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ATA Nº 5   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

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

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

 

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

 

HORA DE ABERTURA: 18H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, no 

edifício da Casa do Povo dos Biscoitos, sito no Caminho do Concelho, n.º 56, freguesia 

dos Biscoitos, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de 

Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde 

da Costa, Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins solicitou informação no âmbito da visita do 

Executivo à freguesia dos Biscoitos, nomeadamente: se foram recebidos munícipes; 

quem receberam; qual a sensibilidade do Executivo em termos da reunião com a Junta 

de Freguesia; e da parte do Município como decorreu o dia. -----------------------------------  
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 -------- Relativamente às questões apresentadas o senhor Presidente respondeu que o dia 

correu bem, sendo que foram várias as audiências, designadamente audiências em 

grupo, ou seja, foi recebido um conjunto de moradores da Canada da Salga que 

abordaram a questão da alteração do sentido de trânsito naquele arruamento, sendo esta, 

provavelmente, a audiência que expôs um assunto mais de domínio público e comum 

para a comunidade. Prosseguiu referindo que as restantes audiências, à semelhança do 

que ocorreu na freguesia da Agualva, foram ao nível do associativismo, em que as 

respetivas direções ou comissões apresentaram as suas propostas, bem como ideias de 

investimento em eventuais projetos, os quais, por se encontrarem numa fase muito 

incipiente, obrigam a algum compromisso também da parte das próprias associações. 

Acrescentou que o projeto em fase mais avançada, pelo que constatou, é o da Comissão 

da Igreja, o qual até já recebeu um apoio privado para uma intervenção na Igreja e 

também foi solicitado o apoio da Câmara para esse fim. ----------------------------------------  

 -------- Quanto à reunião com a Junta de Freguesia dos Biscoitos, proferiu que a mesma 

se preparou muito bem para a reunião, apresentando vários assuntos, tais como: o 

conjunto turístico localizado à beira-mar, nomeadamente as várias questões referentes à 

orla marítima, as zonas balneares, as zonas sociais em torno da orla costeira, bem como 

a questão das festas da Freguesia cujo processo está a decorrer. -------------------------------  

 -------- No respeitante à proposta apresentada, em sessão da Assembleia Municipal, no 

sentido de ser elaborada uma ata das reuniões com as Juntas de Freguesia, nestas 

deslocações do Executivo às Freguesias, a Vereadora Cláudia Martins questionou se a 

proposta vai ser ponderada, ou, como o senhor Presidente já disse que o atual modelo 

das reuniões é para manter até ao final da primeira ronda pelas Freguesias, não será para 

levar a efeito nesta primeira fase, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara 

não vai fazer atas das reuniões com as Juntas de Freguesia, no entanto se alguma Junta 

de Freguesia o entender fazer, pode fazê-lo. ------------------------------------------------------  

 -------- Em relação à iniciativa do Executivo em reunir nas Freguesias, a Vereadora 

Cláudia Martins salientou que, à semelhança do que já havia sido referido pelo 

Vereador Rui Espínola, a posição dos Vereadores do Partido Social Democrata continua 

a ser a mesma, ou seja, no seu entender, esta medida trata-se apenas de uma deslocação 

do Gabinete da Presidência às Freguesias e não era esta a ideia do pretendido. Assim 

sendo, propôs que na próxima ronda fosse possível alterar o atual modelo, 

possibilitando que o Executivo vá à Freguesia, em coordenação com a respetiva Junta 

de Freguesia e esta possa estipular visitas a alguns problemas locais, nomeadamente a 

empresas, ou em relação a algumas situações que a própria Junta de Freguesia entenda 

que o Executivo deva tomar conhecimento, porquanto foi este o entendimento quando 

fizeram esta sugestão, e o que acontece atualmente é uma política de proximidade 

distante, já que em vez de se receber as pessoas na Câmara Municipal o Executivo 

desloca-se à Freguesia e o munícipe é que vai ao encontro da Câmara Municipal. ---------  

 -------- Concluiu referindo que, na opinião dos Vereadores do Partido Social Democrata, 

as freguesias de Agualva e Biscoitos não ficariam melindradas caso o modelo das 

visitas fosse revisto nesta altura. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão, o senhor Presidente esclareceu que, à semelhança do que já 

defendeu anteriormente, a ligação da Câmara com as Juntas de Freguesia não se faz só 
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no dia da visita à Freguesia, até porque recentemente deslocou-se aos Biscoitos a pedido 

do senhor Presidente da Junta de Freguesia, e sempre que é necessário os senhores 

Vereadores também se deslocam às Freguesias. Salientou que este dia é, 

essencialmente, destinado para o atendimento a munícipes que têm dificuldades em se 

deslocarem à sede do Concelho para poderem ter esse atendimento, porquanto quando 

uma Junta de Freguesia entender que a Câmara deve visitar o que quer que seja, não 

necessita aguardar pela visita oficial do Executivo.----------------------------------------------  

 -------- Mencionou ainda, como exemplo, o atendimento a uma ou duas pessoas com 

dificuldades de mobilidade, sendo mais fácil o Executivo deslocar-se para fazer o 

atendimento, para além de outros casos que nunca foram colocados em sede do 

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

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que a sua intervenção foi no sentido de 

reforçar, mais uma vez, a posição dos Vereadores do PSD, em relação às Freguesias, 

sendo que entendem que esta visita deve ser de mais proximidade, independentemente 

da ação do Executivo se esgotar ou não nesta vinda à Freguesia. -----------------------------  

