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ATA Nº 25  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 

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

Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde,  Raquel Lemos Borges, Tiago 

Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa, Cláudia Fagundes 

Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 -------- Aos vinte 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 Rui 

Fernandes Nobre de Castro, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, 

Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde,  Raquel Lemos Borges, Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de 

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

 

 

 -------- 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 conhecimento do 

comunicado emitido pelo executivo no âmbito das declarações proferidas pelo senhor 

Secretário de Estado das Autarquias Locais, aquando de uma questão que lhe foi 
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colocada sobre o Fundo Social Municipal, tendo o mesmo referido que se o município 

da Praia da Vitória não recebia mais valores desse Fundo era por não o ter solicitado. 

Assim sendo, relembrou que esse assunto já foi tratado por dois Governos da República 

sendo do conhecimento, quer do atual quer do anterior Governo, pelo que no próprio dia 

enviou-se um ofício para o senhor Primeiro-Ministro com os memorandos de ambas as 

reuniões realizadas, de modo a que o mesmo dê a sua atenção pessoal e, por 

conseguinte, faça a devida distribuição por todos os Secretários de Estado do Governo 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o que foi feito, desde abril de dois mil e 

dezasseis até abril de dois mil e dezassete, sobre esta matéria, sendo que era uma 

questão que reforçava verbas para o município da Praia da Vitória, sabendo-se que já 

houve um orçamento para dois mil e dezassete e que se encontra em discussão o 

orçamento para dois mil e dezoito.  ----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que é importante questionar-se o que foi feito 

desde o início, para o bem do concelho da Praia da Vitória. Desde o princípio a Câmara 

Municipal da Praia tem agido, independentemente de quem estava no Governo da 

República e quando há que desmentir alguém, seja o Governo do Partido Social 

Democrata, seja do Partido Socialista, como foi neste caso, a Câmara da Praia 

desmente, para, acima de tudo, defender os interesses dos praienses. ------------------------  

 -------- Quanto ao trabalho levado a efeito salientou que, e às questões relativas à Praia 

da Vitória, existe um conjunto de situações que a Câmara vai trabalhando 

diplomaticamente e outro, que quando necessário, age publicamente. ------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que também tem sido feita muita coisa, como por exemplo, a 

questão das viagens “low-cost”, para além de outros mecanismos, nomeadamente na 

área do turismo, sendo que o importante, efetivamente, é fazer alguma coisa. Felizmente 

que nas últimas semanas, quer do ponto de vista diplomático quer ao nível interno, 

muito trabalho tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente o radar meteorológico, que 

apesar de não ficar no concelho da Praia da Vitória é uma matéria fundamental para a 

ilha Terceira e também a situação do LNG (gás natural liquefeito) no Porto da Praia que 

está a ser desbloqueado. ------------------------------------------------------------------------------  

---------Destacou que existem situações que são cruciais, nomeadamente, o reforço dos 

serviços da República no concelho da Praia da Vitória, designadamente no Tribunal, 

Finanças, PSP, entre outros, por ser uma matéria que gera emprego diretamente. A 

Câmara tem vindo, através de programas ocupacionais, a substituir, por via de pedidos 

quer no Tribunal, quer nas Finanças, recursos humanos para esses dois serviços, o que 

demonstra que os mesmos necessitam de pessoal. -----------------------------------------------  

 -------- Quanto à descontaminação, salientou que se encontram a semanas de uma 

reunião bilateral, aguardando-se com muita expetativa resultados concretos sobre essa 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao Porto da Praia da Vitória, informou que o concurso público 

internacional está a ser trabalhado, esperando resultados ao longo do próximo ano. -------  

 -------- Informou ainda que esteve hoje com a senhora Ministra do Mar e teve 

conhecimento que, no âmbito da visita que esta fez à China, a mesma esteve também a 

promover o Porto da Praia da Vitória, já se encontrando previsto para o próximo ano a 

vinda de delegações de empresários e operadores à Praia da Vitória. -------------------------  
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 -------- Concluiu referindo que espera que, todas essas iniciativas venham efetivamente 

a produzir resultados positivos para a Praia da Vitória. -----------------------------------------  

 -------- Sobre o Fundo Social Municipal, o Vereador Rui Espínola referiu ainda que, 

mais uma vez, tiveram conhecimento dessa questão através da intervenção do Deputado 

da Assembleia da República, António Ventura ao efetuar uma pergunta a um Secretário 

de Estado e não por parte do Município. ----------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu realçando que não se está a falar de uma matéria de menos 

importância mas sim de um matéria que reforça as verbas do Município para efeitos de 

apoio social, formação profissional e de promoção do emprego, ou seja, não é 

propriamente uma questão de menos importância e no entanto, nunca, viram ao longo 

deste tempo todo, o Município pronunciar-se sobre o assunto, pelo menos publicamente. 

