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ATA Nº 1  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE JANEIRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago 

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos. -------  

 

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

 

 -------- Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Paula Cristina Pereira 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 

 -------- Relativamente à questão da creche “Espelho Mágico”, que ficou pendente na 

última reunião camarária, o Vereador Rui Espínola informou que, na passada sessão da 

Assembleia Municipal, entregou à Vereadora Paula Ramos, um comprovativo em como 
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aquilo que estava a dizer sobre o pagamento da mensalidade, correspondia à realidade. 

Assim sendo, questionou o que estava a ser feito quanto a esta matéria. ---------------------  

 -------- Sobre essa situação o senhor Presidente esclareceu que, após a entrega do 

comprovativo, falou com a Vereadora Paula Ramos que ficou estupefacta, pois após 

várias reuniões, com os pais e com o pessoal da creche, ninguém disse o que quer que 

seja nesse sentido. Acrescentou que nesta altura está a ser preparado um caderno de 

encargos e que, apesar de na primeira vez não ter corrido muito bem, vão voltar a reunir 

com os pais e com o pessoal que eventualmente esteja interessado em concorrer, sendo 

que será lançado o concurso para os valores que constam atualmente na fatura, pelo 

menos o valor máximo. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a atual solução vai no sentido do Município assumir o 

funcionamento, embora seja uma solução de curto prazo. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quem é que faz a fiscalização desses 

espaços, tendo o senhor Presidente respondido que a fiscalização é da responsabilidade 

da ASTP – Associação Salão Teatro Praiense. ---------------------------------------------------  

 -------- Ainda no que concerne a esta matéria, o Vereador Rui Espínola questionou 

como é que a fiscalização da ASTP nunca se apercebeu disto, ou seja, do preçário, ao 

que o senhor Presidente respondeu que a fiscalização não tem acesso à fatura. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola elucidou que o preçário está afixado no local, sendo 

que os valores poderiam chegar, segundo a concessionária, aos cento e noventa euros. ---  

 -------- O senhor Presidente referiu que essa situação é estranha, atendendo a que 

tiveram várias reuniões com os pais e essa questão nunca foi levantada. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que os pais naturalmente desconhecem este 

facto, porquanto não têm acesso ao caderno de encargos, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que os pais têm conhecimento, porque do júri faz parte um representante dos 

pais, para além de ser também debatido com os mesmos. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que isto é muito estranho, questionando se esse 

procedimento foi sempre o mesmo, ao que o senhor Presidente respondeu que esse 

procedimento vem sendo utilizado há algum tempo. --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que tem dúvidas se no caso do “Espelho 

Mágico” foi esse o procedimento, tendo em conta que essa é uma concessão das mais 

antigas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o que vai ser feito em relação ao facto 

desta concessionária não ter cumprido o estipulado no caderno de encargos, tendo o 

senhor Presidente respondido que, até este momento, os pais não levantaram essa 

questão, pelo que terão de voltar a reunir com a pessoa em causa para se tentar 

encontrar uma solução em relação a esta matéria, sendo que a mesma abrindo 

insolvência desconhece como ficará o processo. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no seu entender, a concessionária deveria 

ser alvo de um processo judicial, pois deste modo fica a ideia de que qualquer 

concessionário pode violar o caderno de encargos sem que daí advenham 

consequências. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão o senhor Presidente disse que o processo terá de ser 

enviado para Tribunal, no entanto o que o surpreende claramente é o preçário e o facto 

de ninguém ter suscitado essa questão. ------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que isso aconteceu porque, provavelmente, os 

pais que fizeram parte do júri, já não têm os filhos na creche. ---------------------------------   

 -------- Continuou dizendo que, naturalmente, os pais não estão atentos a essas questões, 

pelo que compete à Câmara, neste caso à ASTP, estar atenta e fazer a fiscalização. -------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, o Vereador Rui Espínola questionou qual foi o 

resultado da reunião que a Vereadora Paula Ramos teve com a concessionária, tendo o 

senhor Presidente respondido que desconhece o resultado, porém quando a Vereadora 