 -------- Ainda sobre a freguesia dos Biscoitos questionou o ponto de situação do caso da 

Rua Longa, que já haviam abordado em reunião de Câmara, ao que o Vereador Carlos 

Costa respondeu que ainda não foi possível resolver essa questão. ---------------------------  

 -------- De seguida, o Vereador Rui Espínola questionou, concretamente, o que ficou 

estabelecido no âmbito das questões acordadas com a Junta de Freguesia relativamente 

ao conjunto turístico da Freguesia dos Biscoitos, tendo o senhor Presidente respondido 

que no respeitante às zonas balneares, excetuando uns pormenores indicados pela Junta 

de Freguesia, relativamente aos quais ficou definido que seriam articulados com o 

responsável por essa área municipal, as questões mais relevantes prendem-se com a 

abertura de duas novas zonas balneares. Nesta questão, e à semelhança do que já havia 

sido transmitido à Junta de Freguesia, o entendimento do Executivo é no sentido de se 

aguardarem os resultados ao nível do curso de nadadores salvadores, porquanto não faz 

sentido abrir novas zonas balneares caso não haja nadadores salvadores para as mesmas. 

Este ano, o objetivo do Município é antecipar a abertura da época balnear, em todo o 

Concelho, para o dia um de junho e, a médio e longo prazo, alargar essa época por mais 

quinze dias em setembro, mas isso vai depender da disponibilidade de nadadores 

salvadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que este ano avançou-se com a candidatura da zona balnear 

das Quatro Ribeiras à Bandeira Azul, pois isso não acontecia anteriormente por falta de 

nadadores salvadores para aquela zona, pelo que não se vai avançar com novas zonas 

sem haver essa garantia. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre o conjunto de áreas turísticas, salientou o investimento do passeio 

até ao Miradouro do Pescador, investimento que será para mais tarde, sendo que, para 

já, está a ser preparado um projeto para a reabilitação do Bar do Abismo, por uma 

prioridade, tendo em conta que é um local de receção e atendimento aos turistas na 

Freguesia, bem como de apoio à zona balnear. Assim, no fim da época balnear deste 

ano, terá de existir o projeto para iniciar-se a obra durante o inverno, de modo a que no 

próximo verão esteja concluída. --------------------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 5/2018 Página 4 de 17 
 

 

 

 

 -------- Quanto ao atual concessionário daquela zona balnear, disse que a concessão 

termina a meio do próximo verão, pelo que se está a trabalhar, e aqui carece da 

concordância do mesmo, no sentido do concessionário assegurar o serviço até ao final 

da época balnear e, então, posteriormente fechar-se o local para se dar inicio à obra de 

remodelação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu mencionando outra matéria que também foi abordada, ou seja, a 

colocação de uma vedação entre a zona infantil e a rocha, por uma questão de 

segurança, atendendo a que recentemente uma criança caiu nesse local, sendo que o 

Executivo vai tentar resolver a situação o mais rápido possível. -------------------------------  

 -------- Foi também solicitado um local para parque junto do mercado da zona balnear, 

cuja ideia, transmitida pela Junta de Freguesia, o Executivo entendeu como não sendo 

uma boa solução e apresentou uma alternativa que, para já, é consensual, tendo ficado a 

Junta de Freguesia incumbida de contatar os concessionários, e no caso da solução 

interessar aos mesmos, será enviado um ofício à Câmara Municipal nesse sentido. --------  

 -------- Pela Junta de Freguesia foi ainda proposto a criação de um posto de turismo. 

Todavia, tendo a Câmara facilidade em disponibilizar uma estrutura para esse efeito, 

alertou-se para o facto de, após a instalação do posto de turismo, que recurso humano 

ficaria afeto a esse local, porque a exigência ao nível de recursos humanos de turismo é 

cada vez mais elevada. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Também foi solicitada a elaboração de um guia turístico para a Freguesia, pelo 

que, como o Município tem um modelo que tem vindo a ser implementado em todas as 

Freguesias, o Executivo disponibilizou-se para fazer o mesmo em relação aos Biscoitos. 

Caso a Junta de Freguesia entenda fazer um guia com mais conteúdo, ficou a hipótese 

do Município ajudar na sua elaboração, no entanto, a questão da impressão ficará a 

cargo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda solicitada a colocação de um bilro amovível, por questões de 

segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim abordou o pedido da Junta de Freguesia no sentido de se colocar uma 

bomba na Piscina dos Biscoitos, cujo entendimento do Executivo, sobre essa matéria, é 

no sentido da Junta de Freguesia solicitar parecer à Direção Regional do Ambiente e à 

Direção Regional dos Assuntos do Mar e posteriormente submeter à Câmara Municipal. 

No entanto, a partir do momento que se coloque uma bomba na Piscina, deixa de se 

falar em piscinas naturais, pelo que é necessário ter esta atenção e daquilo que se 

pretende para aquele local. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins solicitou/sugeriu que a Vereação 

tivesse tempo de palavra nas sessões da Assembleia Municipal, ao que o senhor 

Presidente e a Vereadora Paula Ramos esclareceram que isso decorre da lei, ou seja, os 

Vereadores só estão presentes e o único que tem autorização legal para falar é o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, que pode dar a palavra aos senhores Vereadores 

quando houver alguma questão que tenha de ser esclarecida pelos mesmos, sendo o 

mesmo substituído pelo senhor Vice-Presidente nas suas faltas ou impedimentos. ---------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que os Vereadores só podem intervir em defesa 

da honra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que fez esta solicitação/sugestão porque na 

