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ATA Nº 10  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE MAIO 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, Rui 

Fernandes Nobre de Castro, em substituição de Raquel Lemos Borges, Cláudia 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges. --------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos sete dias do mês de maio 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, Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 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, no âmbito do requerimento 

apresentado pelos Vereadores do Partido Social Democrata, entregou a resposta e 

respetiva documentação, ao solicitado. ------------------------------------------------------------  
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 -------- Seguidamente apresentou um Voto de Reconhecimento a Sandro Rebelo Paím, 

que exerceu funções como presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

ao longo de mais de uma década, o qual faz parte integrante desta ata. ----------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que Sandro Paím foi uma “voz” 

importante no lançar de ideias e de projetos para o Concelho, nomeadamente com 

estudos, conferências, para além de outra série de eventos realizados, razão pela qual a 

Câmara deve estar reconhecida por esse trabalho. -----------------------------------------------  

 -------- No entanto, na sua opinião, o Concelho continua sem ver resultados, ou seja, 

apesar de haver muitas ideias, muitos projetos e estudos, na prática não estão a surtir 

efeito, o que, aliás, foi assumido pelo próprio Sandro Paím, na conferência de final de 

mandato, ao referir que não conseguiu aquilo que pretendia. Concluiu afirmando que é 

de lamentar que isso não tenha acontecido e desejando que venha a acontecer no futuro. -  

 -------- O senhor Presidente concordou com a opinião do Vereador Rui Espínola, no 

sentido de que os objetivos não foram concretizados, porém, salientou que nas questões 

estratégicas, infelizmente, as coisas não avançam com a rapidez pretendida, dando como 

exemplo o processo do Porto da Praia, que apesar de ter passado por vários Governos da 

República, não tem sido fácil avançar, embora, o processo nunca tenha estado tão 

avançado como atualmente. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este processo, o senhor Presidente informou que, na passada 

sexta-feira, o Conselho do Governo mandatou a Portos dos Açores para avançar com o 

concurso público internacional. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade e por escrutínio secreto, aprovar o 

Voto de Reconhecimento em causa. -------------------------------------------------------------  
 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu conhecimento que, na passada segunda-

feira, o próprio e a Vereadora Paula Ramos estiveram reunidos com o senhor Ministro 

dos Negócios Estrangeiros e com o senhor Ministro da Defesa Nacional, no âmbito da 

preparação das reuniões da Comissão Bilateral, onde fizeram o ponto da situação das 

suas reivindicações, daquilo que evoluiu desde a última reunião da Comissão Bilateral, 

quer no terreno quer do ponto de vista diplomático, e também aquilo que são os 

objetivos para a reunião da Bilateral que irá decorrer a meados do mês de Maio. Da 

parte dos senhores Ministros, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros foi muito 

claro na questão da Câmara estar presente nas reuniões da Comissão Bilateral, ou seja, 

frisou, pura e simplesmente, aquilo que consta nos manuais de direito internacional 

público, que afastam a presença do poder local numa reunião entre dois estados. ----------  

 -------- No que concerne ao facto do próprio senhor Ministro estar presente nessas 

reuniões, esclareceu que também de acordo com todas as regras diplomáticas e das 

relações internacionais o senhor Ministro referiu que estará presente quando estiver 

presente o Secretário de Estado dos Estados Unidos. --------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que aquilo que frisou, e independentemente daquilo que seja o 

direito material, foi que o Município entende que tem o direito natural de estar presente, 

ou seja, é uma questão que não advém daquilo que é a lei mas daquilo que é o 
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sentimento global do Executivo, tendo o senhor Ministro registado esse facto e sido 

bastante claro sobre a matéria. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou que o que o senhor Ministro se comprometeu e que, no seu 

entender é um passo importante relativamente àquilo que a Câmara Municipal tinha 

acesso, é no sentido de a Câmara Municipal ter acesso a toda a documentação produzida 

e preparatória para a reunião da Comissão Bilateral, assim como a ata da própria 

reunião da Bilateral, sendo que anteriormente só se tinha conhecimento da declaração 

conjunta que é aquela que é divulgada em termos públicos. -----------------------------------  