Compreende o facto de se ter entregado um memorando ao senhor Primeiro-Ministro, 

no âmbito da sua visita à ilha Terceira, mas já houve um orçamento para dois mil e 

dezassete e nada foi feito, sendo que está em curso o orçamento para dois mil e dezoito 

e se não fosse o Deputado à Assembleia da República a levantar esta questão, ficava-se 

outra vez sem se saber rigorosamente nada. Assim sendo, na sua opinião, a Câmara está 

a ser um pouco conivente com esta situação do Governo da República, sendo que 

noutros tempos não o foi e a verdade é que, se fosse um Governo do Passos Coelho a 

provocar esta situação a Câmara da Praia contestaria, todos os dias, na comunicação 

social, sendo que a posição atual é sempre muito consensual mas a verdade é que já 

passaram vários anos e esta matéria não foi resolvida. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente questionou se o Vereador Rui Espínola está neste órgão 

para defender a Praia da Vitória ou o Deputado António Ventura, pois, em dois mil e 

catorze quando o memorando foi entregue ao senhor Primeiro-Ministro Pedro Passos 

Coelho também não foi tomada publicamente uma posição pela Câmara da Praia sobre 

o Fundo Social Municipal. No orçamento para dois mil e quinze, o Governo da 

República era do Partido Social Democrata e também não foi tomada uma posição 

pública da Câmara da Praia, pois o trabalho foi sempre feito internamente pelo que não 

se pode entender agora que, como o Governo da República é do Partido Socialista, não 

está a ser feito o trabalho internamente, pois o trabalho continua e de forma bastante 

empenhada. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que não foi apenas agora que os senhores Vereadores tiveram 

conhecimento da questão, mas sim com esta Câmara do Partido Socialista que levou o 

mesmo documento a conhecimento da Assembleia e Câmara Municipal quer quando o 

Governo era do PSD, quer quando era do PS. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que o que pretende é um aumento das verbas 

do Fundo Social Municipal e quando está a defender um aumento dessas verbas está só 

a defender uma coisa, ou seja, o concelho da Praia da Vitória, pois o que disse foi que 

tiveram conhecimento desta matéria através de um Deputado que, por acaso, é do PSD. 

Para além disso, o que está a dizer é que desde dois mil e dezasseis até este momento, 

publicamente, não foi tomada qualquer posição sobre esta matéria por parte da Câmara 

Municipal, tendo o senhor Presidente retorquido que a posição da Câmara era coerente. -  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola disse que o que se exige é 

uma posição firme da Câmara Municipal junto do Governo Regional e da República. ----  
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 -------- O senhor Presidente voltou a salientar que enviaram novamente o mesmo 

memorando que foi entregue em outubro de dois mil e catorze ao então senhor 

Ministro-Adjunto Eduardo Cabrita, que tinha a tutela das autarquias locais. Assim 

sendo, e relativamente a esta questão, a Câmara Municipal tomou sempre a mesma 

posição. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola referiu que tiveram conhecimento que a 

creche e ATL “Espelho Mágico”, das Lajes, está em insolvência questionando o que se 

vai fazer neste momento, sendo que, segundo consta, até ao dia trinta e um de dezembro 

a creche estará encerrada sendo necessário saber o que será feito das crianças que 

frequentam aquele espaço e dos respetivos funcionários, tendo o senhor Presidente 

respondido que tiveram conhecimento desta situação no final da semana passada, ou 

seja, quando foi enviada a comunicação de entrega da exploração, para produzir efeitos 

a trinta e um de dezembro. Neste sentido, está a ser preparado um concurso público para 

se encontrar um novo concessionário. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às crianças que frequentam a creche e ATL salientou o senhor Presidente 

que são a prioridade mas outra situação, que também é preocupante, apesar de a Câmara 

não poder intervir, por ser matéria de direito privado, são os funcionários que 

atualmente desempenham funções no âmbito da atual concessão, sendo que esta matéria 