última sessão da Assembleia Municipal, foi passada uma informação errada, e nisso o 

senhor Presidente corroborou, tendo-se iniciado uma discussão com base num 

pressuposto errado, mais propriamente quando se discutia os apoios às danças e 

bailinhos de Carnaval, ao que o senhor Presidente esclareceu que nesse ponto nem 

poderia intervir por se tratar do período antes da ordem do dia. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins explicou que, nessa altura, foi mencionado que a 

Câmara iria apoiar três danças do concelho de Angra do Heroísmo, e como já 

dispunham do documento que seria presente a esta reunião, tinham conhecimento que 

seriam apoiadas dezasseis danças e bailinhos do concelho de Angra, e não lhes foi 

possível esclarecer essa questão. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre essa matéria o senhor Presidente explicou que, perante o espirito da 

lei, o período antes da ordem dia é da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, deu conhecimento que prepararam um dossier, 

para entregarem aos senhores Presidente e Vereador da cultura, sobre a candidatura a 

“Cidades Europeias da Cultura”, proposta que já havia sido apresentada no decorrer da 

companha eleitoral, e fez um enquadramento da mesma. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente agradeceu o contributo, acrescentando que o Executivo está 

sempre aberto a todos os contributos positivos para o Município, pelo que vão analisar o 

dossier e posteriormente dará uma nota sobre o mesmo. ---------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins destacou que é indiscutível o património cultural 

local, desse modo é necessário estarem organizados, e isso o Executivo já deu sinais que 

o quer fazer, por exemplo, começando antecipadamente a preparar as festas, a questão 

da participação na Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL -, entre outras situações, pelo que 

esta seria uma mais-valia que o Concelho poderia ter. ------------------------------------------  

 

 -------- O senhor Presidente deu conhecimento que na calendarização da BTL foi cedido 

um tempo a mais, a este Município, para uma apresentação, tendo-se optado por fazer 

uma apresentação da paisagem vinícola e do vinho verdelho dos Biscoitos. ----------------  

 

 -------- Relativamente à Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da 

Vitória, o Vereador Rui Espínola questionou qual a relação que a Câmara tem, neste 

momento, com a Sociedade, ao que o senhor Presidente respondeu que, neste momento, 

a Câmara não tem nenhuma relação com a Sociedade, quem tem relação com a mesma é 

a Cooperativa Praia Cultural, mediante a utilização da Academia da Juventude. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola clarificou que não se estava a referir à utilização do 

espaço, mas sim no que se refere à relação societária, tendo o senhor Presidente 

respondido que em termos societários não tem relação. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, pretendeu, ainda, saber quem é o atual Conselho de 

Administração, ao que o senhor Presidente respondeu que não tem a certeza, apenas 

sabe que o senhor Jorge Nogueira faz parte. ------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, o Vereador Rui Espínola perguntou quem fazia parte 

do Conselho de Administração, anteriormente, quando a Praia em Movimento detinha 
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os quarenta e nove por cento do capital social, tendo o senhor Presidente respondido que 

nessa altura era obrigatório ser os Vereadores, pelo que foi o senhor Paulo Messias, os 

representantes da Meneses & Macfadden e da Somague, posteriormente foi o atual 

Vereador Tiago Ormonde. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, então, neste momento, a Câmara não tem 

nenhum relacionamento com a Sociedade à exceção da utilização do espaço da 

Academia da Juventude, tendo o senhor Presidente confirmado essa questão. --------------  

 -------- No que concerne aos pagamentos a fornecedores, o Vereador Rui Espínola 

mencionou que foi remetido um documento a todos os membros da Assembleia 

Municipal e inclusivamente a todos os Vereadores, onde constam pagamentos 

superiores a noventa dias, após o senhor Presidente ter afirmado perentoriamente que 

não tinha em falta pagamentos superiores a noventa dias, pelo que questionou o motivo 

disso acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão, o senhor Presidente respondeu que desconhece o motivo 

desses valores em falta, no entanto, isso pode ter a ver com a data de envio dos 

documentos para a Assembleia Municipal, de qualquer modo, não pode ser mais de 

noventa dias, caso assim fosse o Município entrava logo em incumprimento perante a 

DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais -, no entanto, na próxima reunião, poderá 

confirmar essa informação. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à discussão na última sessão da Assembleia Municipal sobre as ribeiras, 

em que o senhor Presidente fez “ouvidos moucos”, o Vereador Rui Espínola inquiriu 

qual é a sua posição nesta matéria, tendo o senhor Presidente respondido relativamente à 

expressão que fez “ouvidos moucos”, à semelhança do que já havia dito à Vereadora 

Cláudia Martins, o assunto foi abordado no período antes da ordem do dia, altura em 

que a Câmara Municipal não pode intervir, contudo quando teve direito à palavra falou 

dessa situação, ou seja, quando explicou o Relatório da Atividade Municipal. --------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente e, no âmbito dessa matéria, explicou que a 

Câmara Municipal cede a mão-de-obra, que está quantificada, sendo que a Câmara só é 

responsável pela zona urbana. Sempre que existem intervenções de maior, ao nível da 

manutenção das ribeiras, é solicitado o apoio logístico da Câmara que sempre o cedeu, 

até porque em termos de manutenção de ribeiras, nos perímetros urbanos, não tem 

havido problemas até ao momento.-----------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que a Câmara tem mão-de-obra adstrita às Juntas de 

