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ATA Nº 11   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 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, 

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

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, no edifício da 

Casa do Povo das Fontinhas, sita à Estrada Municipal, freguesia das Fontinhas, reuniu a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, 

estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina 

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

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada 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 fez o ponto de situação da visita 

à freguesia das Fontinhas, nomeadamente da reunião com a Junta de Freguesia em que 

foram abordadas várias questões operacionais, designadamente ligadas à resiliência das 
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ribeiras, quer de pequenas intervenções de salvaguarda de bens e pessoas, quer dos 

próprios leitos das ribeiras, ainda relacionadas com vários pontos identificados pela 

Junta de Freguesia, aquando das intempéries do passado mês de dezembro. Algumas 

dessas situações estão adiantadas e, inclusive, já têm orçamentos, outras ainda não têm 

orçamentos e, algumas questões, mais de médio prazo, são referentes a intervenções 

mais alargadas, tais como: muros, proteção dos leitos, acessos, acessos alternativos, e 

em algumas pontes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu salientando outras questões, nomeadamente e à semelhança do que 

acontece noutras freguesias, a intervenção em canadas de servidão sendo que, neste 

caso, o critério tem de ser igual para todas as freguesias nessa matéria. ----------------------  

 -------- Referiu ainda que, durante a tarde tiveram algumas audiências, nomeadamente 

no âmbito do associativismo, destacando o Grupo Desportivo das Fontinhas que termina 

uma época e encontra-se em preparação da próxima, sendo que esta é a única equipa 

que irá representar o Concelho no Campeonato Regional dos Açores. Foi também 

recebida a Direção da Casa do Povo que, recentemente, recebeu um conjunto de 

investimentos de melhoria, especialmente na parte das cozinhas e nalguns pontos de 

melhoramento dos serviços da Casa do Povo. ----------------------------------------------------  

 -------- Para além das situações indicadas, informou que também receberam dois 

agricultores da Canada do Barreiro, pela mesma questão que foi salientada na reunião 

com a Junta de Freguesia, ou seja, referente à canada de servidão. ---------------------------  

 -------- Ainda sobre o Grupo Desportivo das Fontinhas, destacou que está em curso um 

investimento, em todas as infraestruturas desportivas, de melhoramento das bombas de 

calor permitindo uma melhoria não só da eficiência energética mas também de 

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

 

 -------- Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ----------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio manifestando o seu agrado por estar nesta 

reunião pública na Freguesia das Fontinhas, sendo que, pelo menos no entendimento 

desta Câmara, este é um modo de aproximar os eleitos dos eleitores e também de 

procurar soluções para aquilo que são os problemas da Freguesia. ----------------------------  

 -------- De seguida abordou a questão da ligação da Canada do Barreiro/Canada dos 

Batistas, porquanto a ligação é uma pretensão antiga, quer dos agricultores daquela 

zona, quer da população das Fontinhas, está inscrita no PDM – Plano Diretor Municipal 

-, e não foi efetuada nem intervencionada. Salientou que essa ligação permitiria uma 

alternativa à via principal das Fontinhas, melhoraria a questão do acesso aos 

agricultores, ou seja, teria um conjunto de vantagens que, no seu entender, a Câmara 

deveria ter em consideração. Assim sendo, na sua opinião, a Câmara Municipal deveria 

ter outra postura, mais precisamente, no sentido de haver uma abertura, pelo menos de 

estudar o problema e tentar junto do Governo Regional, reunindo esforços para que esta 

situação possa ser resolvida com todas as vantagens que daí advêm. Desse modo, apelou 

ao senhor Presidente e à Câmara Municipal que, mesmo não se querendo comprometer 

com uma obra desta envergadura, pelo menos não descartasse completamente esta 

situação e que houvesse uma mudança de atitude neste caso em particular. -----------------  
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 -------- Relativamente a esta situação o senhor Presidente esclareceu que esta não é uma 

questão de atitude e que a mesma já foi analisada. Prosseguiu frisando que apesar desta 

ligação e outras do Concelho estarem inscritas no PDM, desde dois mil e quatro, tendo 

este assunto entrado em vigor em dois mil e seis, no qual se prevê um conjunto de 

ligações bem como de novos arruamentos, um pouco por todo o Concelho, isso foi 

perspetivado numa altura em que os Quadros Comunitários previam cofinanciamento de 

abertura de arruamentos e também da própria infraestrutura, que hoje não acontece. ------  

