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ATA Nº 27  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO 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, Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

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

 

 -------- Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, Tiago Manuel Silva 

Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. -  

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 abordou as situações ocorridas 

no passado dia seis de dezembro, em virtude do mau tempo tendo inclusive sido emitido 

um alerta amarelo, referindo que a meio desse dia choveu abundantemente, provocando 

algumas situações críticas, nomeadamente na Casa da Ribeira, onde se verificaram duas 

situações mais complicadas: uma causada por um privado que insiste em fazer o acesso 

ao seu prédio pela ribeira e a outra pelos taipais de uma obra que decorria na ribeira se 
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terem desprendido, tapando um local de escoamento de água. Face a essa ocorrência 

procedeu-se às limpezas necessárias, verificando-se também a intervenção dos 

Bombeiros Voluntários, tendo a situação ficado resolvida de imediato, mas sem prejuízo 

da avaliação que atualmente se está a fazer das anomalias que sejam necessárias 

corrigir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Prosseguiu referindo que no caso da freguesia das Fontinhas os caudais das 

ribeiras foram bastante elevados mas não transbordaram, sendo que as situações mais 

críticas se verificaram na Estrada Regional entre o Cruzeiro Velho e Santo António, 

onde se verificou o escoamento de muita água pelos terrenos, apesar de não ter colocado 

em perigo nem bens nem pessoas, tal como ocorreu também na Canada do Coxo, no 

Areeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- No caso da freguesia de São Brás mencionou que também se registou uma 

situação relevante, mais propriamente na Canada das Covas, cuja passagem hidráulica 

funcionou bem mas como o volume de água foi elevado, a ribeira transbordou num 

local com pouca profundidade em que a estrada fica praticamente ao nível da ribeira, 

pelo que futuramente terá de se encontrar uma solução para esse efeito, em conjunto 

com a Junta de Freguesia e a Direção Regional do Ambiente, que é quem tutela os 

cursos de água. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola questionou se terá impacto 

orçamental, em termos de alguma verba extraordinária que seja necessária efetuar, ao 

que o senhor Presidente respondeu que isso não se verifica porque não se verificaram 

danos que necessitassem de obras, tendo as intervenções sido mais ao nível do aluguer 

de máquinas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os locais de potencial risco estão todos 

identificados e se existe algum documento nesse sentido, tendo o senhor Presidente 

respondido que anteriormente se efetuou um estudo das ribeiras, nomeadamente dos 

cursos hidrográficos de risco, o qual serviu de base para a elaboração do Plano 

Municipal de Emergência tendo sido com base nesses documentos que se efetuou a 

candidatura aos Fundos Comunitários para a obra decorrer na Casa da Ribeira. Para 

além disso, existe também, por freguesia, um Plano de Freguesia o qual identifica as 

zonas de risco. -----------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Seguidamente o senhor Presidente deu conhecimento da sua deslocação a Lisboa 

no âmbito do processo da contaminação e descontaminação da zona da Praia da Vitória, 

sendo que na sequência dessa viagem esteve também reunido com o Embaixador da 

China em Portugal atendendo ao concurso público internacional para exploração do 

Porto da Praia da Vitória que está a ser preparado, sendo do interesse do Município que 

o Embaixador esteja atento e motivado para alertar as potenciais empresas chinesas que 

eventualmente possam estar interessadas. ---------------------------------------------------------  

  ------- Continuou informando que esteve reunido com o Ministério da Defesa onde se 

analisou a questão da contaminação dos solos. Desse modo conseguiu-se o 

compromisso do mesmo em assumir o abastecimento de água a Santa Rita até o 

Município ter a empreitada concluída, ou seja, o Ministério da Defesa assumirá a 

despesa, por mais dois anos, com o abastecimento e manutenção a ser feita pelos 

americanos. Para além disso ainda junto do Ministério da Defesa, também foram 

identificados os pontos que, entretanto, foram descontaminados e os que devem ser 
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reavaliados em virtude da falta de concordância entre a Força Aérea Americana e o 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, bem como de novos pontos que 

seriam colocados à reunião da Bilateral. -----------------------------------------------------------  

  ------- Salientou ainda que o resultado da reunião com o Ministério da Defesa, na sua 

opinião, foi bastante positivo, para além de que o senhor Ministro demonstrou também 

disponibilidade para receber o estudo que o Município está a elaborar em cooperação 

com a Universidade dos Açores ao nível da saúde. ----------------------------------------------  