Freguesia, para a limpeza das ribeiras. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que, no seu entender, no caso de uma Junta 

de Freguesia que lhe é cedido, pelo Município, um funcionário, e com esse funcionário 

limpa-se a ribeira, é um argumento completamente estapafúrdio, pois só com um 

funcionário não é possível fazer todo o serviço. Assim, não concorda com esta posição e 

entende que a Câmara tem que comparticipar as Juntas de Freguesia ou então assumir a 

limpeza das ribeiras. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou questionando se a Câmara vai mudar de atitude, ou se vai continuar 

tudo como está, tendo o senhor Presidente respondido que mantém tudo porque, até ao 

momento, não foi levantada qualquer questão ou problemática sobre esse assunto. --------  
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 -------- No que se refere ao funcionário, o senhor Presidente disse que ainda nenhuma 

Junta de Freguesia apresentou contas, junto da Câmara, no sentido de que o montante 

transferido é insuficiente para essa matéria.-------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à maquinaria utilizada referiu que a Câmara cede os seus recursos para 

efetuar essas manutenções. Para além de que, também têm conhecimento, que os 

funcionários que a Câmara cede para a limpeza das ribeiras, são utilizados para outras 

matérias que não são matérias delegadas. ---------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente aos caminhos agrícolas, que também despoletou uma discussão 

na Assembleia Municipal, o Vereador Rui Espínola perguntou qual a posição do senhor 

Presidente quanto à mesma, ao que o senhor Presidente respondeu, que à semelhança 

dos assuntos anteriores, não interveio nessa discussão, porquanto a mesma decorreu no 

período antes da ordem do dia e não pôde intervir, mas aquando da apresentação do 

Relatório da Atividade Municipal abordou a questão. No entanto, quando o fez, 

salientou que a lei prevê acordos de cooperação entre o Governo e as autarquias, em que 

ao nível da manutenção dos caminhos agrícolas é presumível a cooperação financeira 

entre o Governo Regional e as autarquias. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu referindo que este assunto até foi discutido no 

Conselho Regional de Agricultura, em que estão presentes todas as associações 

agrícolas, e o próprio Presidente da Federação Agrícola dos Açores, é que salientou a 

questão da cooperação financeira entre o Governo Regional e as autarquias. Ao nível 

das reuniões que a AMRAA – Associação de Municípios da Região Autónoma dos 

Açores – tem com o Governo Regional, também é realçado este assunto, contudo o 

Partido Social Democrata da Praia da Vitória, entende ser matéria distinta, ou seja, que 

é uma questão de competência direta da Câmara Municipal. -----------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que o Município, para esse efeito, dá apoio: quando fazem 

os cortes de ramagens e é necessário fazer o transporte desses materiais; no transporte 

de inertes para os caminhos agrícolas, e o mesmo procedimento acontece na limpeza 

dos caminhos de servidão. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu outra questão abordada na sessão da Assembleia 

Municipal referente aos inertes, referindo que a gestão dos mesmos é da Direção 

Regional de Florestas, que tem um calendário onde estipula os períodos da sua extração.  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins inquiriu se existe alguma informação que 

identifica o que é da competência da Câmara, do IROA – Instituto Regional do 

Ordenamento Agrário -, e do Serviço de Ambiente, tendo o senhor Presidente 

respondido que também esclareceu essa situação em sessão da Assembleia Municipal, 

porém, como foi referido, mesmo pela própria Secretaria, por vezes, os organismos não 

se entendem. Da parte da Câmara o que se está a tentar fazer, em sede de revisão do 

Plano Diretor Municipal, é a definição clara daquilo que é responsabilidade de cada 

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

 -------- Deu ainda conhecimento que amanhã, vinte e sete de fevereiro, realizar-se-á no 

concelho da Praia da Vitória, a reunião do Conselho de Administração da AMRAA e 

esse assunto consta da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou, enquanto o Governo e as Câmaras não se 

entendem, quem é que vai limpando esses caminhos, tendo o senhor Presidente 

respondido que é a Câmara, as Juntas de Freguesia, por vezes, o IROA e os Serviços 

Florestais. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, no âmbito das suas funções, teve 

conhecimento que foi colocada uma questão à Comissão Europeia em relação a uma 

hipotética candidatura do Porto da Praia da Vitória ao “Plano Junker” que, entretanto, 

soube que não existia. Porém, a Comissão fala de um projeto apresentado e submetido 

pela Portos dos Açores à Plataforma de Aconselhamento ao Investimento, que é uma 

das primeiras fases de candidatura ao “Plano Junker”. Assim sendo, questionou se o 

Executivo tem conhecimento deste projeto e de que é que se trata, tendo o senhor 

Presidente respondido que a Portos dos Açores é quem gere o Porto da Praia, pelo que é 

quem vai submeter a candidatura e quem vai tratar de todo o processo. No caso do 

concurso público internacional, desconhece quem é que vai, efetivamente, lançar o 

concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/05) PROJETO DE REGULAMENTO - PROGRAMA DE 

INCENTIVOS E PROMOÇÃO DO CONTROLO DA REPRODUÇÃO DOS 

ANIMAIS DE COMPANHIA DE DETENTORES RESIDENTES NO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – PROPOSTA APÓS INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/201, datada de 21 de fevereiro em curso, da 

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

 -------- “Considerando que foi publicitado o início do procedimento do Projeto de 

Regulamento – Programa de Incentivos e Promoção do Controlo da Reprodução dos 

Animais de Companhia de Detentores Residentes no Concelho da Praia da Vitória, 

aprovado em reunião de Câmara de 29 de janeiro de 2018, e que ninguém se constituiu 

como interessado nem houve qualquer apresentação de contributos para a sua 

elaboração, não havendo assim que proceder à audiência de interessados prevista no 

artigo 100º do Código do Procedimento Administrativo, nem se justificando, pela 

natureza da matéria, proceder à consulta pública prevista no artigo 101º, deste mesmo 