 -------- Quanto aos pontos que estão a ser descontaminados, referiu que, apesar de se 

entender que ainda é pouco, nunca foi tanto o trabalho como o que está a ser feito 

atualmente, porém, como foi salientado desde o início, este é um processo gradual, ou 

seja, ano após ano tem sido efetuado cada vez mais. Desse modo, reivindicaram essa 

situação, até porque, foi reconhecido por ambos os Ministros que, do ponto de vista da 

opinião pública, a contaminação é algo que ninguém consegue ver, da mesma forma que 

todas as intervenções para descontaminação também ninguém vê, pelo que é necessário 

algo que seja mais visível, do ponto de vista público, para acautelar as pessoas. -----------  

 -------- Continuou referindo que pelos senhores Ministros foi salientado que, dado a 

última denúncia do senhor Orlando Lima, iria ser efetuado um trabalho de levantamento 

das questões identificadas pelo mesmo, designadamente a questão do Pico Celeiro, 

questão essa que já havia sido reivindicada pelo Executivo, nomeadamente junto do 

Comando da Zona Militar, em que foi solicitado que fosse vedada aquela área, e isso já 

aconteceu, ou seja, foi vedada aquela zona. -------------------------------------------------------  

 

 -------- Quanto aos terrenos do Porto, informou que o processo se encontra no mesmo 

ponto de situação aquando da visita do senhor Ministro, ou seja, carece dos pareceres 

dos Estados Unidos, sendo que o Executivo já entrou em contato quer com a 

Embaixada, quer com o Consulado, no sentido de tentar acelerar o processo. --------------  

 -------- Destacou ainda que foi solicitada informação referente à servidão militar, que 

ainda não foi publicada, ao que foi respondido que até ao fim deste mês ou início do 

próximo, seria publicada. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se a questão do Porto será presente à 

próxima reunião da Comissão Bilateral, ou está a ser tratada por outras vias, tendo o 

senhor Presidente respondido que essa situação está a ser tratada por outras vias, isto é, 

foi solicitado o parecer. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, embora entenda que não se deva 

misturar a questão da contaminação com questões económicas, neste momento o 

Município tem uma capacidade negocial que não teria noutra situação qualquer porque, 

neste momento, estão em falha para com este Município, nomeadamente com a questão 

ambiental, tendo o senhor Presidente esclarecido que não é assim, porquanto esse 

terreno também está contaminado, pelo que o mesmo não é cedido enquanto estiver a 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que uma questão fundamental que ressalta 

dessas reuniões, apesar de se cumprirem todas as formalidades, é que continua a não 

haver uma intenção de descontaminação total e abrangente, ou seja, continua a não 
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haver, por parte do Governo da República, um plano integrado de descontaminação, 

exigindo-se aos Estados Unidos uma intervenção abrangente em todos os sítios em que 

for para intervir, no sentido de se tentar resolver esta questão. Para além disso, também 

não lhe parece bem que haja uma tentativa de negociação entre aquilo que é o processo 

dos terrenos do Porto e o processo da descontaminação. ---------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que, naturalmente, os Estados 

Unidos, enquanto Estado, estão na reunião da Comissão Bilateral com o Estado 

Português onde se misturam todos os assuntos, da mesma forma que o Município não 

pode ficar só com uma questão e falar só de descontaminação, ficando depois com 

outros problemas latentes, ou então vai avançando com outros processos paralelamente. -  

 -------- Referiu ainda que o que é certo, porém, e nisso concordava com o Vereador Rui 

Espínola, é que o que tem sido feito ao nível da descontaminação, tem sido mais do que 

alguma vez se fez, fazendo-se mais a cada ano que passa, mas no entanto e na sua 

opinião, o que falta é um tipo de intervenção naquelas zonas não consideradas como de 

risco e nessas áreas isso não tem acontecido. -----------------------------------------------------  

 -------- Abordou também outra questão distinta, relativamente ao alarmismo no âmbito 

dos relatórios divulgados, sendo que, no seu entender, os relatórios do LNEC – 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil -, podem tranquilizar as pessoas, quer no que 

se refere à qualidade da água, quer no que se refere às condições de piezômetros bem 

como no que se refere à questão dos aquíferos, sendo notório um avanço positivo, ainda 

que, por vezes, esse avanço não seja aquele que o LNEC esperava. --------------------------  

 -------- Realçou que neste processo há muita desinformação irresponsável, para a qual é 

necessário haver muita atenção, não só pelo facto do ponto de vista de alguma opinião 

pública mas também de alguns responsáveis políticos, sendo que o Executivo se tem 

vindo a furtar a esse debate, muito embora também não se possa ficar indiferente a esses 

comentários porquanto os intervenientes têm de ser responsáveis por aquilo que dizem. -  