  ------- Relativamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que a 

reivindicação do Município, a qual será mantida ao longo de todo o mandato, é que a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, por via do seu Presidente, deveria estar sempre 

presente nas reuniões da Bilateral bem como o senhor Ministro. ------------------------------  

  ------- Referiu ainda que a presença da Câmara da Praia só aconteceu uma vez e no 

âmbito de uma reunião da Bilateral extraordinária, aquando dos despedimentos dos 

trabalhadores portugueses da Base das Lajes, sendo que nessa altura a pretensão da 

Câmara também foi rejeitada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, razão pela 

qual a Câmara participou mas integrada na comitiva do Governo Regional. Assim, o 

senhor Ministro entendeu o mesmo de outros anos, ou seja, que a Câmara não devia 

estar presente mas, de qualquer modo, falaram da reunião Bilateral, sendo que 

basicamente, para o senhor Ministro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é que deve 

gerir a informação que vem do Ministério da Defesa, sendo que para o senhor Ministro, 

o que essencialmente se encontrava em discussão eram os pontos controvertidos entre 

os americanos e o LNEC. ----------------------------------------------------------------------------  

  

 -------- Deu ainda conhecimento de que também esteve reunido com o Embaixador da 

América em Portugal. Nessa audiência esteve ainda presente o Cônsul o qual 

igualmente estava a par da posição do Município, bem como está em contato com o 

novo Comandante da Base Americana cuja formação, aliás, é na área do ambiente e o 

qual até manifestou a vontade de afetar recursos internos da própria Base a esse 

processo. Para além disso, também mostrou disponibilidade para analisar eventuais 

novos focos de contaminação, ou seja, outras situações que não estejam ainda 

identificadas, -------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Em suma, destacou que essa foi a posição da Câmara Municipal relativamente a 

esta matéria e que, posteriormente e enquanto decorreu a reunião da Bilateral, esteve 

sempre em contato com o senhor Presidente do Governo Regional, pelo que teve 

conhecimento do resultado da reunião podendo dizer que o mesmo é positivo, 

principalmente porque há uma nova abordagem dos Estados Unidos e vão ser 

reavaliados os pontos que o LNEC diz que ainda não estão resolvidos. ----------------------  

  ------- Salientou ainda um artigo publicado no jornal “O Público”, no dia seguinte à 

reunião, do Embaixador Americano, referindo-se diretamente a este assunto. --------------  

  ------- No que concerne a este processo o Vereador Rui Espínola congratulou-se com 

os contatos estabelecidos, bem como com o trabalho que está a ser feito nesse âmbito e 

questionou se essas reuniões já estavam agendadas, tendo em conta que não tinham 

conhecimento da realização das mesmas, ao que o senhor Presidente respondeu que 

fazia parte do documento orientador da ação do Município reivindicar a presença da 

Câmara da Praia em todas as reuniões da Comissão Bilateral, sendo que há cerca de 
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umas semanas havia enviado ofício ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros nesse 

sentido. Entretanto, o senhor Ministro respondeu propondo uma reunião para esse fim a 

qual foi agendada, em simultâneo, recebeu-se um ofício do Ministério da Defesa sobre a 

questão da água de Santa Rita, sendo que, em resposta ao mesmo se informou da 

deslocação do Presidente da Câmara a Lisboa propondo-se a possibilidade de se agendar 

uma reunião, o que foi aceite. -----------------------------------------------------------------------  

  ------- O Vereador Rui Espínola declarou que não concordam com a posição do senhor 

Ministro Santos Silva e consideram que essa postura, de não deixar que o Presidente da 

Câmara esteja presente numa reunião em matéria tão sensível para o seu Concelho, é 

uma situação desagradável e, mais uma vez, o senhor Ministro demonstrou o que já era 

esperado em relação ao concelho da Praia da Vitória também se estranhando o facto do 

mesmo não estar presente na reunião da Comissão Bilateral. ----------------------------------  

  ------- Prosseguiu referindo que entendem que mais seis meses representa um adiar do 

processo e que as pessoas estão verdadeiramente preocupadas com esta situação, pois 

até já corre uma petição sobre esta matéria. -------------------------------------------------------  

  ------- Por tudo isto e essencialmente pela atual postura do senhor Ministro Santos 

Silva, apresentam uma proposta de voto de protesto a qual faz parte integrante da 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------- Sobre esta proposta e perante a posição do executivo relativamente a esta 

matéria, o senhor Presidente disse que na proposta em apreço, constam um conjunto de 

considerandos que, no seu entender, não são benéficos para o processo. ---------------------  