Código; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa e artigos 33º, nº 1, alínea K), e 25º, nº 1, alínea g), do Anexo I da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere 

aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente projeto 

de Regulamento.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação do presente 

projeto de regulamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- (02/05) ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA UM 

TÉCNICO SUPERIOR - LICENCIATURA EM ECONOMIA - PROPOSTA: ------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/203, datada de 21 de fevereiro corrente, do 

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

 ---------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2018 aprovado pela 

Assembleia Municipal de 19 de dezembro de 2017, torna-se necessário ocupar o posto 

de trabalho na categoria de Técnico Superior - Licenciatura em Economia, através de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado, a ficar afeto à Divisão de Recursos 

Humanos e Financeiros. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A necessidade de ocupar este posto de trabalho prende-se com a falta de 

recursos humanos na referida Divisão. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Atendendo a que não existe reserva constituída nesta Câmara Municipal nem 

na Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) 

para satisfação da presente necessidade de recrutamento para efeitos do disposto no 

artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril conforme resposta do INA, entidade gestora do 

sistema de requalificação, obtida através da consulta efetuada no dia 19 de janeiro de 

2018, cuja cópia se anexa, proponho, nos termos do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, a abertura do procedimento concursal com vista à contratação 

acima referida. Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30º da já referida Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, o recrutamento inicia-se entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, sendo que em caso de impossibilidade de 

ocupação do posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores sem 

relação jurídica de emprego público. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho ainda que o júri do procedimento concursal supra mencionado seja o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Técnica Superior – Sandra Raquel Pereira da Costa Nunes; -------------------------  

 ---------- Vogais efetivos -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Técnica Superior – Anabela Gomes Vitorino Leal (substituirá a presidente nas 

suas faltas e impedimentos); -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Técnico Superior – Ricardo Jorge Peixoto Toste; -------------------------------------  

 ---------- Vogais suplentes ---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Chefe de Divisão de Investimentos e ordenamento do Território – Manuel 

Adriano Maurício Ortiz; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Técnica Superior – Ana Catarina Leal Aguiar.” ---------------------------------------  

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

 

 

 ---------- (03/05) PROGRAMA WIFI4EU - LOCAL A CANDIDATAR AO 

PROGRAMA - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/195, datada de 15 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando o Regulamento (UE) 2017/1953, do Parlamento Europeu e do 

Conselho Europeu, publicado a 25 de outubro de 2017, que altera os Regulamentos 

(UE) n.º 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014 no que se refere à promoção de conectividade à 

Internet em comunidades locais; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o programa WiFi4EU é um programa da Comissão 

Europeia, aprovado pelo Regulamento (UE) 2017/1953 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2017, com o objetivo de promover a conectividade à 

Internet em comunidades locais, através da atribuição de um apoio financeiro destinado 

a cobrir os custos do equipamento e instalação de sistemas de Wi-Fi, com vista à 

instalação de pontos de acesso gratuito à internet sem fios, nomeadamente em parques e 

outros locais públicos; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem a intenção de 

beneficiar deste apoio financeiro para instalação de equipamentos e sistema de Wi-Fi no 

Concelho da Praia da Vitória;  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Zona Balnear dos Biscoitos é constituídas por piscinas 

naturais que conciliam a harmonia entre o mar e rochas vulcânicas, forte atrativo 

turístico, paisagístico e cultural, frequentemente visitada por um elevado número de 

turista e residentes;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho que a Câmara Municipal delibere indicar a Zona Balnear dos 

Biscoitos, sita na Freguesia dos Biscoitos, Concelho da Praia da Vitória, como local a 

candidatar ao programa WiFi4EU, aprovado pelo Regulamento (UE) 2017/1953, de 25 

de outubro de 2017, para instalação de equipamentos e sistema de Wi-Fi, nos termos do 

disposto na alínea ee), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” ----  

 ---------- O Vereador Rui Espínola perguntou se este Programa tem alguma 

comparticipação da Câmara Municipal, tendo o senhor Presidente respondido 

negativamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questionou, ainda o Vereador Rui Espínola, quais são os prazos em termos de 

implementação, tendo o senhor Presidente respondido que, apesar de não ter bem a 

certeza, acha que é para junho ou julho, a próxima fase da candidatura e, 

provavelmente, só para dois mil e dezanove é que estará em funcionamento. ---------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 ---------- (04/05) ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILINHOS DE CARNAVAL – ANO 

2018 - PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/202, datada de 21 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando que o Carnaval ocupa um lugar central nas festividades 

populares da Ilha Terceira quer pela assistência quer pelo elevado número de 

participantes; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de 

Carnaval aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1151/2018, de 24 de janeiro de 2018; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o disposto no artigo 3º do Regulamento de Apoio às Danças e 

Bailinhos de Carnaval, e observado o disposto no artigo 4º, 5º e 6º 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, a 

atribuição de um apoio no valor total de (17.600€ - Dezassete mil e seiscentos euros), de 

acordo com as minutas de Contrato-Programa anexas e parte integrante da presente 

proposta, consubstanciado nos seguintes apoios: -------------------------------------------------  

 ---------- a) Centro Social do Juncal: Baile de Santa Cruz “Os inseparáveis” – 300.00€; 