 -------- Referiu ainda que, no período da campanha eleitoral, assumiram que os novos 

arruamentos seriam bastante averiguados e que o crivo seria curto, porquanto não 

havendo cofinanciamento comunitário teriam de ser suportados a cem por cento pelo 

orçamento municipal. Além disso, numa perspetiva daquilo que deve ser a própria 

construção, apesar de começar a dar alguns sinais de retoma, é precisamente de 

reabilitar e regenerar os centros da Cidade, Vila e Freguesias, para além de que ainda 

existe muita área disponível para construção.-----------------------------------------------------  

 -------- Em suma salientou que, na devida altura, assumiram que não haveria abertura de 

novos arruamentos, precisamente por uma questão de cofinanciamento nessa matéria. ---  

 -------- Continuou dizendo que, nesta perspetiva, o que tem surgido não é no âmbito da 

abertura de um novo arruamento mas sim enquanto via de penetração agrícola, ou seja, 

de acesso a pastagens, sendo que aqui existem duas hipóteses: ou tratar-se-ia de uma via 

municipal e aí sim a Câmara Municipal deveria intervir, ou tratar-se-ia de uma via no 

âmbito do perímetro do IROA. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que na freguesia das Fontinhas existem várias canadas de servidão, 

portanto, haver intervenções em canadas de servidão seria um precedente, o que teria de 

ser olhado para todo o Concelho. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que o apoio que a Câmara Municipal dá, a nível de canadas 

de servidão, é aquele que já foi assumido, designadamente no transporte dos inertes e na 

sua colocação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à abertura de novos arruamentos de penetração agrícola aí seria um 

precedente, porquanto nem consta dos objetivos da Câmara, nem no âmbito das suas 

competências formais. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que quando fala numa questão de atitude 

pretende referir-se concretamente a uma atitude de se procurar ajuda junto do Governo 

Regional, porquanto esta não é uma canada de servidão qualquer, pois a mesma esteve 

inscrita no PDM como arruamento municipal, que é uma alternativa à via principal das 

Fontinhas, para além de poder contribuir quer para a agricultura, quer também para o 

desenvolvimento da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Reforçou que quando fala na mudança de atitude é no sentido de não fechar 

completamente as “portas” e tentar encontrar, junto do Governo Regional, uma forma 

desta intervenção poder ser feita para o bem da Freguesia e evidentemente para o bem 

do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que o Governo Regional tem 

o mesmo problema, ou seja, as novas vias do Governo Regional, bem como a sua 

manutenção, também não são cofinanciadas. -----------------------------------------------------  
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 -------- Acrescentou que no âmbito da Associação de Municípios da Região todos os 

municípios têm estado unidos nessa matéria, ou seja, que no próximo Quadro 

Comunitário estejam previstas intervenções desse tipo para permitir, como havia 

anteriormente, a de abertura de arruamentos municipais e a própria manutenção das 

vias. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne à requalificação do troço da Rua Nova, junto à ribeira, o 

Vereador Rui Espínola questionou para quando está prevista essa intervenção, ao que o 

senhor Presidente respondeu que este é um compromisso do Executivo, ou seja, o troço 

da Rua Nova não está previsto para já, encontrando-se, de momento, a decorrer a fase 

final da empreitada da rede viária, sendo que a via prevista para as Fontinhas é a Canada 

Mestre Chico Laranjo. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a Rua Nova referiu que é um compromisso para este mandato, isto 

é, um compromisso para dois mil e dezassete/dois mil e vinte e um, que tencionam 

cumprir, apesar de não constar no orçamento municipal para este ano, mas em anos 

futuros será feita essa intervenção. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou para que ano será projetada essa 

intervenção, tendo o senhor Presidente respondido que, nesta altura, não pode dizer o 

que vai ser incluído nos orçamentos para os anos futuros. No entanto, foi a primeira 

pessoa a assumir esse compromisso e também assumiu o compromisso de asfaltar um 

troço na Rua Nova, neste mandato, até dois mil e vinte e um. ---------------------------------  