Paula Ramos estiver presente, dará essa informação. --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o Executivo tem conhecimento se as 

outras concessões das creches estão a cumprir os cadernos de encargos e se a ASTP está 

atenta a essas situações, ao que o senhor Presidente respondeu que a ASTP está atenta a 

essas situações, para além de nas reuniões com os pais serem apresentadas situações,  

normalmente, relativas aos transportes no período de verão ou aos seguros, contudo, 

questões de preçário nunca foram levantadas. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que não é da responsabilidade dos pais 

fiscalizar o caderno de encargos, tendo o senhor Presidente concordado com o 

mencionado, porém, disse que um primeiro alerta vem da parte de quem paga. ------------  

 -------- O senhor Presidente questionou há quanto tempo a mensalidade estava acima do 

estipulada no caderno de encargos, ao que o Vereador Rui Espínola respondeu que 

desconhece desde quando é que isso acontece, no entanto desde que a sua filha 

frequenta a creche, há cerca de dois anos, pagou sempre essa mensalidade e nos últimos 

dois meses aumentou dois euros e meio. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola terminou reforçando que, na sua ótica, esta situação 

não pode ficar esquecida, tendo o senhor Presidente concordado e alertado para a 

morosidade dos processos em Tribunal. -----------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins deu conhecimento de que a Junta de 

Freguesia dos Biscoitos, fez-lhes chegar a informação de que havia investidores 

interessados no restaurante do Porto dos Biscoitos, e que esses interessados tinham 

entrado em contato com o Executivo que os informou que teriam de aguardar a revisão 

ao PDM – Plano Diretor Municipal. Acrescentou que, essas pessoas não perceberam a 

situação, tendo em conta que a única intervenção que iriam fazer, naquele espaço, seria 

levantar o teto e abrir duas janelas. Desse modo, solicitou mais informação quanto a esta 

matéria, dado que são pessoas que estão interessadas em investir na nossa terra. -----------  

 -------- Apresentou ainda o projeto que lhes foi disponibilizado. ------------------------------  

 -------- Sobre este processo o senhor Presidente esclareceu que o Executivo tem 

conhecimento do projeto, mas nem era necessário ter um novo projeto bastando o que 

está feito no local, que de momento, está embargado. -------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que como o projeto tem um problema de legalização 

aguarda-se a publicação do PDM, por forma a resolver-se o caso, contudo não é líquido 

que assim seja, porque aquela zona fica inserida no parque natural, sendo necessário 

obter os respetivos pareceres. Realçou que estão a tentar obter parecer positivo nessa 

matéria, mas não está a ver, dada a volumetria do edifício, permitirem mais o que quer 

que seja de construção no mesmo, tendo em conta que atualmente naquela zona o 

edifício em apreço é o que tem maior volumetria. -----------------------------------------------  
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 -------- Relativamente a novas ideias de investimento salientou que qualquer ideia é 

sempre bem-vinda, mas dentro dos limites estabelecidos, sendo certo que por vezes 

basta uma pequena alteração para viabilizar o projeto. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se há abertura, por parte da Câmara, em 

reunir com o investidor para tentar encontrar uma solução, ao que o senhor Presidente 

respondeu afirmativamente, acrescentado que reúnem sempre com investidores, mas 

estes têm de apresentar ideias concretas. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que, neste caso em concreto, parecia 

haver um projeto pensado para aquele espaço, sendo que os interessados disseram que 

não tinham sentido abertura, pelo que não avançaram com o projeto, e por esse facto é 

que levantaram a questão. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa matéria o senhor Presidente esclareceu que, apesar de não ser o caso, 

muitas das vezes os investidores apresentam um projeto de construção, mas se o projeto 

não for aprovado, tal como foi apresentado, não investem. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins inquiriu o que é que a Câmara costuma fazer 

nessas situações, se é habitual aconselharem de alguma forma, mesmo em termos 

técnicos, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara tenta aconselhar em 

termos técnicos e em termos legais, mas sempre dentro da legalidade e de acordo com o 