 -------- Informou ainda que, no âmbito desta questão, recebeu um convite do Bloco de 

Esquerda para um debate e que, naturalmente, o Executivo se disponibiliza para todos 

os debates sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que, sobre a questão da qualidade da água 

para consumo, não têm nada que indique o contrário daquilo que tem sido veiculado a 

público e daquilo que os relatórios demonstram, ou seja, que neste momento, a 

qualidade da água está assegurada mas a contaminação dos solos existe, pelo que 

abordou a questão da contaminação dos solos, nomeadamente, por ser uma preocupação 

dos Vereadores do Partido Social Democrata. ----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, há uns tempos atrás, teve a oportunidade de ler um relatório, 

designadamente o suposto relatório que era confidencial, datado de dezembro de dois 

mil e dezasseis, e foi a partir daí que ficou verdadeiramente preocupado, porquanto esse 

relatório faz uma análise geral e detalhada a todos os espaços e com conclusões 

verdadeiramente preocupantes sobretudo para o futuro e foi nesse sentido que abordou a 

questão. Sabendo-se que esse relatório foi elaborado para o Ministério e para apoio à 

reunião da Comissão Bilateral, continua a não haver um plano para olhar para o 

problema de forma integrada e no que concerne à descontaminação dos solos. -------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que, no seu entender, estão sendo 

demasiado brandos porque o senhor Ministro não tem correspondido àquilo que são as 

exigências locais, e independentemente daquilo que é, ou não, aceitável a nível 

diplomático, o que se faz é declarar-se que se compreendem as razões porque o senhor 

Ministro garantiu determinada situação, sendo que enquanto for garantida apenas uma 

“migalhinha” não se faz a pressão que, neste momento, teríamos a capacidade negocial 

para fazer, ainda que seja à custa de se misturar a questão ambiental com a económica, o 

que é muito mau pois uma não tem nada a ver com a outra mas, neste momento, o 

Município tem essa capacidade e não a está a reverter em seu favor, o que não está 

certo. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que o Município está a ser brando exatamente pela questão 

política envolvida porque tem a certeza que se o Governo a nível da República fosse do 

PSD perante esta questão já se estaria a fazer o máximo, ou seja, a reivindicar ao 

máximo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às presenças nas reuniões da Comissão Bilateral, o senhor 

Presidente esclareceu que, naturalmente, o Executivo quer estar presente, mas mais do 

que estar presente, a intenção é ter resultados no terreno e o que é certo é que se tem 

obtido resultados visíveis no terreno, apesar de poderem não ser aqueles que 

pretendíamos mas tem sido feito no terreno mais coisas do que alguma vez se fez. --------  

 -------- Quanto às acusações relatadas à cor do Governo da República clarificou que a 

Câmara da Praia, quer com este Presidente quer com o seu antecessor, nunca teve esta 

atitude relativamente a este processo de acusar um Governo porque a cor é diferente, 

mas teve sim uma questão de lealdade e de respeito para com o Governo da República, 

independentemente de quem estivesse à frente, quer dos Negócios Estrangeiros, quer da 

Defesa, pelo que esse tipo de debate é o pior que pode acontecer. Assim sendo, se a 

Câmara assumir uma posição de hostilidade em que deixe de ter acesso a 

documentação, passando a ser um agente perturbador do processo, como tem sido 

grande parte da opinião pública, inclusive de grandes responsáveis políticos, na sua 

perspetiva, não é essa a posição que a Câmara da Praia deve adotar, mas sim no sentido 

de garantir a qualidade da água que é aquilo que é da sua responsabilidade direta e 

efetiva, manter uma posição política elevada nos canais diplomáticos próprios, 

independentemente de quem seja o partido, com responsabilidade e seriedade para que o 

processo de descontaminação seja o mais célere quanto possível, sendo certo também 

que nunca foi tão rápido como agora. --------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que há o compromisso de se manter esse tipo de reuniões antes das 

reuniões da Comissão Bilateral, o que é muito importante pois nunca houve esse tipo de 

abertura e também quer junto do Comando da Zona, quer do Comando da Base, tem 

havido uma colaboração bastante estreita e até tendo acesso a documentação sensível. ---  

