra coisa completamente 

distinta é a gestão da Academia da Juventude, que é da Cooperativa Praia Cultural, que 

até foi o PSD que a criou e naturalmente tem coisas positivas e outras negativas, sendo 

que a Cooperativa é que faz a gestão daquele espaço. -------------------------------------------  

 -------- Quanto ao que está em causa nesta proposta referiu que é a prorrogação do prazo 

do direito de superfície. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que o Vereador Rui Espínola disse que se 

criou a Praia Cultural, mas as pessoas que trabalham para a mesma estão instaladas na 

Academia, questionando qual é a pretensão do Vereador Rui Espínola, tendo o Vereador 

Rui Espínola respondido que a sua pretensão é que a Academia passe a ser do 

Município e que seja incluído no mesmo, pelo que não concordam com a prorrogação 

do direito de superfície, exatamente porque entendem que a Academia deve ser 

integrada no Município. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reafirmou que isso não é possível porque o governo do PSD 

criou a lei que não permite que assim seja, para além de que foi elaborado um processo 

para a respetiva resolução e o Tribunal de Contas não aprovou com o entendimento de 

que não podia ser por não haver enquadramento legal. -----------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (05/24) CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, 

PARA O ANO DE 2018, ATÉ AO MONTANTE DE € 1.000.000,00 (UM MILHÃO 

DE EUROS) - PROPOSTA: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1876, datada de 30 de outubro findo, do Vereador 

com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------------------  

 -------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A sazonalidade de cobrança de receita regular municipal potencia 

desequilíbrios na gestão da tesouraria que importa salvaguardar; -----------------------------  
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 -------- 2. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, inscreve no n.º1 do artigo 50º inscreve o financiamento 

bancário de curto prazo como instrumento para ocorrer a dificuldades de tesouraria; -----  

 -------- 3. O artigo 50º n.º 1, do referido diploma, estipula a obrigatoriedade do seu 

integral reembolso até ao final do exercício económico em que são contratados; ----------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) nº1 do artigo 19º da 

Resolução do Tribunal de Contas nº 14/2011 de 16 de agosto, delibere: ---------------------  

 -------- 1) A contração de financiamento de curto prazo, sob a forma de conta corrente, 

até ao valor de 1.000.000€ (um milhão de euros) a movimentar durante o ano de 2018; --  

 -------- 2) A seguinte comissão de abertura e análise das propostas: Sandra Nunes, 

Ricardo Toste, Ana Aguiar, Manuela Nunes (suplente), Nuno Monteiro (suplente).” -----  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que o empréstimo é contratado 

no início do ano e tem de estar pago a trinta e um de dezembro, para fazer face aos 

desequilíbrios de tesouraria. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o motivo pelo qual o montante do 

empréstimo passou de seiscentos mil euros para um milhão de euros, ao que o senhor 

Presidente respondeu que no ano passado fez-se duas autorizações e, neste momento, é 

apenas uma autorização. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/24) PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA 

SERRA DE SANTIAGO - CELEBRAÇÃO DAS ESCRITURAS DE COMPRA E 

VENDA DOS LOTES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PROPOSTA: -------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1880, datada de 31 de outubro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que nos termos do disposto no artigo 35º, nº 3 da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, em circunstâncias excecionais e no caso de, por motivo de urgência, 

não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode 

praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação 

na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade; ----------------  

 -------- Considerando que por motivos de urgência na celebração das escrituras de 

compra e venda dos lotes relativos ao processo de legalização do loteamento da Serra de 

Santiago só se poderiam realizar no dia 31 de outubro de 2017 uma vez que, por razões 

da vida privada dos outorgantes, um dos quais padecia de doença preocupante, essa era 

a única data possível; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal conceder apoios nos termos da 

aliena u, do n.º1, do artigo 33º, da referida Lei 75/2013 e face à legalização desse 

processo; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal ratifique a decisão do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, datada de 31 de outubro, de assumir a referida 

despesa com emolumentos das escrituras acima referidas, no valor total de € 1 452,92.  --  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente esclareceu que este é um processo que 

faz parte da legalização de espaços de habitação ilegal que existiu à volta da Base. Estes 

processos obrigam a grandes soluções administrativas e jurídicas, bem como a grandes 
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negociações entre os proprietários das casas e os proprietários dos terrenos, sendo que 

este é um processo em que os proprietários quer das casas, quer dos terrenos, chegaram 

a acordo e a Câmara entrou com a sua parte, basicamente foi um acordo tripartido, e 

este apoio destinou-se a custear as escrituras. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara só entrou com a questão das 

escrituras, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que para além deste apoio a 

Câmara fez todo o loteamento. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu a Vereadora Paula Ramos esclarecendo que, anteriormente, também 

foi presente a reunião de Câmara, para deliberação, a isenção do pagamento das taxas 

urbanísticas referentes ao loteamento. Felizmente, este processo chegou ao fim e os 

intervenientes chegaram a acordo, tendo sido já feitas cinco escrituras. Este processo era 

urgente atendendo a que um dos familiares estava muito doente, havia receio que isso 

viesse a criar problemas na conclusão deste processo, sendo que este apoio é no sentido 

de suportar as despesas com os custos notariais da celebração da escritura. -----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quantos estão ainda com o processo a 

decorrer, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que faltam dois lotes. ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o ponto de situação do processo das 

Pedreiras, nas Lajes, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que se está a chegar a 

acordo também para que seja a Câmara a dirimir o conflito entre os moradores e os 

proprietários, porquanto não houve, infelizmente, entre os proprietários esta conclusão, 

ou seja, eles entre si fecharam o processo sem que a Câmara tivesse que intervir mas nas 

Pedreiras a Câmara vai ter de o fazer, isto é, a Câmara é que vai ter de adquirir os 

terrenos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o custo dessa aquisição, ao que a 

Vereadora Paula Ramos respondeu que é cerca de cento e tal mil euros. --------------------  

 -------- Questionou também o Vereador Rui Espínola para quando estão previstas as 

escrituras das Pedreiras, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que, em princípio, 

será para junho de dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda quanto a esta temática o Vereador Rui Espínola proferiu que sendo esta 

uma negociação diretamente com os proprietários, em princípio, será um processo mais 

fácil, até porque se as escrituras estão apontadas para essa data é porque já há uma 

negociação prévia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa referiu que as escrituras não estão apontadas para essa 

data, mas que está, mais ou menos, acordado que se poderá resolver nessa data mas o 

processo de negociação ainda está a decorrer. ----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que quando são apontadas essas datas é por 

boa-fé, ou seja, é o objetivo da Câmara. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, relativamente a essa situação das Pedreiras, disse que 

existe uma barraca que ficou desabitada e sem condições o que gerou o 

descontentamento daquela população, tendo o Vereador Carlos Costa esclarecido que na 

altura aquela barraca era para ser demolida, no entanto, os proprietários da mesma não 

permitiram que se mexesse na barraca. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 ---------- 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 dezasseis horas, 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: _________________________________________ 