Mulheres do Juncal “Quem não vê não acredita” – 300.00€; ----------------------------------  

 ---------- b) Associação Cultural do Porto Judeu: Comédia do Palito “As minha duas 

filhas querem-se namorar no dia de Carnaval” – 50.00€; Grupo de Amigos do Porto 

Judeu “Os Marmitas” – 50.00€; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Sociedade Recreativa Biscoitense: Colaboradores da Casa de Saúde Espírito 

Santo “A mentira tem perna curta” - 300.00€; Grupo de Apanhados do Carnaval “O 

drone da vizinha” – 300.00€; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Sociedade União Musical das Fontinhas: Grupo do Carnaval Fontes Vivas 

“Os sarilhos da velhice” - 300.00€; Grupo de Amigos das Fontinhas “A gente vai 

Akiperto” - 300.00€; Bailinho do Tio Venâncio “Uma escola de Malucos” - 300.00€; 

Amigos do Carnaval das Fontinhas “As vizinhas do costume” - 300.00€; Dança de 

pandeiro dos jovens das Fontinhas “Quem espera, desespera” – 300.00€; -------------------  

 ---------- e) Casa do Povo do Porto Martins: Grupo do Tio Alcindo “O chegar à Terceira 

idade” - 300.00€; Bailinho do Porto Martins “Enfia” - 300.00€; Bailinho Sénior do 

Centro de Convívio da Casa do Povo do Porto Martins “Quem muito escolhe pouco 

acerta” – 300.00€; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Casa do Povo de Santa Bárbara: Grupo de Amigos com Still “Nem tudo o 

que parece é” – 300.00€; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- g) Sociedade Progresso Biscoitense: Grupo de Amigos do Carnaval dos 

Biscoitos “O circo da nossa vida” – 300.00€; ----------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 5/2018 Página 12 de 17 
 

 

 

 

 ---------- h) Sociedade Filarmónica da Vila Nova: Bailinho do Grupo de Amigos do 

Carnaval “A Barraca está armada” – 300.00€; Bailinho da Junta de Freguesia da Vila 

Nova “O quinto toiro em casa do Rui Nogueira” – considerando a atuação em quinze 

salas de espetáculos no Concelho da Praia da Vitória e a tentativa, por diversas vezes, 

de atuação no Auditório do Ramo Grande deixa-se à consideração da Câmara Municipal 

a aprovação do apoio de 300.00€; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- i) Junta de Freguesia de São Sebastião: Grupo de Viciados do Carnaval 

“Batalhão em ação” – 300.00€; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- j) Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva: Bailinho do Grupo Desportivo e 

Recreativo da Agualva “A fronteira dos 50” – 300.00€; ----------------------------------------  

 ---------- k) Salão de Festas de Santa Luzia: O Baile Delas “Agora a música é outra” – 

300.00€;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- l) Sociedade Progresso Lajense: Grupo do Ramo Grande “Os fugitivos – 10 

anos a fugir da cadeia” – 300.00€; Rapazes das Lajes “A Santinha desaparecida” - 

300.00€;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- m) Casa do Povo das Lajes: Dança de Pandeiro António Ivo “À meia-noite e 

meia hora” – 300.00€; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- n) Sociedade Recreio Lajense: Dança das Raparigas das Lajes “Vamos estudar 

para fora, e agora?” – 300.00€; Dança de Espadas da Vila das Lajes “O amor da minha 

vida” - 600.00€; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- o) Casa do Povo do Cabo da Praia: Bailinho do Cabo do Praia “O Génio da 

Lâmpada” – 300.00€; Dança de pandeiro das Raparigas da Praia “Nem quer nem deixar 

de querer” – 300.00€; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- p) Associação Filarmónica Cultural Recreativa Santa Barbara Fonte do 

Bastardo: Grupo 5+3 “Vira do disco e toca o mesmo” – 300.00€; ----------------------------  

 ---------- q) Casa do Povo de São Brás: Bailinho da Casa do Povo de São Brás “Salta 

para a Carreira” – 300.00€; Bailinho Amigos do Carnaval “O diabo em cuecas” – 

300.00€; Grupo de Amigos de São Brás “O combate do ano” – 300.00€; Bailinho 

Sénior do Centro de Convívio da Casa do Povo de São Brás “Na minha casa mando eu” 

– 300.00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- r) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória: 

Rapazes da Praia “O rei leão” – 300.00€; Bailinho de Santa Luzia da Praia da Vitória 

“Uma noite atribulada” – 300.00€; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- s) Casa do Pessoal do Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira: Grupo da 

Casa do Pessoal do HSEIT “História de faca e alguidar” – 300.00€; -------------------------  

 ---------- t) Sara Carissa Drumond Mota Toste: Bailinho das Filhas do Mota 

“Homenagem ao cinema português” – candidatura apresentada de em nome individual 

deixa-se à consideração da Câmara Municipal a aprovação do apoio de 300.00€; ----------  

 ---------- u) Casa do Povo da Vila Nova: Comédia da Vila Nova “Gente Nossa” – 

50.00€; -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- v) Casa do Povo do Porto Judeu: Grupo das Mulheres do Porto Judeu 

“Enfermeira Brás, boa em tudo o que faz” – 300.00€; ------------------------------------------  
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 ---------- w) Casa do Povo dos Biscoitos: Projeto MUTE da Escola BI dos Biscoitos 

“Um Ovni na Terceira” – 300.00€; Bailinho Sénior do Centro de Convívio da Casa do 

Povo dos Biscoitos “O inspetor Agostinho” – 300.00€;-----------------------------------------  