 -------- Concluiu realçando que agora é necessário focalizar-se nos objetivos para a 

próxima reunião da Comissão Bilateral e esses objetivos são aqueles que foram 

transmitidos em dezembro, ou seja, o prazo de seis meses para elaboração do 

cronograma efetivo do trabalho. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se não seria possível o senhor Presidente 

integrar a comitiva do senhor Presidente do Governo Regional como aconteceu 
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anteriormente, ao que o senhor Presidente respondeu que a Câmara da Praia entende que 

não deve integrar a comitiva sem que possa intervir. --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Castro perguntou se a questão levantada pelo senhor Orlando 

Lima sobre o Pico Celeiro, que vai ser alvo de estudo pelo LNEC e LREC, pode ter 

influência no adiamento da feitura de um plano integrado de descontaminação, tendo o 

senhor Presidente respondido afirmativamente, acrescentando que sempre que aparece 

um ponto novo acaba por atrasar o processo. -----------------------------------------------------  

 -------- Em relação à documentação preparatória mencionada pelo senhor Presidente, a 

Vereadora Cláudia Martins perguntou se esta reunião que a Câmara teve com o senhor 

Ministro foi já a reunião preparatória ou se depois desta documentação que irão receber 

ainda há hipótese de se influenciar de alguma forma essa reunião, ao que o senhor 

Presidente respondeu que, neste momento, há contatos bastante regulares com ambos os 

Ministérios, contudo antes da Bilateral, provavelmente, não vai acontecer, sendo que o 

documento que é esperado com mais atenção será o documento produzido depois da 

Bilateral, que será a ata e aquele que poderá ser mais conclusivo. Neste momento, tem 

de se acompanhar a Bilateral, continuar a fazer pressão e aguardar quer pela declaração 

conjunta quer pela ata da reunião, sendo a ata um documento importante pois na mesma 

consta informação que não é divulgada na declaração conjunta. ------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola abordou a questão do Tribunal da Praia, 

nomeadamente a sua reestruturação que como é sabido vai afetar grandemente os 

serviços e o acesso da população a alguns serviços da justiça, com impacto no centro da 

Cidade. Face a essa situação questionou o que foi que a Câmara fez no passado, 

porquanto esta não é propriamente uma questão atual e o que ainda pode ser feito no 

sentido de reverter esta situação ou minimizar a mesma. ---------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente informou que ainda hoje esteve em 

contato telefónico com um membro do gabinete do senhor Ministro da Justiça, a fim de 

se inteirar do ponto de situação do processo legislativo dessa questão, porém ainda nem 

há proposta legislativa para o efeito, apesar de se falar do assunto. ---------------------------  

 -------- Referiu ainda que o que existe é uma intenção de mudança de juízos, no sentido 

do Tribunal da Praia passar para competência genérica o que seria benéfico, sendo que o 

problema teria a ver com a questão do trabalho, família e menores ficar em Angra, 

porquanto retiraria algumas competências, desconhecendo porém, em termos de volume 

de processos, qual é que teria mais volume. ------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que, perante a última informação da 

estatística oficial, corresponde a cerca de cinco por cento referente a tudo o que é 

matéria de família e menores, mas corresponderá a um terço do trabalho efetivamente 

realizado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a alteração dos juízos vai efetivamente 

acontecer, tendo o senhor Presidente respondido que vai haver uma reorganização 

judiciária no País, que entrará em vigor não nestas férias judiciais mas sim nas 

seguintes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos esclareceu que, provavelmente, essa reestruturação só 

produzirá efeitos em janeiro de dois mil e dezanove, porque em setembro, dá-se o início 
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do ano judicial e como a reestruturação implica alterações de magistrados e a 

Associação de Magistrados não foi ouvida, a decisão terá de ser adiada tendo em conta 

que a Associação precisa de ser ouvida. -----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que o importante e o objetivo do contato 

telefónico realizado hoje, foi nesse sentido, ou seja, perceber o ponto de situação em 

que estava o processo legislativo, o ponto de situação da tomada de decisões e o que é 

que estaria em causa. Compete agora ao Município fazer a pressão suficiente, sendo 

certo que é uma pressão muito desequilibrada, quer pelo número e influência do próprio 

movimento judicial, apesar de, na sua perceção, o Tribunal da Praia, comparativamente 

ao de Angra, ter mais condições para acolher os juízes do Tribunal de Família e 

Menores, em termos de funcionamento do próprio espaço, mas também é sabido que o 

Tribunal da Praia já está com falta de funcionários, pelo que será necessário avaliar 

todas essas situações e eventualmente gerir outras contrapartidas nessa matéria. -----------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, no âmbito dos documentos facultados pelo senhor 