 -------- No que se refere à Canada do Coxo, o Vereador Rui Espínola disse que quando 

se discutiu esse assunto, designadamente aquando das intempéries, ficou assente que 

teria a ver sobretudo com a canada de servidão agrícola, porém, ao verem os vídeos 

daquela ocorrência, o que se constata é que o problema não é só da canada de servidão 

mas também de toda aquela bacia que vai desaguar no meio das casas, pelo que 

questionou se não haveria a possibilidade de estudar este assunto e, em conjunto com os 

técnicos, tentar encontrar uma solução para o problema. ---------------------------------------  

 -------- Sobre este assunto, o senhor Presidente proferiu que estão em causa duas 

questões distintas: uma delas é aquela que separa a parte do asfalto da parte da canada 

de servidão e que faz com que, quando chove abundantemente, os inertes venham parar 

à Canada, sendo necessário preparar um projeto que faça com que esses detritos não 

venham parar à mesma; outra situação distinta, e muito bem colocada pela Junta de 

Freguesia, tem a ver com o facto de aparentemente, a montante dos tanques do Pico 

Celeiro, se verificar uma grande infiltração de água que vem, fora do seu curso natural, 

desaguar cá abaixo. Perante essa situação tiveram conhecimento que a Junta de 

Freguesia já contatou com o Tenente-Coronel Roda, sendo que o compromisso do 

Executivo, nessa perspetiva, é no sentido de contatar também com o Tenente-Coronel 

Roda e salientar essa situação por ofício. Recentemente, e quanto à zona do Pico 

Celeiro, já havia sido feita uma intervenção, a pedido do Executivo, no âmbito da 

questão das bagacinas que estavam a ser removidas naquela zona. ---------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que de acordo com o compromisso assumido com a Junta de 

Freguesia, a Câmara vai tratar de articular, o mais rapidamente possível, para que haja 

alguma intervenção do Comando da Base e da Zona naquela área, para tentar fazer com 
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que a água que vem dos antigos tanques, fora do seu curso natural, venha, de alguma 

forma, no seu curso natural ou num curso que não ponha em perigo as casas de moradia.  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola relativamente ao Parque Empresarial das 

Lajes/Fontinhas, nomeadamente no que concerne à situação gerada com os moradores, 

mais precisamente quanto à indústria que se prepara para lá se instalar, manifestou a sua 

intenção de colocar algumas questões sobre este processo, designadamente qual a 

percentagem de terrenos já adquiridos, tendo o senhor Presidente respondido que 

desconhece a percentagem de terrenos adquiridos, o que sabe é que já foram adquiridos 

terrenos no valor de cerca de duzentos mil euros o que equivale a cerca de trinta por 

cento do montante global. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou qual o valor que está a ser pago por 

alqueire, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que já foi feita uma avaliação, 

para efeitos de expropriação, sendo que o valor depende das condições do terreno, por 

exemplo, os terrenos que confinam com a via têm um valor superior aos de mato. --------  

 -------- Questionou também o Vereador Rui Espínola se a intervenção que está a 

decorrer no local, já há algum tempo e, pelo que é sabido, pelo próprio empreiteiro, está 

a ser levada a efeito nos terrenos do próprio empresário ou nos terrenos da Câmara, 

tendo o senhor Presidente respondido que o empresário em causa está a intervir nos 

terrenos da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou o senhor Presidente que o empresário solicitou autorização para ir 

limpando o terreno e, quando houve esse pedido, do lado do privado, a Câmara aceitou 

desde que não houvesse início de obra, porquanto esta carece de um conjunto de 

pressupostos para o licenciamento, não estando ainda previsto o seu início. Desse modo, 

foi feito algum trabalho de limpeza do terreno, porém, e após a solicitação pelos 

moradores para reunir, foi dado indicação ao empresário para suspender os trabalhos, 

tendo em conta que eram trabalhos preparatórios referentes ao investimento. --------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou a legitimidade deste empresário para 

iniciar a terraplanagem, ao que o senhor Presidente respondeu que se trata de uma 

intervenção que seria responsabilidade da Câmara e que a ser realizada, pela Câmara, 

não carecia de licenciamento, e o privado estava a realizar na perspetiva de ir 

adiantando os trabalhos para quando fosse possível avançar com a obra. --------------------  