PDM. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o PDM não permite construir naquela 

zona, ou se tem muitas restrições, ao que o senhor Presidente respondeu que permite 

construir mas com restrições.------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa deu como exemplo a situação do proprietário do 

restaurante que pretende remodelar um barracão que se encontra num espaço ao lado, e 

a lei não o permite, pelo que será necessário fazer um projeto de modo a que seja 

integrado nas regras do PDM. -----------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins deu também conhecimento que foram informados 

pela Junta de Freguesia dos Biscoitos de que, neste momento, eram transferidos mil e 

duzentos euros pela Junta de Freguesia para a Casa do Povo dos Biscoitos, 

relativamente à manutenção da Esquadra da Polícia de Segurança Pública naquela 

localidade, questionando, se a Câmara prevê algum apoio, nem que seja em termos de 

cedência de material, porquanto o material que se encontra no local está completamente 

obsoleto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão da Junta de Freguesia é que arcar com essas despesas, o 

senhor Presidente esclareceu que esse é um processo já de longa data, sendo opção da 

própria Junta de Freguesia, naturalmente que a Câmara apoia em termos de manutenção 

de infraestruturas, à semelhança do que acontece com a Esquadra da PSP da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que uma questão que é sempre apontada 

neste caso, tem a ver com o alegado aliciamento de melhores condições, nomeadamente 

de instalações numa freguesia do concelho de Angra, pelo que, no seu entender, 

enquanto Câmara, se deveria fazer de tudo para manter aquele efetivo nos Biscoitos, 

atendendo à dispersão territorial. Evidentemente que, do ponto de vista do efetivo, a 

Câmara não pode fazer nada, mas em termos de instalações, como aquele espaço tem 
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poucas condições, poderia apoiar naquilo que fosse possível, nomeadamente em termos 

de equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que se a Câmara começar a ceder equipamentos para 

questões que não são da sua competência, vão aparecer muitas entidades com 

necessidades dessa natureza. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se o Município tem interesse que 

aquela Esquadra se mantenha naquele local, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente, referindo porém que caso as juntas de freguesia do Concelho 

entendam ter uma esquadra na sua freguesia, a Câmara não pode estar a assumir todas 

essas despesas, sendo que o apoio da Câmara é apenas ao nível de manutenção das 

infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que esta é uma questão de prioridade por ser 

necessário garantir a segurança, sendo um contributo mínimo que a Câmara pode dar 

nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda no que concerne a esta matéria, o senhor Presidente esclareceu que nesta 

altura é necessário perceber o que vai chegar nesse sentido, porque, até agora, não 

chegou qualquer pedido para salvaguardar infraestruturas ou o que quer que seja. ---------  

 -------- Referiu ainda que, no seu entender, é importante a presença da Esquadra naquele 

local, no entanto não pode ser pelo argumento de aliciamento das outras freguesias que 

se entre em loucuras, apesar de ser necessário garantir as condições de trabalho. ----------  

 

 -------- Em relação às festas da freguesia dos Biscoitos, a Vereadora Cláudia Martins 

informou que a Junta de Freguesia dos Biscoitos fez-lhes chegar a possibilidade de, em 

alternativa às duas festas habituais, para as quais supostamente não tem havido 

comissões para a sua realização, fazerem uma semana cultural. Assim sendo, questionou 

se para este caso específico haveria uma alteração do Regulamento de Apoio, ou se é 

possível prever alguma exceção, isto é, como é que estão a ponderar fazer em relação 

aos Biscoitos, tendo o senhor Presidente respondido que quando foi abordado pelo 

senhor Presidente da Junta de Freguesia, disse-lhe que, não havendo comissões para as 

festas, esta seria uma boa ideia, mas para tal sugeriu que o mesmo avançasse com o 

projeto e averiguasse se isso teria aceitação perante a Freguesia, para posteriormente o 

apresentar à Câmara para se analisar. Desse modo, quando o pedido de apoio entrar na 

Câmara, após ter havido efetivamente a junção das festas, será deliberado o que se 

entender na altura, eventualmente num regime excecional, porém neste momento, sem 

haver uma decisão, não é possível avaliar o processo. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que as pessoas ficaram preocupadas com o 

limite da data de trinta e um de janeiro, pois até esse dia, o senhor Presidente da Junta 

não consegue resolver o seu problema, tendo o senhor Presidente esclarecido que, caso 

a Junta de Freguesia una as festas, será considerado num regime excecional, o que não 

se pode é deliberar ou decidir sem que essa junção aconteça. ----------------------------------  

 

 -------- Relativamente aos cabazes de Natal atribuídos pela Câmara, a Vereadora 

Cláudia Martins colocou algumas questões, nomeadamente: que critérios é que foram 

utilizados na atribuição desses cabazes; se foram atribuídos em parceria com as 
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associações do Concelho e se foram consultadas, nomeadamente, as juntas de freguesia 

para fazerem o levantamento dessas necessidades. ----------------------------------------------  