  ------- Continuou dizendo que, na sua opinião e caso os Vereadores do Partido Social 

Democrata estivessem de acordo em alterar o sentido de voto, o adequado seria o voto 

passar a ser de recomendação para que na próxima reunião a Câmara da Praia esteja 

presente, porque isso é que é importante, sendo certo também que o que consta no voto 

é uma situação nova, ou seja, nunca um Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve 

presente na reunião da Comissão Bilateral. -------------------------------------------------------  

  ------- De seguida abordou os considerandos mais críticos do voto sobre esta matéria, 

nomeadamente: a questão da eficácia da descontaminação não sendo um político que 

vai contrariar aquilo que os técnicos afirmam; quanto à situação dos cem milhões de 

euros supostamente devidos pelo Governo da República no Orçamento de Estado, não é 

isso que está no PREIT mas sim a intenção de reivindicar aos Estados Unidos os cem 

milhões de euros; bem como a forma como se aborda a questão da saúde pública.---------  

  ------- Concluiu defendendo que, no seu entender, o voto deveria ser de recomendação, 

porquanto o que era para protestar sobre esta matéria, já protestou. --------------------------  

  ------- O Vereador Rui Espínola referiu que consideram que o senhor Ministro Santos 

Silva, primeiramente, não estava desperto para esta matéria e, até recentemente, as 

respostas que dava no Parlamento eram evasivas e desprovidas de qualquer conteúdo. 

Ao longo do tempo e à medida que se foi insistindo no assunto o senhor Ministro foi 

percebendo o que se passava, tendo recentemente dado uma resposta mais concreta 

sobre o assunto; a questão porém é que entendem que a atitude do senhor Ministro não 

tem sido a mais correta para com o Concelho, nomeadamente ao não permitir a presença 

do Presidente da Câmara na reunião da Bilateral, pelo que, entendem manter o voto de 

protesto.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ------- O senhor Presidente disse que não obstante concordarem com a necessidade da 

presença da Câmara na reunião da Bilateral, não podem, porém, concordar com os 

considerandos, pelo que, ao manter-se o voto com o mesmo teor, teriam de votar contra.  

  ------- O Vereador Rui Espínola referiu que mantinham o teor do voto. ---------------------  

  ------- Submetido à votação o voto de protesto foi rejeitado, por maioria, com os 

votos contra do senhor Presidente e dos Vereadores Carlos Costa, Paula Ramos, 

Tiago Ormonde e Raquel Borges. ----------------------------------------------------------------  

  

 -------- Ainda quanto a esta matéria o senhor Presidente disse que, na sua perspetiva, as 

declarações dos deputados do Partido Social Democrata em pleno plenário foram de 

grande gravidade, quer política, quer pública. Primeiro porque, de acordo com o 

comunicado do Município em que se protestou relativamente ao Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, foi feito um apelo para que houvesse muito rigor nas declarações públicas 

a fazer e o que foi dito foi muito grave, principalmente pela senhora Deputada Berta 

Cabral ao referir que era o maior desastre ambiental do país. Daí que no comunicado do 

Município se apelou para que houvesse o máximo rigor científico. ---------------------------  

  ------- O Vereador Rui Espínola referiu que desconhece as declarações da senhora 

Deputada Berta Cabral, no entanto, o que está a acontecer não deixa de ser um desastre 

ambiental, apesar de desconhecer se é o maior desastre do País. ------------------------------  

  ------- Quanto às declarações dos senhores deputados defendeu que ainda bem que 

existem deputados a levantar estas questões e a trazer o assunto para a ordem pública 

pois, caso assim não fosse, provavelmente o assunto estaria adormecido. Deste ponto de 

vista, na sua opinião, o debate político até lhe parece bem, não vendo razão para que 

não possa existir, aliás, foi o debate político que fez com que o senhor Ministro Santos 

Silva despertasse para o problema. -----------------------------------------------------------------  

  ------- O senhor Presidente concordou que deveria haver debate político e é natural que 

cada um faça o seu papel, porém é preciso ponderação naquilo que se diz, pois provoca 

impactos e afeta a imagem e a promoção de todo o concelho da Praia da Vitória. ----------  

  