Presidente no início desta reunião, referiu que também haviam feito um requerimento a 

solicitar informação sobre a Sociedade de Desenvolvimento que, entretanto, foi 

reencaminhado para a Administração questionando a razão desse reencaminhamento 

uma vez que se tratava de informações do período em que a Câmara participava na 

Sociedade, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que a documentação se 

encontra junto da Administração, pelo que a mesma é que tem de facultar o solicitado. --  

 

 

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

 

 

 -------- (01/10) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 7 de maio em curso, de Raquel Lemos Borges, 

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 7 de maio 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. --------------------------------------------------------  

 

 -------- (02/10) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS:---------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 24 de abril 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 10 dias de férias nos 

períodos de 20 a 24 de agosto (5 dias) e 10 a 14 de setembro (5 dias) do ano em curso. --  

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

 

 

 -------- (03/10) REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - RELATÓRIO DA QUALIDADE DE 

SERVIÇOS – 2º SEMESTRE DE 2017: --------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara Municipal e 

Sessão Ordinária da próxima Assembleia Municipal, o Relatório da Qualidade de 

Serviços, referente ao 2º semestre de 2017, o qual faz parte integrante desta ata e cuja 

Ata da equipa de Avaliação é do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 -------- “Aos dezanove dias do mês de abril de 2018 e no âmbito dos números 1 e 2 do 

artigo 27º do Regulamento da Qualidade de Serviço do Município da Praia da Vitória, 

reuniu a equipa de Avaliação, composta pelos seguintes elementos: Anabela Leal, Rui 

Azevedo, responsável pelas Obras Particulares, Elisabete Costa, responsável pelas 

Taxas e Licenças e Vanda Bettencourt, delegada da Praia Ambiente EM. -------------------  

 -------- A reunião teve por agenda o seguinte ponto: --------------------------------------------  

 -------- Ponto 1, preparação do relatório do 2º semestre de 2017;------------------------------  

 -------- No ponto 1, deu-se a apresentação dos relatórios individuais, feita pelos 

coordenadores das respetivas Secções/Setores que ficarão como anexos à presente ata, 

verificando-se que não foi registado qualquer desvio em relação aos indicadores 

apresentados no já mencionado Regulamento. A equipa procedeu à elaboração de um 

relatório final, de forma a sintetizar e a agrupar num único documento os dados 

apresentados, cujo teor será apenso a esta ata.” --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o que significa o “menos” mencionado no 

Relatório, ao que o senhor Presidente respondeu que isso tem a ver com um erro de 

cálculo, por exemplo se a tarefa for concluída no próprio dia. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou também outra questão referindo que, no seu 

entender, não deixa de ser baixo, o número de pedidos referentes às obras particulares, 

tendo o senhor Presidente respondido que, mesmo assim, esses pedidos estão crescendo, 

porquanto a sua quantidade já foi bastante inferior. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/10) COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA INERENTE AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO COM A CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO 

HEROÍSMO NO ÂMBITO DO PROJETO INNOVATUR – PROPOSTA: -----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/521, datada de 12 de abril findo, do Vereador com 

competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------------------------  
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 -------- “Considerando que, no âmbito da estratégia de desenvolvimento e 

redinamização económica do Concelho da Praia da Vitória, é fundamental a construção 

de uma oferta turística consolidada e atrativa; ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, no mesmo âmbito, é essencial promover a inovação e 

renovação da oferta das pequenas e médias empresas comerciais e hoteleiras, 

particularmente nas zonas turísticas, caso do centro urbano da Praia da Vitória; -----------  

 -------- Considerando que, para a concretização dos pontos supracitados, é estrutural a 

identificação e levantamento das empresas existentes no Concelho, particularmente de 

índole turística, assim como a identificação das áreas públicas do centro da cidade e da 

sua envolvente; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, de igual modo, é essencial a estruturação de uma plataforma 

de informação que permita a sustentação de medidas e apoios públicos, nomeadamente 

a realização de inquéritos e outro tipo de análise da sua procura, estadia, circuitos e 

avaliações das áreas visitadas; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal que delibere: --------------------------------------------  

 -------- 1 - Autorizar o apoio no valor de dois mil duzentos e um euros e sessenta e cinco 

cêntimos (2201,65 euros), correspondente a 50 por cento do valor não comparticipado 

para a primeira fase do Projeto; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Autorizar a Minuta do Protocolo em anexo à presente Proposta.” ----------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Presidente explicou que este valor tem a 

ver com uma candidatura financiada pela Câmara do Comércio ao PO 2020, sendo que 

dos quinze por cento não comparticipados são assumidos em cinquenta por cento, pela 