 -------- Questionou, ainda, o Vereador Rui Espínola, quem é que assume os custos 

daquele trabalho, tendo o senhor Presidente respondido que o promotor assumiu os 

custos na perspetiva de ir adiantando serviço para conseguir realizar o seu investimento, 

após todos os procedimentos, o mais rápido possível. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que desse modo, o promotor está a intervir 

num terreno da Câmara, para fazer uma terraplanagem nesses terrenos, assumindo os 

custos, sem haver uma formalização do parque empresarial. -----------------------------------  

 -------- Quanto a esta situação o senhor Presidente disse que poderia dar variadíssimos 

exemplos, de um conjunto de situações, em que acontece precisamente o mesmo. Nestes 

casos não está em causa uma obra de edificação, mas sim uma intervenção de escassa 

relevância urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Referiu, ainda, que aquando do pedido dos moradores para uma reunião com a 

Câmara, solicitou-se ao investidor para suspender os trabalhos que estava a efetuar, os 

quais foram suspensos de imediato. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu qual é o contrato que a Câmara tem com este 

empresário, ao que o senhor Presidente respondeu que o contrato é idêntico ao que 

existe com várias empresas que têm contrato para se fixarem no parque empresarial das 

Lajes, de investimentos que estão a ser candidatados para aquela zona, sendo que este é 

aquele que tem maior urgência na realização do investimento, por tratar-se de uma 

candidatura ao PRORURAL – Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma dos Açores – até trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove, para ter o 

investimento completo. Nessa perspetiva é daqueles investimentos, a par de outros, que 

também estão candidatados, que a Câmara tem o mesmo tipo de formalização 

contratual, ou seja, no sentido de se fixarem no parque empresarial das Lajes. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o parque empresarial está licenciado, 

tendo o senhor Presidente respondido que o mesmo tem uma candidatura a fundos 

comunitários e está a ser executado pela Câmara Municipal, quer na aquisição de 

terrenos, quer entre outras questões. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à conclusão do processo de loteamento, o senhor Presidente esclareceu 

que isso ainda não aconteceu porque a Câmara ainda não tem todos os terrenos, sendo a 

intenção da Câmara concluir a aquisição de terrenos até ao final do ano, a fim de se 

avançar para a fase de loteamento para se poder avançar, o mais rápido possível, com a 

fixação de empresas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que, no seu entender, neste processo existe 

uma questão de legitimidade legal, ou seja, como é possível a Câmara deixar um 

empresário fazer terraplanagem de terrenos, preparar um terreno para fazer a sua obra, 

sem haver o loteamento do Parque Empresarial. -------------------------------------------------  

 -------- Perante esta questão o senhor Presidente esclareceu que existe um contrato de 

arrendamento relativo à área que o empresário está a intervir, como se tivesse já o seu 

lote no Parque Empresarial, pelo que a Câmara não deu, gratuitamente, o seu terreno a 

quem quer que seja. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu também que o hábito é fazer-se um Parque Empresarial e depois ficar 

dez ou quinze anos a aguardar por empresas para se fixarem no local, porém, neste 

processo é completamente ao contrário pois, muito provavelmente, haverão terrenos no 

Parque Empresarial, quando terminar a fase dos terrenos e se formalizar o projeto de 

loteamento, a avançar em simultâneo, a edificação dos armazéns, entre outros. ------------  

 -------- Salientou também que, neste momento, já tem sete empresas, pelo que em 

poucos anos a zona está lotada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à denominação, o Vereador Rui Espínola referiu que houve 

uma alteração de Parque Industrial para Parque Empresarial, e questionou que tipo de 

empresas se podem instalar no parque. Questionou ainda que condições vão gerar, 

nomeadamente em termos ambientais, para a população que reside. -------------------------  