 -------- Relativamente à reunião com o senhor Embaixador da China em Portugal, o 

Vereador Rui Espínola perguntou se a estratégia foi unicamente referente ao futuro 

concurso do Porto Comercial e se essa é uma estratégia concertada a nível regional, 

tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente e acrescentado que neste 

momento o Governo da República e o Governo Regional estão a preparar o concurso 

público para a concessão do Porto, sendo que a Câmara vai ter acesso a esse processo 

quando o mesmo for submetido a discussão pública. O importante, nesta fase, é que 

quando lançado o concurso existam empresas a concorrer sendo que, quer da parte dos 

Estados Unidos, quer da China, existe um conjunto de grandes operadores e de grandes 

empresas com eventual interesse pelo que é importante que todos estejam atentos para 

que quando for publicado o concurso se verifique o máximo de concorrentes. -------------  

  

 -------- De seguida o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou sobre qual a participação da Câmara, neste 

momento, na Escola Profissional, ao que o senhor Presidente respondeu que não se trata 

de uma participação, porquanto se está perante uma fundação cujos fundadores são a 

Câmara da Praia da Vitória, a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e a 

Associação ALERTA, sendo que, com a entrada em vigor da nova legislação, a Câmara 

tem de sair da Fundação. Assim foi deliberado recentemente, em sessão da Assembleia 

Municipal, essa saída, precisamente com a intenção de que a Fundação se possa manter, 

após a aprovação pelo Conselho de Ministros. Caso tal não seja possível, a Fundação 

terá de ser extinta e criar-se outra entidade que assuma a gestão da Escola Profissional. --  

  ------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, neste momento, a Câmara continua a ter 

assento na Escola Profissional, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente. --  

  

 -------- Por fim, o Vereador Rui Espínola congratulou a Câmara Municipal pela 

realização do espetáculo musical que teve lugar ontem, o qual foi muito agradável, 

lamentando que não tenha havido maior adesão do público. -----------------------------------  

  

 

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

  

 

 -------- (01/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de dezembro 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 18 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (02/27) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – DESIGNAÇÃO 

DO FISCAL ÚNICO: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para aprovação, em reunião camarária e sessão da próxima Assembleia 

Municipal, o ofício n.º 223/2017, datado de 27 de outubro findo, da TERAMB, Empresa 

Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, solicitando ao 

Órgão Executivo desta edilidade que proponha a designação do Fiscal Único ao órgão 
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Deliberativo, em cumprimento com as disposições do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, que adapta à administração local a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que 

aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e 

revoga a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro, 

conjugadas com o artigo 7º dos estatutos da empresa em apreço. -----------------------------  

 -------- Informação datada de 4 de dezembro corrente, do Técnico Superior afeto ao 

Sector de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ----------  

 -------- “De acordo com o n.º 3 do art.º 26 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, compete 

ao órgão deliberativo da entidade pública participante designar o fiscal único da 

empresa local, sobre proposta do órgão executivo. (…) enviar para reunião de Câmara 

Municipal, propondo o fiscal único da Teramb a SVTM - Santos Vaz, Trigo de Morais 

& Associados, lda, conforme sugestão do Conselho de Administração da Teramb, para 

posterior envio à próxima Assembleia Municipal para designação do fiscal único.” -------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a designação do 

Fiscal Único da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental 

da Ilha Terceira, EM e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de 

aprovação nos termos do disposto no n.º 3, do art.º 26, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (03/27) MARSUGA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA, 

REPRESENTADA POR GABRIELA TOLEDO – RENOVAÇÃO DE LUGARES 

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

 -------- Requerimento datado de 28 de novembro findo, de Marsuga Empreendimentos 

Turísticos Lda, representada por Gabriela Toledo, 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 do estacionamento reservado para quatro lugares de 

estacionamento reservado, um no Largo Silvestre Ribeiro e três na Avenida Álvaro 

Martins Homem, freguesia de Santa Cruz, deste concelho, para o ano de 2018. ------------  

 -------- Informação datada de 28 de novembro findo, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Marsuga Empreendimentos Turísticos Lda, vem solicitar a renovação de 4 

lugares de estacionamento reservado para o ano de 2018, 1 lugar no Largo 

Silvestre Ribeiro e 3 na Avenida Álvaro Martins Homem, 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 quatro lugares de estacionamento reservado para o ano de 2018, nos 

locais em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (04/27) RESTAURANTE “O PESCADOR” – RENOVAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 7 de dezembro em curso, de José Almerindo Evangelho 

Costa, em representação de Restaurante “O Pescador”, 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 três lugares de estacionamento reservado, 

junto do seu estabelecimento supra mencionado, para o ano de 2018. ------------------------  