a Câmara não pode acautelar. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Face a essa situação disse que o que a Câmara vai procurar acautelar é que no 

dia dois de janeiro esteja tudo em funcionamento. Entretanto, a situação foi também 

discutida com a Junta de Freguesia das Lajes, no âmbito de uma reunião realizada na 

passada sexta-feira, com o executivo da Junta e da Câmara, sendo que o fundamental é 

que haja uma mobilização para que tudo o que sejam eventuais, ou potenciais, 

concorrentes efetivamente concorram, para que possa haver um novo concessionário o 

mais rápido possível. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que constataram, através das redes sociais, que 

foram desenvolvidas reuniões com as Juntas de Freguesia, ao longo desta última semana 

e gostariam de saber efetivamente quais foram os objetivos e o que se delineou nessas 

reuniões, ao que o senhor Presidente respondeu que essas reuniões ainda não 

terminaram e que basicamente abordaram três aspetos: 1 – Apresentar e demonstrar a 

metodologia de trabalho da Câmara, sendo que se pretende reunir regularmente, ao 

longo do quadriénio, com o executivo da Câmara e o executivo da Junta de Freguesia; 2 

– Agendar algumas situações indicadas pelas Juntas com as quais já reuniram; 3 – 

Preparar e orientar, do ponto de vista de dimensão global, para qual será a atuação com 

cada uma das Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que hoje concluem essas reuniões com as Juntas de Freguesia de 

Vila Nova, Cabo da Praia e São Brás.--------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que foram tentando perceber, junto das Juntas de 

Freguesia, o que se estava passando e efetivamente constataram um verdadeiro 

desagrado, por parte das mesmas, não só das do Partido Social Democrata mas também 

das do Partido Socialista, sobretudo porque destas reuniões iniciais esperavam o 

delinear de uma linha orientadora e de trabalho para quatro anos, ou seja, com projetos 

definidos para esse período, porém, saíram desiludidos, porquanto sentiram que não 
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houve um delineamento desse trabalho para o mandato dos quatro anos. Desse modo, 

não entende que num novo ciclo se mantenha a mesma linha, e que, por exemplo, tudo o 

que envolva despesas não seja para avançar, porque no início de um mandato deveria 

ser delineada uma linha estratégica e orientadora para o futuro do Concelho, envolvendo 

as Juntas de Freguesia tendo em conta que são a instituição mais próxima dos cidadãos. -  

 -------- Terminou referindo que espera que esta atitude venha a mudar ao longo do 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente solicitou ao Vereador Rui Espínola que concretizasse quais 

as questões que entretanto tinham sido elencadas. -----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que achava estranho que, no final dessas 

reuniões e se as juntas tinham alguma coisa a criticar relativamente ao decorrer da 

reunião, não o tivessem feito porque esse momento era a altura adequada tendo em 

conta que a reunião servia precisamente para a Câmara ouvir o que tinham para dizer. 

Desse modo, o que seria natural e normal seria que, no fim e com esse grau de 

insatisfação, comunicassem aos presentes. Concluiu referindo que nenhum dos 

membros do executivo sentiu esse desagrado agora transmitido. ------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde realçou que o critério foi igual para todas as Juntas 

de Freguesia, por exemplo, no respeitante à questão do asfalto. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola clarificou que não estava a dizer que tinha havido 

diferenciação mas sim que do ponto de vista daquilo que seriam as legítimas expetativas 

das Juntas de Freguesia, estas saíram um pouco defraudadas, nomeadamente a nível das 

questões dos arruamentos municipais e dos arruamentos agrícolas, como por exemplo, 

no caso das Fontinhas, que apresentou uma questão relacionada com a abertura de 

arruamentos agrícolas, a qual foi logo completamente posta de parte e o caso das Quatro 

Ribeiras a alteração ao PDM – Plano Diretor Municipal -, designadamente para permitir 

a desanexação de terrenos agrícolas para construção, entre outras situações. ----------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos voltou a dizer que qualquer grau de insatisfação que 

tivesse acontecido deveria ter sido manifestado em sede própria. -----------------------------  

 -------- Relativamente aos dois casos concretos apontados pelo Vereador Rui Espínola o 

senhor Presidente esclareceu que, no caso dos arruamentos agrícolas das Fontinhas, o 

que foi pedido pela Junta de Freguesia foi que a Câmara Municipal abrisse e asfaltasse 

uma canada de servidão em propriedade privada, sendo que, porém, os caminhos 

agrícolas não são da responsabilidade da Câmara Municipal e muito menos intervir 

numa canada de servidão que é matéria de direito privado. ------------------------------------  