 -------- Em referência a estas questões o senhor Presidente respondeu que não tem 

presente os critérios utilizados, no entanto, posteriormente poderá remeter os rácios, per 

capita, que constam no Regulamento. -------------------------------------------------------------  

 -------- Em termos de contatos esclareceu que isso já não acontece, dado que as próprias 

pessoas é que se inscrevem para receberem o cabaz. --------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que relativamente aos anos anteriores, com este conjunto de 

regras, reduziu-se o número de cabazes atribuídos. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que este ano houve três tipos de cabazes, 

conforme a composição dos agregados familiares. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se esse documento está disponível no sítio 

da internet do Município, ao que o senhor Presidente respondeu que achava que não 

estava disponível. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou que lhe fosse remetido o referido documento.  

 

 -------- No que concerne aos acordos de execução celebrados com as juntas de freguesia, 

o Vereador Rui Espínola inquiriu o que faltava pagar de acordo com a execução relativa 

ao ano de dois mil e dezasseis, tendo o senhor Presidente respondido que de dois mil e 

dezasseis não faltava pagar qualquer montante, tendo surgido uma confusão com uma 

junta de freguesia que dizia que não tinha recebido o montante relativo a dois mil e 

dezasseis mas, posteriormente, verificou-se que estava liquidado. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou então o que faltava pagar relativamente ao 

ano de dois mil e dezassete, tendo o senhor Presidente respondido que faltava pagar dois 

meses.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre os acordos de execução, o Vereador Rui Espínola perguntou se vai 

haver novidades quanto a esta matéria, ou se se mantém a mesma linha que já foi 

abordada em reunião de Câmara, tendo o senhor Presidente respondido que, à 

semelhança daquilo que já se falou anteriormente, os acordos de execução estão 

renovados por força da lei, não havendo necessidade de fazer qualquer alteração. ---------  

 -------- O senhor Presidente referiu que basicamente os acordos de execução, anteriores 

protocolos de delegação de competência da Câmara nas juntas de freguesia, que 

algumas juntas em anos anteriores até não aceitaram, basicamente fazem sentido para a 

Câmara e para a junta, sendo que as juntas sempre viram esses acordos como uma forma 

de financiamento da sua atividade e não só para as competências que são transferidas. 

Para além de que, para as competências que são transferidas, no âmbito dos acordos de 

execução, o valor transferido dá e resta. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como é possível ter essa noção de que o 

valor dá e resta, tendo o senhor Presidente respondido que basta ver os planos e 

orçamentos das juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu na questão de como é possível ter a noção 

desse valor dar e restar, quando os combustíveis estão sempre a aumentar, quando em 

alguns casos as juntas estão a limpar os espaços verdes que nem estão contemplados no 

plano, tendo o senhor Presidente esclarecido que esta noção é perante dados e 

documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se limpar um metro de estrada por onze 

cêntimos vale a pena, ao que o senhor Presidente respondeu que caso assim não seja, a 

junta de freguesia pode denunciar o acordo. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou, ainda, a razão de não haver uma abertura, 

por parte da Câmara, perante onze freguesias que dizem que o montante não é 

suficiente, para conversar e tentar encontrar um acordo pois, no seu entender, não é uma 

postura adequada dizer que se não estão de acordo denunciem o acordo. --------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que os acordos de execução têm quatro anos, ou 

seja, foram negociados há quatro anos atrás, com valores estabelecidos, as áreas, entre 

outras questões. Nesta altura foram renovados automaticamente, pelo que, caso as juntas 

de freguesia discordem, apresentem a sua razão objetiva para se poder avaliar. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que a razão objetiva tem a ver com o facto de 

o valor ser extremamente baixo para o trabalho que as juntas estão a efetuar, sendo esse 

o argumento de todas as juntas. Assim sendo, na sua opinião, deveria haver abertura da 