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

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

 -------- “O Sr.º Almerindo Evangelho Costa vem  solicitar a renovação de 3 lugares de 

estacionamento reservado na rua Constantino José Cardoso nº 11 e, de acordo com 

o artigo 7º, do Regulamento das Zonas de Estacionamento tarifado na Praia da Vitória, 

o Município poderá atribuir, em alguns casos, locais reservados na área, a que se refere 

o artigo 1º, que ficaram sujeitos  ao pagamento da taxa referida no ponto 2, do artigo 4º; 

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

zona tarifada, não existindo qualquer limite no que cerne ao presente Regulamento.  

 -------- O processo está em condições de ser deferido.” -----------------------------------------  

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

renovação de três lugares de estacionamento reservado para o ano de 2018, no 

local em apreço. --------------------------------------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (05/27) FILOMENA GRAÇA COSTA DE SOUSA RIBEIRO – 

CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO JARDIM SILVESTRE 

RIBEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA ALARGAMENTO DO PRAZO DO 

CONTRATO CONTINUANDO COM O HORÁRIO SOLICITADO:------------------  

 -------- Requerimento datado de 5 de dezembro corrente de Filomena Graça Costa de 

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

Ribeiro, requerendo o alargamento do prazo do contrato em apreço, para os períodos de 

1 de janeiro a 31 de maio e de 16 de setembro a 31 de dezembro de 2018, continuando 

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

 -------- Informação datada de 6 de dezembro em curso, do Setor de Atendimento a 

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

 -------- “A Senhora Filomena Graça Costa de Sousa Ribeiro, na qualidade de 

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

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

contrato, para os períodos de 1 de janeiro a 31 de maio e de 16 de setembro a 31 de 

dezembro de 2018, com o horário solicitado anteriormente, ou seja das 10h00 às 

24h00.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

e as condições atmosféricas o justifiquem, ficando o concessionário obrigado, em 
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qualquer circunstância, ao pagamento do preço mensal proporcional ao período de 

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

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

do contrato de exploração do bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro, para os 

períodos de 1 de janeiro a 31 de maio e de 16 de setembro a 31 de dezembro de 

2018, com o horário solicitado anteriormente, ou seja das 10h00 às 24h00. ------------  

  

 

 -------- (06/27) PROPOSTA - RENOVAÇÃO DA REDUÇÃO DE 50% DAS 

TAXAS DO MERCADO MUNICIPAL: -------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/2036, datada de 7 de dezembro corrente, da 

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

 -------- “Considerando a necessidade de continuar a fomentar e promover incentivos ao 

investimento no Concelho, promover a competitividade, rentabilidade e sustentabilidade 

das empresas locais e em especial do Mercado Municipal; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento do Mercado Municipal em vigor prevê modo 

de aquisição do Direito de Ocupação por procedimento, preparado para conjuntura 

económica diversa da atual; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os elevados encargos correntes dos ocupantes dos espaços 

comerciais, com as taxas de ocupação, resultantes do procedimento do Direito de 

Ocupação supramencionado; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o intuito de promover, modernizar e assegurar a sustentabilidade 

dos espaços comerciais ai situados; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda as dificuldades económicas que atravessam as famílias e 

empresas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1. Renovação da redução de 50% das taxas mensais de ocupação de lojas no 

Mercado Municipal por mais dois anos a partir de 11 de maio de 2018. ---------------------  

 -------- 2. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal.” ---------------------------------  

 -------- No que concerne a esta matéria o Vereador Rui Espínola manifestou a 

concordância dos Vereadores do Partido Social Democrata com a mesma e apresentou 

uma proposta, a qual faz parte integrante da presente ata. --------------------------------------  

 -------- Relativamente à proposta apresentada o senhor Presidente disse que votariam a 

favor da mesma, contudo, posteriormente teria de se rever alguns aspetos, porquanto 

tem ideia de que não houve mais lugares de estacionamento gratuito porque foi 

necessário estabelecer locais para estacionamento de clientes, um local para cargas e 

descargas e para o rácio do número de moradores, sendo que não era possível ter mais 

lugares para clientes do Mercado. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão de se solicitar maior intervenção da PSP, disse que esta já 

ocorre com frequência, quer para aquele local, quer para outros. ------------------------------  