 -------- No caso da freguesia das Quatro Ribeiras, disse que não sabe como o Vereador 

Rui Espínola obteve essa informação, mas garantiu que o assunto PDM, na reunião com 

a Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, não foi discutido. -----------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou sobre os acordos com as juntas de 

freguesia, ao que o senhor Presidente respondeu que no âmbito da legislação em vigor, 

ao abrigo da qual foram executados os acordos, os mesmos renovam-se com a tomada 

de posse do órgão executivo.  -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos disse que, por lei, esses acordos são renovados com a 

tomada de posse do novo órgão deliberativo. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara está disponível para fazer uma 

análise desses acordos, ao que o senhor Presidente respondeu que os mesmos fazem 
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parte das competências próprias da Câmara, e apenas informou as juntas que os acordos 

estão renovados automaticamente, o que significa que este mês já vão receber a tranche 

relativamente a esta matéria. ------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola questionou sobre uma medida do PREIT 

que diz o seguinte: “Renegociar o PAEL – Programa de Apoio à Economia Local – de 

modo a permitir o fim da aplicação da derrama no Concelho”, e perguntou o que está a 

ser feito nesta matéria, ao que o senhor Presidente respondeu que, dentro daquilo que é 

o próprio enquadramento jurídico do PAEL, o Município encontra-se, recentemente, 

liberto de todas as obrigações por estar a cumprir com a receita e com a despesa. 

Relativamente ao futuro vão continuar a trabalhar junto do Governo da República e 

junto do departamento financeiro municipal, para que todas essas condições se tornem 

cada vez mais suaves. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se não houve negociação na questão do 

PAEL, ao que o senhor Presidente respondeu que essa negociação se mantém dentro 

dos trâmites normais, mas que uma negociação específica, neste momento, ainda não 

aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola perguntou o que é que o 

Governo da República diz quanto a este assunto, tendo o senhor Presidente respondido 

que o Governo entende que tendo este Município cumprido as suas obrigações 

relativamente ao PAEL e considerando que o comportamento da receita e despesa tem 

tido uma evolução positiva, é possível que não tem mais obrigações relativamente ao 

PAEL.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o objetivo é no sentido de eliminar o 

PAEL o mais rapidamente possível, ao que o senhor Presidente respondeu que o PAEL 

é um contrato de financiamento que se mantém e que não existe vantagem em amortizar 

o PAEL o mais rápido possível. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a ideia com que ficou desde o início é que 

o PAEL decorre da necessidade do Município criar receita, o que se fez através da 

derrama. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Castro referiu que existem concelhos que não têm PAEL e, no 

entanto, aplicam a derrama sobre os lucros das empresas até um determinado número. ---  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que o que depreendeu é que caso se elimine o 

PAEL, a situação até se pode agravar, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que 

é sempre mais vantajoso amortizar um empréstimo normal do que o PAEL, que tem 

uma taxa de juro muito mais reduzida. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se é possível eliminar a derrama sem 

eliminar o PAEL, ao que o senhor Presidente respondeu que a derrama surgiu na altura 

em que a receita da Câmara Municipal baixou muito, quer derivado ao que acontecia em 

todo o País, quer ao que acontecia com a Base das Lajes. Para se equilibrar a receita 

surgiu a derrama e simultaneamente o PAEL, no qual se encontrava inscrita a derrama, 

à semelhança de tantas outras medidas que também têm vindo a ser reduzidas. 

Atualmente não há uma obrigação estrita de, por via do PAEL, se manter a derrama, 

pelo que a mesma é uma receita do Município, como qualquer outra, podendo decidir-se 

sobre a manutenção ou não dessa receita. ---------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou então sobre qual o objetivo da renegociação 

do PAEL, ao que o senhor Presidente respondeu que tinha a ver com a negociação 

global de todas as medidas que constam dos memorandos. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se há previsão de voltar a enviar os 

memorandos, ou se há reuniões agendadas, tendo o senhor Presidente respondido que 

enviaram os memorandos na passada sexta-feira. ------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente dizendo que, neste momento, o que está previsto 