 -------- No âmbito desta questão o senhor Presidente fez um histórico da situação do 

Parque da Vila das Lajes, destacando que de acordo com os primeiros registos 

existentes na Câmara Municipal, que datam de mil novecentos e noventa e sete, a 
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denominação era de Zona Industrial, portanto, foi sempre tido como Zona Industrial, o 

mesmo chegou a estar inscrito em dois planos e orçamentos da Câmara Municipal, 

designadamente em dois mil e dois e outro em dois mil e cinco, sempre como Zona 

Industrial. Desde o ano passado foi atribuída a designação de Parque Empresarial, na 

perspetiva de não ser todo o tipo de indústria e de empresa a fixar-se nessa zona. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se não seria importante delimitar a questão 

das indústrias para não se gerar o problema que se está a gerar neste momento, tendo o 

senhor Presidente respondido que nesta matéria tem havido esse cuidado, e também de 

acordo com aquilo que se salientou aos moradores esse tipo de indústria é um 

investimento que existe, um pouco por todo o mundo, e até na ilha Terceira, junto de 

habitações, sendo que tiveram o cuidado de questionar se o investimento que existia na 

ilha Terceira se foi alvo de queixas, quer na Inspeção Regional do Ambiente, quer na 

Câmara de Angra, tendo-se constatado que não existiam quaisquer queixas. ----------------  

 -------- Quanto à questão de, eventualmente ou não, ficar naquele espaço, não há 

histórico desse tipo de investimentos, não sendo um fator, logo à partida, de não 

fixação, ao contrário de centrais de betão, de centrais de asfalto, ou outras que fazem 

barulho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se uma indústria quiser instalar-se naquele 

local, em termos de legislação, não há nada que o proíba, tendo o senhor Presidente 

esclarecido que nesse caso é uma decisão da Câmara Municipal. -----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que a sua questão é mesmo essa, ou seja, se 

não deveria haver algo escrito que delineasse o tipo de empresa a instalar neste Parque 

Empresarial, ao que o senhor Presidente respondeu que todas as Zonas Industriais, ou 

Parques Empresariais, dispõem dos seus próprios regulamentos, ou seja, toda essa 

matéria é gerida à semelhança daquilo que acontece atualmente quer na Zona Industrial 

do Cabo da Praia, quer na Zona Industrial de Angra do Heroísmo. No entanto, no seu 

entender, e apesar de ter de se salvaguardar os moradores mais próximos, também 

convém ter atenção de não limitar um futuro Parque Empresarial, que já está definido há 

cerca de vinte anos e que, entretanto, surgiram moradias há cerca de doze/treze anos 

cujos moradores também têm de ser salvaguardados nessa perspetiva. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no seu entender, a situação que o senhor 

Presidente acabou de descrever de facto seria verdadeira se esta indústria, no caso em 

particular, não estivesse em vias de ser autorizada, não fosse a movimentação dos 

próprios moradores. Nesse sentido, entende que deveria haver regras no sentido de se 

ter cuidado, com este tipo de indústrias, para se conseguir conciliar as duas situações, 

isto é, a situação das moradias e a situação das empresas. --------------------------------------  

 -------- Concluiu defendendo que seria importante a existência de um documento que 

estabelecesse algumas regras de instalação no Parque Empresarial, sem nunca cortar o 

investimento que é necessário. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a esta questão o senhor Presidente proferiu que precisamente por 

concordar com o que o Vereador Rui Espínola defendeu é que se alterou, no ano 

passado, o conceito de Zona Industrial, definida desde mil novecentos e noventa e sete, 

para Parque Empresarial, e a ter esse cuidado. ---------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como é que isso aconteceu se, como Zona 