 ---------- x) Casa do Povo da Feteira: Grupo de Amigos à Nossa Maneira “Das duas 

uma” – 300.00€; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- y) Filarmónica União Sebastianense: Bailinho da Filarmónica União 

Sebastianense “Grupo folclórico às três pancadas” – 300.00€; --------------------------------  

 ---------- z) Casa do Povo da Agualva: Grupo dos Rapazes da Agualva “O deuses devem 

estar loucos” – 300.00€; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- aa) Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos: Grupo dos Rapazes de São 

Bartolomeu “Há bolo para toda a gente” – 300.00€; Bailinho Sénior de Centro Social e 

Paroquial de São Bartolomeu “Os rebuçados de mentol do padre Joaquim” – 300.00€;  

 ---------- bb) Casa do Povo da Ribeirinha: Monólogo Donato Parreira “Falar do sismo de 

1 de janeiro de 1980” – 50.00€; Bailinho da Casa do Povo da Ribeirinha “Seja o que 

Deus quiser” – 300.00€; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- cc) Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira: Grupo de 

Amigos do Carnaval da Casa Ribeira “Os planos do Evaristo” – 300.00€; ------------------  

 ---------- dd) Escola Secundária Vitorino Nemésio: “A obra” – 300.00€; --------------------  

 ---------- ee) Associação de Centro de Convívio Nossa Senhora do Guadalupe da 

Agualva: Bailinho Sénior “Uma aldeia medieval” – 300.00€; ---------------------------------  

 ---------- ff) Centro Comunitário da Vila das Lajes: Bailinho Sénior “Há festa no centro” 

– 300.00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- gg) Casa do Povo da Fonte Bastardo: Bailinho Sénior do Centro de Dia 

“Velhas em Ação” – 300.00€; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- hh) Centro Social e Paroquial da Ladeira Grande: Bailinho Sénior da 

Ribeirinha “Arrota Maria Aurora” – 300.00€; ----------------------------------------------------  

 ---------- ii) Sociedade Recreativa Santa Isabel: Bailinho Sénior das Doze Ribeiras e 

Serreta “O livro dos Fiados” – 300.00€; -----------------------------------------------------------  

 ---------- jj) NSSL – Instituição Particular de Solidariedade Social: Bailinho Sénior do 

Centro de Convívio de Santa Luzia da Praia da Vitória “Nunca é tarde para apreender” 

– 300.00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- kk) Centro de Convívio Santa Catarina do Cabo da Praia – Bailinho Sénior “O 

plano dos 50mil” – 300.00€; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ll) Centro Social de São Bento: Bailinho Sénior “A procissão sai ou não sai” – 

300.00€;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- mm) Centro de Convívio de São João e Santa Margarida do Porto Martins: 

Bailinho Sénior “Escaldantes e sedutoras” -300.00€; -------------------------------------------  

 ---------- nn) Casa do Benfica da Ilha Terceira: Bailinho Sénior da Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira “A tia Rosa e os seus dois 

namorados” – 300.00€; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- oo) Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião: Bailinho Sénior do 

Centro de Convívio da Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião “O Milagre do 

Alecrim” – 300.00€.” ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- No âmbito desta proposta, o senhor Presidente salientou que na mesma 

constavam duas situações de exceção, nomeadamente nas alíneas h) e t), que têm de ser 

decididas pela Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora Cláudia Martins, referiu que a posição dos Vereadores do Partido 

Social Democrata é a seguinte: como são duas situações que fogem àquilo que foi 

estipulado em Regulamento discutido, quer em sede de reunião de Câmara, quer em 

sede da Assembleia Municipal, em que se falou tanto na questão das atuações no 

Auditório, e agora consta uma exceção nos apoios, em que já não é necessário ir ao 

auditório, é a prova de que este Regulamento não está bem conseguido, ou seja, a 

obrigatoriedade da ida ao Auditório é uma limitação para os grupos receberem este 

apoio, não podendo ser uma condicionante para uns e não ser para outros. ------------------  

 ---------- Concluiu defendendo que, apesar de terem em consideração o esforço destes 

grupos, não podem ser injustos com os outros grupos que cumpriram o Regulamento, 

pelo que iriam votar contra. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que se refere a esta questão, o senhor Presidente esclareceu que essas duas 

situações faziam parte da proposta precisamente para serem discutidas como exceção. ---  

 ---------- O Vereador Rui Espínola acrescentou que não discordavam do apoio às danças 

e bailinhos de Carnaval, mas sim do modelo implementado pela Câmara. Assim sendo, 

discordam destas duas exceções porque todos os outros cumpriram. -------------------------  

 ---------- No que concerne às exceções, a Vereadora Raquel Borges proferiu que, na sua 

opinião, e em relação ao bailinho das Filhas do Mota, alínea t), deveria ser atribuído o 

apoio, porque esse grupo cumpriu com as atuações necessárias, porém, no caso do 

bailinho da Junta de Freguesia da Vila Nova, alínea h), é a abertura de um precedente 

para o próximo ano. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente esclareceu que a comissão de análise colocou duas 

situações, porquanto a não atribuição do apoio vai um pouco contra o espírito do 

próprio Regulamento, isto é, o próprio Regulamento tenta incentivar o máximo de 

atuações no Concelho, e são poucos os grupos que se preocupam em atuar em todo o 

Concelho, sendo que o bailinho da Junta de Freguesia da Vila Nova é dos poucos que 

teve essa preocupação. No caso do bailinho das Filhas do Mota, a única questão é pelo 

facto do pedido não ser feito através de uma associação, apesar de terem cumprido 

todos os outros critérios. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola defendeu que a questão é que, ao abrir-se uma 

exceção, abre-se um precedente, e para o próximo ano outros grupos vão seguir este 

exemplo, não apresentando o seu pedido em nome de uma associação. ----------------------  