é deslocar-se ao continente em janeiro para um conjunto de reuniões, quer com a 

embaixada, quer com elementos do Governo da República e com os diversos grupos 

parlamentares. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Tiago Borges questionou qual o ponto de situação do 

loteamento de São Brás, ao que o senhor Presidente respondeu que esse assunto já foi 

abordado com o senhor Diretor Regional da Habitação, sendo que acredita que em breve 

haverá boas notícias sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda quanto a esta questão o senhor Presidente referiu que houve dois 

concursos para habitação de custos controlados em que não apareceram quaisquer 

concorrentes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges relativamente ao PDM perguntou se o mesmo é 

atualizado de dez em dez anos, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que o PDM 

se encontra em fase de revisão. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges sugeriu, uma vez que tomou posse recentemente um 

novo executivo camarário, bem como os novos executivos das Juntas de Freguesia, que 

a Câmara em conjunto com as Juntas de Freguesia tentassem perceber quais as 

necessidades de cada freguesia e adaptar o PDM a essas necessidades. ----------------------  

 -------- No que concerne a esta questão a Vereadora Paula Ramos explicou que isso 

decorre obrigatoriamente da lei, pois vai decorrer um período de discussão, e nesse 

período, qualquer junta, particular ou empresa podem apresentar a sua proposta, a qual 

pode, ou não, ser considerada, conforme o que está previsto na lei. --------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou qual o objetivo do parque fotovoltaico que 

está a ser construído na Praia da Vitória e se o investimento é público ou privado, ao 

que o senhor Presidente respondeu que o investimento é privado e o objetivo é a 

produção de energia renovável e vai abastecer a EDA – Empresa de Eletricidade dos 

Açores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No âmbito da questão do parque de gás natural liquefeito, o Vereador Tiago 

Borges perguntou se é possível garantir que o mesmo vai ser na ilha Terceira, tendo o 

senhor Presidente confirmado que vai ficar na ilha Terceira, mas que o senhor 

Presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada é que veio defender que deveria 

ficar em Ponta Delgada. ------------------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

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

 

 

 -------- (01/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: -------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de novembro corrente, de Carlos Armando Ormonde 

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

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 20 de novembro de 2017, pelo que 

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

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

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 15 de novembro em curso, de Cláudia Fagundes 

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

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 20 de novembro de 2017, pelo que 

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

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

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/25) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

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

 -------- Requerimento datado de 9 de novembro 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, que irá gozar 9 dias de férias 

no período compreendido entre 21 e 29 de dezembro de 2017. --------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/25) DENOMINAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA VILA DAS LAJES – 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1894, datada de 6 de novembro corrente, da 

Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------  

 -------- “Nos termos do disposto na alínea ss) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à câmara municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das 

localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia. ----------  

 -------- Na sequência de alguns pedidos de emissão de certidão de localização, 

verificou-se que apesar da Assembleia de Freguesia da Vila das Lajes já ter dado 

parecer sobre a denominação de alguns arruamentos, o mesmo nunca foi comunicado à 

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

 -------- Em sede de audiência, o Presidente da Junta de Freguesia da Vila das Lajes 

apresentou cópia das atas da Assembleia de Freguesia que se encontram em anexo, que 

fazem parte integrante da presente proposta, para que se estabeleça a denominação dos 

arruamentos em causa, em conformidade com o citado parecer. ------------------------------  

 -------- Face ao exposto, submete-se a deliberação da câmara municipal, nos termos do 

disposto na alínea ss) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

denominação dos seguintes arruamentos: ---------------------------------------------------------  

 -------- 1. Rua Ramiro Martins de Meneses ao novo arruamento construído na Rua de 

São Miguel Arcanjo; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Rua Tio Pedro; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Caminho da Doca em substituição de Rua da Belavista; ----------------------------  

 -------- 4. Rua João Pequeno; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. Rua do Poço; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Rua dos Escuteiros.” ----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/25) PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE 

LOTEAMENTO SEM OBRAS PARA URBANIZAÇÃO RELATIVO AO 

PRÉDIO SITO NO CAMINHO DO FACHO, SANTA RITA, FREGUESIA DE 

SANTA CRUZ – DESPESA COM OS EMOLUMENTOS DAS ESCRITURAS 

DOS LOTES N.º 2 E 3 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2011 – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PROPOSTA: ---------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1985, datada de 15 de novembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que esta Câmara procedeu, à legalização de licenciamento de 

loteamento sem obras para urbanização relativo ao prédio sito no Caminho do Facho- 

Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória; ---------------------------  