Câmara para falar com as juntas sobre estes valores. --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que, atualmente, as juntas de freguesia têm 

mão-de-obra que anteriormente não tinham, o que acresce ao valor, e para além da mão-

de-obra a Câmara ainda cede constantemente diverso material, o que tem de ser, 

também, contabilizado. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que o Executivo está disponível para falar o que for 

necessário sobre essa matéria, no entanto, o que acontece, na maior parte dessas 

situações, é que a mão-de-obra que a Câmara cede, não se destina apenas para as 

competências que são transferidas no âmbito dos acordos de execução. Frisou, ainda, 

que nenhum presidente de junta de freguesia abordou a Câmara no âmbito dos acordos 

de execução, solicitando que a situação fosse revista e alegando que perante as 

despesas, as verbas transferidas pela Câmara não são suficientes. ----------------------------  

 -------- Caso isso aconteça, o Vereador Rui Espínola perguntou se o senhor Presidente 

está disponível para abordar o assunto, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que o Executivo tem noção desses montantes, 

porque a Câmara também presta serviços semelhantes. -----------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

RAMOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 19 de dezembro findo, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, 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 2 de janeiro de 2018, 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. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 19 de dezembro findo, de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, 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 2 de janeiro de 2018, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/01) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

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

 -------- Requerimento datado de 18 de dezembro 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 3 dias de férias 

no período compreendido entre 2 a 4 de janeiro de 2018. --------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/01) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO SNACK-BAR MEDEIROS, SITO 

NA SERRA DE SANTIAGO, N.º 384-A, FREGUESIA DE LAJES, CONCELHO 

DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2017/4010, datado de 15 de dezembro 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 Snack-Bar Medeiros, sito na Serra de Santiago, n.º 384-A, freguesia de 

Lajes, 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: -------------------------------------  

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento não existe qualquer edifício escolar, não 

havendo qualquer inconveniente à renovação da licença, conforme solicitado.” ------------  

 -------- Por despacho datado de 19 de dezembro 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-
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CMPV/2017/2050, 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. ---------------------------------  
 

 

 -------- (04/01) JOSÉ ADRIANO BORGES DE CARVALHO – RENOVAÇÃO DE 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE 

JUNHO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 15 de dezembro findo, de José Adriano Borges de 

Carvalho, 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 na Rua da Lapa, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, de 1 de janeiro a 30 de junho de 2018. ------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 15 de dezembro findo, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “José Adriano Borges de Carvalho, vem solicitar a renovação de um lugar de 

estacionamento reservado até 30 de junho de 2018, na Rua da Lapa. 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.--------------  
 

 

 -------- (05/01) LUÍS BATALHA, MEDICINA DENTÁRIA LDA. – RENOVAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 12 de dezembro findo, de Luís Batalha, Medicina 

Dentária Lda., 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 na Rua Dr. Sousa Júnior, freguesia de Santa 

Cruz, deste Concelho, para o ano de 2018. --------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 19 de dezembro findo, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “Luís Batalha Medicina Dentária Lda, vem solicitar a renovação de um lugar de 

estacionamento reservado para o ano de 2018, na Rua Dr. Sousa Júnior. 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.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 19 de dezembro findo, da Sr.ª Vereadora com competência 

delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal só se 

realizará no próximo dia 2 de janeiro, defiro o presente pedido nos termos e 

fundamentos da informação administrativa, elaborada pela Colaboradora Osvalda 

Toledo, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos. ---------  

 -------- Remeta-se o processo para agendamento na ordem de trabalhos da próxima 

reunião ordinária da Câmara Municipal, para ratificação do presente despacho.” ----------  

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

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

 

 -------- (06/01) PROPOSTA – PLANO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM 

LOCAIS DE RISCO - VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

NA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA: ----------------------------------  

 -------- Proposta datada de 2 de janeiro corrente, dos Vereadores do Partido Social 

Democrata na Câmara Municipal da Praia da Vitória, do seguinte teor: ---------------------  

 -------- “1. Considerando que defendemos que deve ser prioridade deste executivo zelar 

pelo bem-estar e segurança dos seus concidadãos, devendo adotar por isso uma postura 

preventiva em relação a possíveis adversidades; -------------------------------------------------  

 -------- 2. Considerando as últimas chuvadas, que caíram no Concelho, que vieram 

realçar alguns focos de risco e reforçar a necessidade de intervenção nestes locais; -------  

 -------- 3. Considerando a necessidade de se efetuar um diagnóstico dos locais que 

necessitam de realizar desobstrução de passagens, linhas de água e bueiros que põem 

em risco as populações e os aglomerados populacionais; ---------------------------------------  