 -------- Sobre o sistema de parques de estacionamentos e em semelhança ao que 

acontece em Angra do Heroísmo, realçou que foi apresentada uma proposta nesse 

sentido, no âmbito do programa “VitÓria”, quer para o parque urbano, quer para o 

parque em frente ao Tribunal, que está a ser analisada de modo a encontrar-se a melhor 

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata, a qual faz parte 

integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (07/27) APOIO A ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO – 

ASSOCIAÇÃO SALÃO TEATRO PRAIENSE- PROPOSTA: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/2047, do Sr. Presidente, do seguinte teor: --------------  

 -------- “Considerando que o associativismo constitui um forte aliado do poder local na 

prossecução de políticas de desenvolvimento de interesse público; ---------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Público definiu a metodologia e critérios de apoio da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória ao associativismo que desenvolve programas de Atividades, de interesse público 

nas áreas de cultura, turismo, desporto, solidariedade social, proteção civil, saúde 

pública e transportes públicos, de forma a consagrar uma prática de transparência, rigor 

e imparcialidade nas relações estabelecidas entre a Autarquia e as estruturas associativas 

com intervenção em matérias de competência partilhada com a autarquia; ------------------  

 -------- Conforme o disposto no artigo 8º do Regulamento Municipal de Apoio a 

Atividades de Interesse Público e observado o disposto no artigo 6º e 7º do 

supramencionado regulamento conforme relatório da Comissão de Análise das 

Candidaturas anexo e parte integrante da presente proposta; -----------------------------------  

 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: ----------------------------------  

 ---------- 1. A atribuição de um apoio à Associação Salão Teatro Praiense no valor total de 

3.611.839,00€ (Três milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos e trinta e nove euros), de 

acordo com a minuta de Contrato Programa anexa e parte integrante da presente 

proposta, consubstanciado no seguinte: ------------------------------------------------------------  

 ---------- a. Turísticos, Recreativos, desportivos e tecnológicos - 423.424€ -----------------  
 ----------  i. Atividades Turismo e Recreativas – 201.283€ (duzentos e um mil duzentos e 

oitenta e três euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ii. Atividades Desporto -147.855€ (cento e quarenta e sete mil oitocentos e 

cinquenta e cinco euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  iii. Atividades tecnológicas -74.286€ (setenta e quatro mil duzentos e oitenta e 

seis euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b. Educação Saúde e Ação Social -822.054€; ----------------------------------------------------  

 ---------- i. Saúde e Ação Social - 475.614€ (Quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos 

e catorze euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ii. Atividades educativas -346.440€ (Trezentos e quarenta e seis mil, 

quatrocentos e quarenta euros); -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c. Financiamento dos investimentos em política cultural, em equipamentos e 

infraestruturas – 2.129.361 € (Dois milhões, cento e vinte e nove mil e trezentos e 

sessenta e um euros); ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- d. Cofinanciamento das Festas da Praia – 237.000,00 € (Duzentos e trinta e 

sete mil euros).” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante a este ponto o senhor Presidente salientou que no global o apoio é 

de três milhões seiscentos e onze mil euros, não se verificando um aumento do valor em 

relação ao ano anterior, mas sim um reforço nos programas e a sua aplicação, alargando 

também o número de beneficiários, sem que isso represente um aumento no valor do 

apoio. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou que quatro dos programas desenvolvidos pela ASTP tiveram 

reconhecimento nacional, o que demonstra que o que é desenvolvido pela mesma é bem 

feito e com qualidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível das creches e atl’s deu conhecimento que o concurso para a concessão 

das Lajes ficou deserto e que, perante essa situação, a ASTP vai ter de assumir essa 

gestão para que a mesma não fique sem atividade. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se têm noção do motivo pelo qual o 

concurso ficou deserto, ao que o senhor Presidente respondeu que os concursos para as 

creches e atl’s são praticamente iguais, sendo que este foi o primeiro a ficar deserto. No 

seu entender, isso aconteceu porque normalmente quem concorria para este tipo de 

concessão era o concessionário da Vila Nova o qual, desta vez, entendeu não concorrer, 

bem como os professores do primeiro ciclo sem colocação, sendo que, porém, todas 

essas pessoas já conseguiram colocação. ----------------------------------------------------------  