 ---------- A Vereadora Cláudia Martins disse que o que gostava que se percebesse nesta 

reunião é que este Regulamento de facto tem de ser alterado, por não ser funcional, 

nomeadamente na obrigatoriedade de ter de atuar no Auditório. ------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoios consagrados nas alíneas a), b), c), d) e) f), g), h) - apenas ao Bailinho do 

Grupo de Amigos do Carnaval “A Barraca está armada” – 300,00€, - i), j), k), l), 

m), n), o), p), q), r), s), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), 

kk), ll), mm), nn) e oo). -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, não atribuir o apoio ao 

Bailinho da Junta de Freguesia da Vila Nova “O quinto toiro em casa do Rui 

Nogueira”, previsto na alínea h) da proposta em apreço, por não cumprir o 

disposto no Regulamento, ou seja, não ter atuado no Auditório do Ramo Grande. --  

 -------- Deliberou ainda a Câmara, por maioria, atribuir o apoio a que alude a 

alínea t), Bailinho das Filhas do Mota “Homenagem ao cinema português”. ----------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra a atribuição 

do apoio por entenderem estar a abrir-se um precedente que poderá originar no 

futuro a apresentação de candidaturas em nome individual. ------------------------------  

 

 

 -------- (05/05) ESTILO CAMPESTRE COMÉRCIO E TURISMO 

LDA, REPRESENTADO PELO SENHOR ÉLIO MANUEL DE AGUIAR 

BORGES – ATRIBUIÇÃO DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

DE 1 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2018: ------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 9 de fevereiro corrente, de Élio Manuel de Aguiar 

Borges, em representação de Estilo Campestre Comércio e Turismo 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 atribuição de um lugar de estacionamento 

reservado na Rua Dr. Alexandre Ramos, junto à moradia n.º 23, freguesia de Santa 

Cruz, deste Concelho, de 1 de abril a 31 de dezembro de 2018. -------------------------------  

 -------- Informação datada de 14 de fevereiro em curso, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “O Estilo Campestre Comércio e Turismo Lda, representado pelo Senhor Élio 

Manuel de Aguiar Borges, vem requerer a esta Câmara Municipal autorização para 

obter um lugar de estacionamento reservado junto à moradia nº23, sita na rua Drº 

Alexandre Ramos, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, de 1 de abril a 31 de 

dezembro de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da 

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

artigo 1º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da 

Vitória, que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número 

de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos 

do artigo 7º do já citado Regulamento. ------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo de que na referida zona existem 4 estacionamentos reservados e de 

acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl Ávila, o mesmo encontra-se 

em condições de ser deferido e caso o seja, deverá dar-se conhecimento à Divisão de 

Gestão de Infra estruturas e Logística para proceder à instalação da sinalização e 

delimitação dos espaços.” --------------------------------------------------------------------------  

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

atribuição de um lugar de estacionamento reservado no local em apreço, no 

período de 1 de abril a 31 de dezembro do ano em curso. ----------------------------------  
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 -------- (06/05) PROCESSO N.º 01/2017/92 – MARÍLIA DE FÁTIMA DA SILVA 

PEREIRA – DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE PARA 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXAS: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de fevereiro em curso, de Marília de Fátima da Silva 

Pereira, tendo sido notificada através dos ofícios n.ºs SO/148/2018, de 19 de janeiro e 

SO/212/2018, de 30 de janeiro, relativamente ao pagamento da ocupação da via pública 

com tapumes nos montantes de 143,53€ e 1.174,32€, respetivamente no seguimento dos 

trabalhos de demolição da construção existente e construção de habitação, sita na Rua 

de São Salvador, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, pelo que requer a isenção do 

pagamento das referidas taxas em virtude da referida obra se localizar no centro 

histórico e núcleo consolidado da cidade da Praia da Vitória, nos termos do disposto na 

alínea i), do n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e Receitas de 

Urbanização e Edificação. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de fevereiro corrente, da Secção de Obras Particulares – 

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

 -------- “Serve a presente para informar V. Ex.ª, que a requerente Marília de Fátima 

Silva Pereira foi notificada através dos ofícios n.ºs SO/148/2018, de 19/01/2018 e 

SO/212/2018, de 30/01/2018, para efetuar o pagamento das taxas de ocupação da via 

pública, nos montantes de €143,53 e €1.174,32, referentes ao Proc.º 01/2017/92, 

(demolição da construção existente e construção de habitação), sito no gaveto da rua de 

São Salvador e Rua do Cruzeiro, freguesia de Santa Cruz, tendo a mesma vindo hoje, 

apresentar um requerimento a solicitar que lhe seja concedida a isenção do pagamento 

das referidas taxas, nos termos do disposto na alínea i), do n.º 1, do art.º 6.º, do 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da Edificação, em 

que refere, “A recuperação de imóveis degradados no centro histórico com o objetivo de 

os reabilitar para habitação, bem como para outras atividades comerciais ou serviços”, 

poderão ser isentos do pagamento das taxas devidas, mediante requerimento a solicitar a 

respetiva isenção. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e salvo melhor opinião, deveria o pedido ser remetido à reunião 

de câmara para deliberação.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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. --------------------------------------------  
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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 dezanove horas e trinta 

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