Câmara da Praia e pela Câmara de Angra. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que ao se ler o protocolado, no documento em 

apreço, não se entende que o que está em causa seja demasiado interessante, porque o 

que se está a protocolar é no sentido da Câmara do Comércio fazer um levantamento, no 

concelho da Praia da Vitória, de estabelecimentos comerciais e que, na sua opinião, a 

Câmara tinha recursos suficientes para fazer um trabalho destes, tendo o Vereador 

Tiago Ormonde esclarecido que esse trabalho detalhado é feito mediante uma 

plataforma informática cujo levantamento é muito minucioso, sendo que o grande 

desafio é atualizar constantemente a informação de modo a que a ferramenta esteja 

operacional. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins reconheceu que concretizando-se este projeto o 

mesmo será uma boa ferramenta de trabalho mas, no entanto e no quarto considerando, 

onde se menciona que “é importante a realização de inquéritos de turistas que visitam a 

ilha Terceira…”, entende que é completamente desnecessário tendo em conta que estas 

são informações que a Direção Regional do Turismo e o Observatório do Turismo já 

dispõem, a não ser que queiram contemplar aquilo que é feito na economia paralela, 

porque tudo o que é legal já está contemplado nas referidas entidades, tendo o senhor 

Presidente explicado que neste caso a informação é muito mais detalhada e já deu para 

conhecer algumas dinâmicas que aconteceram no passado verão, apesar do trabalho da 

Direção Regional do Turismo e o Observatório do Turismo ter vindo a ter uma 

evolução, mas o trabalho realizado era tão detalhado que dava para perceber as 
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dinâmicas dos turistas quando se encontram em cada uma das Cidades, até da melhoria 

e degradação de alguns serviços. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que nesses inquéritos, tratando-se de um 

trabalho levado a efeito pela Câmara do Comércio, há um conjunto de questões muito 

mais profundas do ponto de vista da iniciativa privada, ou seja, de questões que foram 

levantadas mas não foram facultadas relativamente a situações muito críticas dos 

próprios estabelecimentos, principalmente da restauração e da hotelaria. --------------------  

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

 

 

 -------- (05/10) GPS CASA, REPRESENTADA PELA SENHORA GRAÇA 

MARIA DE SOUSA ELÓI ROCHA – ATRIBUIÇÃO DE UM LUGAR DE 

ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 

2018: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 11 de abril findo, de Graça Maria de Sousa Elói Rocha, 

em representação de GPS Casa, 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 dos Remédios, junto à 

empresa supra mencionada, no período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2018. ----------  

 -------- Informação datada de 18 de abril findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- «A GPS Casa, representada pela Senhora Graça Maria de Sousa Elói Rocha, 

vem requerer a esta Câmara Municipal um local reservado de estacionamento, na rua 

dos Remédios junto à empresa supra mencionada, freguesia de santa Cruz, deste 

Concelho, no período de 1 de maio a 31 de dezembro do ano em curso, pretendendo 

para o efeito efetuar o pagamento de uma só vez. ---------------------------------------------  

 -------- 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 5 estacionamentos reservados e 

deverá ter-se em conta o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl Ávila, o qual se 

transcreve: "O pedido de estacionamento reservado em apreciação recai sobre uma zona 

em que não ultrapassa, até à data, a cota de 10% do estacionamento total da zona em 

questão. Em relação ao local de estacionamento reservado propriamente dito, e uma vez 

que existem reclamações anteriores sobre constrangimentos no acesso a parque privado 

em frente ao mesmo, e após consulta com a PSP no local, sou do parecer que deve ser 

criado o local de estacionamento reservado para o requerente noutro local 
(assinalado no esquema em anexo), em frente à entrada/saída do parque urbano, num 

local onde não transtorne o acesso ao mesmo. Posteriormente, deverá ser alongada as 
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linhas amarelas, impeditivas de estacionamento, de forma a solucionar a situação do 

acesso ao parque privado." --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto o referido pedido deverá ser presente em reunião 

camarária e no caso de ser deferido  deverá dar-se conhecimento á 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 referido no parecer 

técnico em apreço, no período de 1 de maio a 31 de dezembro do ano em curso. -----  
 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e dez 

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: _________________________________________ 