 -------- Face a essa situação agora terá de ser a ASTP a gerir aquele espaço e a tentar 

encontrar uma solução, porquanto se a ASTP assumir a cem por cento essa atividade, 

isso irá gerar um custo elevado para a mesma, sendo que não tem recursos para assumir 

ad aeternum a gestão direta da creche e do atl das Lajes. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que, perante a análise ao caderno de encargos 

e mediante alguns contatos que estabeleceu, ficou com algumas dúvidas sobre a 

inviabilidade financeira do negócio, ou seja, feitas as contas, para qualquer pessoa que 

concorresse, o negócio tornar-se-ia inviável, sendo que esse poderá ter sido o motivo 

para que não tivessem aparecido concorrentes, porque interessados havia. ------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente disse que cabe ao setor privado fazer a 

referida análise e considerando a falta de propostas, terá de se reavaliar o caderno de 

encargos.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que a questão é saber se os pais estão 

disponíveis para pagar mais, tendo em conta que, quando se trabalhou nesta proposta, o 

que se teve em linha de conta foi manter exatamente aquilo que vinha de trás, pois caso 

se aumentasse a mensalidade os pais iriam reclamar. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que tinha a noção de que o valor da mensalidade 

tinha aumentado, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que tal não aconteceu e 

que o que poderia estar a ser cobrado a mais era referente aos extras, ou seja, aos 

campos de férias do verão e ao transporte para outro tipo de atividades, porque o valor 

da mensalidade previsto no caderno de encargos, por estarem na creche e no atl, era 

precisamente aquele que estava a ser pago oficialmente. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que estava a falar das mensalidades que 

mantêm exatamente as condições normais, sem quaisquer extras e que essas é que eram 

efetivamente superiores. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente sugeriu que o Vereador Rui Espínola apresentasse um 

documento comprovativo dessa situação para se poder analisar melhor mas caso assim 

fosse ficaria surpreendido porque, nos últimos meses realizaram-se várias reuniões com 

os pais e ninguém abordou essa questão. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos clarificou que reuniu com a educadora que lá está, a 

qual até foi uma das interessadas a levantar o caderno de encargos, mas esta nunca se 

manifestou sobre essa situação, apenas referindo que estava a analisar o processo e que 

ainda não tinha decidido se iria concorrer ou não, sendo que, para a mesma, o problema 

existente era a questão da carrinha, atendendo à dimensão do esforço financeiro mas 

que, porém, estava a tentar estabelecer um protocolo com alguma entidade que pudesse 

disponibilizar uma carrinha. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o que estava efetivamente a ser pago de 

mensalidade, na creche, eram cento e oitenta e dois euros e meio, sendo que, no caderno 

de encargos constam cento e setenta euros de valor mensal, pelo que os interessados 

chegaram à conclusão de que, fazendo as contas e ainda com a exigência de catering 

para as refeições e entre todas as outras responsabilidades, o negócio era inviável. É por 

essa razão que agora alerta para que se tenha atenção para essa questão da próxima vez 

que for lançado concurso. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos reforçou que isso foi analisado e foi precisamente por 

ter em conta que os pais não estão dispostos a pagar mais, que o valor não foi 

aumentado e que caso essa mensalidade seja aumentada, até poderão aparecer mais 

interessados, mas a questão é saber quantos serão os pais que neste momento ainda têm 

as crianças na creche e no atl, se se irão revoltar contra isso. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que a Câmara reuniu com os pais, com o anterior 

concessionário e com eventuais concessionários interessados, apresentando o caderno 

de encargos com o mesmo montante porque caso haja a suspeita de estarem a cobrar 

outros valores é necessário então que se apresente documento comprovativo para que 

seja possível analisar a situação. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da viabilidade disse que só existem duas hipóteses: 

aumentando-se a mensalidade, ou os pais assumem, ou a ASTP assume a diferença. ------  

 -------- Prosseguiu informando que uma matéria que era compromisso eleitoral do 

executivo e que não consta deste documento, é o desporto adaptado e que tal não 

acontece porque entretanto surgiu uma associação no Concelho para desenvolver essa 

atividade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu reafirmando que o objetivo desta proposta é reforçar um conjunto de 

programas, por forma a chegar a cada vez mais beneficiários, sem que isso implique um 

aumento das despesas para a Câmara Municipal. ------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos equipamentos e infraestruturas, o Vereador Rui Espínola 

perguntou o que é que vai ser construído, tendo o senhor Presidente respondido que o 

montante se destina à manutenção de infraestruturas. 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Cooperativa tem verba própria para as 

Festas da Praia, tendo o senhor Presidente respondido que a Cooperativa procura obter 

as suas receitas próprias. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que a opinião dos Vereadores do Partido 