 -------- 4. Considerando que depois de efetuado o diagnóstico é necessário definir um 

plano de intervenção do Município nas áreas da sua responsabilidade; ----------------------  

 -------- 5. Considerando que estes focos de risco não se encontram contemplados no 

atual Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil. -------------------------------------  

 -------- Os vereadores do PSD propõem: ----------------------------------------------------------  

 -------- A elaboração de um Plano de Avaliação e Intervenção em locais de Risco no 

Concelho da Praia da Vitória que: ------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Contemple a sinalização e identificação de locais de potencial risco no 

Concelho realizada por técnicos especializados, em conjunto com os presidentes de 

junta e populações locais; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- ----- Identificar moradias/terrenos com servidão para ribeiras:------------------------  

 -------- ----- Identificar ribeiras por limpar/fundear; ---------------------------------------------  

 -------- ----- Identificar locais onde são necessárias bacias de retenção; ----------------------  

 -------- ----- Identificar valetas e bueiros onde é necessária intervenção; ---------------------  

 -------- ----- Sinalizar locais onde é necessário criar ligações entre margens de ribeiras; --  

 -------- 2. Contemplar que intervenção é necessária e o grau de urgência da mesma; ------  

 -------- 3. Identificar qual a identidade responsável por intervir nestes locais (Município, 

Obras públicas ou Secretaria do ambiente); -------------------------------------------------------  

 -------- 4. Acionar mecanismos de intervenção por prioridade.” -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que esta proposta decorre na sequência quer 

da última reunião de Câmara, quer de uma série de visitas que os Vereadores do Partido 
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Social Democrata efetuaram aos locais onde se verificaram as últimas inundações e o 

que se propõe, é muito simples, e tem a ver com: ------------------------------------------------  

 -------- Fazer um plano de diagnóstico de todas as situações que carecem de intervenção 

em caso de intempérie, de todas as situações que estão em caso de risco, e definir um 

plano de ação para essas intervenções, sabendo-se que nem todas podem ter intervenção 

no mesmo ano, mas, pelo menos, que haja uma linha orientadora no sentido de haver 

intervenção nesses locais. Acrescentou que existem situações relativamente fáceis de 

resolver, outras que carecem de intervenção mais complexa, e outras carecem apenas de 

intervenção por parte dos técnicos municipais. ---------------------------------------------------  

 -------- De seguida exemplificou estes casos com três situações ocorridas nas Fontinhas:  

 -------- A Ribeira do Marques cujo caudal subiu muito. Sobre este caso o Vereador 

Carlos Costa esclareceu que essa situação é da responsabilidade das Obras Públicas, e 

que já foi alertada nesse sentido. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu mencionando o caso da Canada do Coxo, 

ao que o Vereador Carlos Costa explicou que, neste caso, a Câmara está a tentar 

perceber esse problema porque a ribeira acaba mesmo na Canada. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que o problema existente é que a água está a 

passar no meio das casas, dando ideia de que a água não está a seguir o seu curso 

natural, tendo o Vereador Carlos Costa referido que isso acontece em vários sítios, 

tendo em conta que os lavradores, a fim de terem terrenos maiores, começaram a retirar 

paredes, e isso está a causar um problema, pois as paredes ajudavam a reter a água. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que o objetivo desta proposta, no fundo, é 

que seja feito um documento em que todos estes casos estão identificados e onde é 

definido um plano de ação. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que este documento pode até ser um complemento ao Plano 

Municipal de Emergência e Proteção Civil, que está muito bem elaborado, mas a sua 

preocupação não é esta. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, para além do Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil, existem outros documentos, nomeadamente da Universidade dos 

Açores, da Proteção Civil e dos próprios Bombeiros, que já contemplam algumas das 

situações da proposta em apreço, não estão é concentradas, pelo que este pode ser um 

documento importante. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que também pretendiam que ficasse 

estabelecido neste plano, o que é da competência de cada entidade. --------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa informou que, em relação às chuvadas ocorridas no 

passado dia seis de dezembro, algumas ribeiras, em várias situações, assorearam 

bastante, sendo que nesta altura já estão todas identificadas, aguardando-se por um 

orçamento para se poder intervir. -------------------------------------------------------------------  

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

 

 ---------- 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. --------------------------------------------  
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 -------- 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 vinte 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