 -------- Considerando que fazia parte do acordo entre as partes, que o Município da 

Praia da Vitória assumiria o pagamento dos emolumentos das escrituras de compra e 

venda;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

alínea u), do n.º1, do artigo 33º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro; --------------------------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal delibere, assumir a despesa com os 

emolumentos das escrituras dos lotes número 2 e 3 do alvará de loteamento n.º 1/2011, 

no valor total de € 995,00, a título de apoio nos termos do normativo acima referido.” ---  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (06/25) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO BAR, SITO NA ZONA BALNEAR 

DOS BISCOITOS: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2017/3470, datado de 31 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 Bar, sito na Zona Balnear dos Biscoitos, Canada das Vinhas s/n, 

freguesia dos Biscoitos, concelho de Praia da Vitória, 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 se vê inconveniente na renovação da licença para prática de jogos lícitos.” -  

 -------- Por despacho datado de 7 de novembro 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/2017/1844, 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. ---------------------------------  
 

 

 -------- (08/25) ANETE CONCEIÇÃO PACHECO SILVA RIBEIRO – 

RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

JUNTO AO SEU ESTABELECIMENTO DENOMINADO “ANETE 

CABELEIREIRO” PARA O ANO DE 2018: -------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de novembro em curso, de Anete Conceição Pacheco 

Silva Ribeiro, solicitando de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento 

das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a renovação de 

um lugar de estacionamento reservado, para a viatura de matrícula 37-93-ST, para o ano 

de 2018, na rua Serpa Pinto, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, junto ao seu 

estabelecimento denominado “Anete Cabeleireiro”. ---------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 7 de novembro corrente, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Sr.ª Anete Ribeiro, vem solicitar a renovação de um lugar de 

estacionamento reservado para o ano de 2018, na Rua Serpa Pinto, de acordo com 

o artigo 7.º do Regulamento das zonas de estacionamento tarifado da Praia da Vitória, a 

Câmara Municipal pode atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere 

o artigo 1º, que ficarão sujeitos ao pagamento da taxa referida no ponto 3 do artigo 4.º, 

desde que o número de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona 

tarifada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o presente pedido de 

renovação de um lugar de estacionamento reservado no local em apreço.--------------  

 

 

 -------- (06/25) JANE MARIE MALE – RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE 

ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA O ANO DE 2018: -------------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de novembro em curso, de Jane Marie Male, 

solicitando de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a renovação de um lugar de 

estacionamento reservado, para o ano de 2018, na Rua Serpa Pinto, freguesia de Santa 

Cruz, deste Concelho. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 15 de novembro corrente, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Sr.ª Jane Marie Male, vem solicitar a renovação de um lugar de 

estacionamento reservado para o ano de 2018, na Rua Serpa Pinto, de acordo com 

o artigo 7.º do Regulamento das zonas de estacionamento tarifado da Praia da Vitória, a 

Câmara Municipal pode atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere 

o artigo 1º, que ficarão sujeitos ao pagamento da taxa referida no ponto 3 do artigo 4.º, 

desde que o número de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona 

tarifada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

renovação de um lugar de estacionamento reservado no local em causa. ---------------  

 

 

 -------- (07/25) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS DA PRAIA DA VITÓRIA – 

RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA 

O ANO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de novembro corrente, da Caixa Geral de Depósitos 

da Praia da Vitória, sita na Rua de Jesus, n.º 50, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, solicitando a renovação para o ano de 2018 de um lugar de estacionamento 

reservado para a Rua Dr. Alexandre Ramos, nos termos do artigo 7.º, do Regulamento 

das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória. -----------------------  

 -------- Informação datada de 13 de novembro em curso, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Caixa Geral de Depósitos, vem solicitar a renovação de um lugar de 

estacionamento reservado para o ano de 2018, na Rua Dr. Alexandre Ramos, de 

acordo com o artigo 7.º do Regulamento das zonas de estacionamento tarifado da Praia 

da Vitória, a Câmara Municipal pode atribuir, em alguns casos, locais reservados na 

área a que refere o artigo 1º, que ficarão sujeitos ao pagamento da taxa referida no ponto 

3 do artigo 4.º, desde que o número de lugares não exceda os 10% do total de lugares 

existentes na zona tarifada.” -------------------------------------------------------------------------  

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

renovação de um lugar de estacionamento reservado no local 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 quinze horas e trinta 

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: _________________________________________ 