Social Democrata, já do conhecimento dos presentes e que foi manifestada ao nível do 
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orçamento, é no sentido de não concordarem com o peso que a ASTP tem dentro do 

Município, embora compreendam que existem questões, designadamente relacionadas 

com os edifícios e serviços que é necessário dar resposta. Assim, não concordam com 

esta situação e entendem que muitas destas atividades poderiam ser desenvolvidas pelos 

serviços camarários e não pela ASTP, pelo que votam contra a celebração deste contrato 

programa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges votaram contra. --------------------  

  

 

 -------- (08/27) ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS (APALIT) - PROPOSTA: -------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/2057, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A Resolução da Assembleia Legislativa Regional n.º 13/2001/A, de 19 de 

Junho, recomenda ao Governo Regional a adoção de medidas com vista à reestruturação 

do sector dos transportes de passageiros em automóveis ligeiros, entre as quais se inclui 

a redução das licenças existentes em cada ilha na percentagem considerada necessária, 

através da concessão de reformas antecipadas, da reconversão profissional ou 

indemnizações adequadas, a cada taxista que pretenda voluntariamente deixar de 

exercer esta atividade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A aplicação da referida Resolução consubstanciou-se, mediante deliberação da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, datada de 12 de Novembro de 2003, na 

celebração de um protocolo, em 22 de Junho de 2004, entre a Secretaria Regional da 

Habitação e Equipamentos, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Associação de 

Profissionais de Automóveis Ligeiros (APALIT). -----------------------------------------------  

 -------- No entanto, mantém-se a necessidade de reduzir o atual contingente de táxis, 

atendendo ao facto de que a atividade dos automóveis ligeiros de passageiros sofreu 

algum desequilíbrio, devido ao aumento considerável da frota particular, ao 

aparecimento e operação de numerosas empresas e automóveis de aluguer sem 

condutor.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Daí que a APALIT tem vindo a abordar o Município no sentido de ser 

encontrada uma solução que permita atenuar a grave situação em que se encontra o 

sector, nomeadamente, porque após contactos institucionais recebeu como resposta que 

a única entidade disponível para cooperar financeiramente na implementação de 

qualquer solução seria o Município da Praia da Vitória. ----------------------------------------  

 -------- A prática de anos transatos demonstrou que a solução mais viável para responder 

à crise de rentabilidade do sector é o cancelamento de licenças de aluguer, pelo que 

alguns associados e a APALIT chegaram a um acordo com vista ao cancelamento de 

licenças.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim e considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se que o executivo municipal delibere: --------------------------------------  
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 -------- a) Atribuir um apoio de 15.150,00€ (quinze mil, cento e cinquenta euros) à 

Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros (APALIT), com vista a 

implementar as medidas acordadas que contribuirão para melhorar substancialmente os 

rendimentos neste sector, durante o 2º semestre de 2017; --------------------------------------  

 -------- b) Que o apoio a conceder seja liquidado até ao dia 31 de dezembro de 2017, 

após outorga do respetivo contrato programa.” ---------------------------------------------------  

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

  

 

 -------- (09/27) PROCESSO N.º 01/2016/102 – FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE SANTA CRUZ – REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO – 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS: -----------------------  

 -------- Requerimento datado de 4 de dezembro corrente, da fábrica da Igreja Paroquial 

de Santa Cruz, solicitando a isenção do pagamento das taxas no âmbito do processo n.º 

01/2016/102 referente à requalificação de edifício, nos termos do disposto na alínea a), 

do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e Receitas de Urbanização e 

Edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 4 de dezembro em curso, da Secção de Obras Particulares 

– Setor de Atendimento, do seguinte teor: --------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar que a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cruz, 

veio ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas 

e Receitas de Urbanização e Edificação, solicitar a isenção do pagamento de taxas 

referente à requalificação de edifício, sito na Rua 1.º Conde Sieuve de Meneses, 

freguesia de Santa Cruz. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, e salvo melhor opinião, o referido requerimento deverá ser 

enviado para reunião de câmara para eventual aprovação.” ------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a isenção do pagamento das 

taxas conforme solicitado e nos termos e fundamentos da informação da Secção de 

Obras Particulares – Setor de Atendimento, elaborada pela Assistente Técnico, 

Teresa Gomes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  

 

 ---------- 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 
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quarenta e cinco minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai 

ser assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pelo Técnico Superior. -------------------------  

  

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