Empresarial, vai-se instalar uma indústria de aviário com as consequências que todos 

conhecem, tendo o senhor Presidente esclarecido que quando se fala em aviários toda a 

gente pensa que é um problema, mas ao averiguarem se os investimentos de aviários, na 

ilha Terceira, eram alvo de eventuais queixas, não se constatou quaisquer queixas, o que 

não quer dizer que não seja um problema, o que se deve salvaguardar. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola deu como exemplo uma indústria do Vale Farto cujos 

maus cheiros são sentidos no centro da Cidade, e outra da Fonte do Bastardo cujos maus 

cheiros chegam ao Cabo da Praia, tendo o senhor Presidente elucidado que nesses casos 

os cheiros são provenientes de indústrias de bovinos e suínos. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou, ainda, se o investimento vai avançar, ao 

que o senhor Presidente respondeu que após terem recebido um pedido para uma 

reunião com os moradores, os mesmos não tiveram disponibilidade para reunirem com a 

Câmara, o que só aconteceu na passada sexta-feira, tendo ficado agendada uma reunião 

para a próxima quinta-feira. Até lá está a ser desenvolvido um trabalho em que, tal 

como foi dito aos moradores, o objetivo da Câmara é por um lado não perder 

investimento no Concelho, e por outro lado satisfazer o bem-estar dos moradores, em 

qualquer zona do Concelho, nomeadamente naquela zona.-------------------------------------  

 -------- Quanto às regras de instalação no Parque Empresarial, o Vereador Rui Espínola 

inquiriu se o Executivo vai avançar com algum documento que defina algumas 

premissas de instalação, ou de algumas condições, nomeadamente, para salvaguardar 

situações futuras, ao que o senhor Presidente respondeu que, no âmbito da reunião com 

os moradores, estão a estudar outro tipo de soluções de salvaguarda também desse tipo 

de questões, designadamente, analisando o que é que é hábito acontecer em parques 

empresariais que têm as especificidades próximas deste, um pouco por todo o País, para 

se aplicar soluções que sejam legais, equitativas da atração de investimento e de 

salvaguarda de moradores. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Parque Empresarial já tem candidaturas aprovadas aos 

Fundos Comunitários, o Vereador Rui Espínola perguntou porque motivo a Câmara não 

avança com a infraestruturação do parque, tendo o senhor Presidente respondido que há 

uma componente que não é cofinanciada pelos Fundos Comunitários, concretamente a 

aquisição de terrenos, que corresponde a um limite de dez por cento do valor total da 

candidatura, pelo que vai ser preparado um financiamento de médio e longo prazo para 

fazer face a essa fase dos terrenos. Inicialmente avançou-se com a aquisição dos 

terrenos, mediante aquilo que era o valor inicial que estava previsto no orçamento, com 

fundos próprios da Câmara. Neste momento, estando a candidatura aprovada já se pode 

fazer o empréstimo, excecionado, para a aquisição dos restantes terrenos, que 

corresponde à componente não cofinanciada, sendo que o valor total dos terrenos é de 

setecentos e cinco mil euros. ------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola abordou a questão de um empresário do 

Concelho que está interessado em instalar uma nova modalidade desportiva no 

Concelho, o qual, pelo que parece, já entrou em contato com o Vereador Tiago 
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Ormonde, tendo o mesmo recebido uma resposta linearmente contra, e questionou qual 

o motivo para isso ter acontecido. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola fez uma explanação sobre a modalidade em causa.------  

 -------- Relativamente a esta temática, o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que 

desconhecia que esse projeto era de um empresário do Concelho, porquanto o que 

recebeu foi um email apenas a solicitar uma reunião, todavia a situação pode ser 

avaliada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/11) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de maio em curso, de Cláudia Fagundes Martins, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 22 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- (02/11) TRIBUNAL DE CONTAS – NOTIFICAÇÃO - RELATÓRIO DE 

AUDITORIA AO SECTOR EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

sessão da próxima Assembleia Municipal, o ofício n.º 640-ST, datado de 8 de maio em 

curso, do Tribunal de Contas – Secção Regional dos Açores, notificando este Município 

do Relatório n.º 01/2018-FS/SRATC, relativo à Auditoria ao Sector Empresarial do 

Município da Praia da Vitória (Ação n.º 15-207FS2). -------------------------------------------  

 ---------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação destacando 

que não concordam com a interpretação que o Tribunal de Contas faz do artigo 19.º da 

Lei do Setor Empresarial Local e que essa não é só a sua interpretação mas também a 

interpretação que a DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais – faz, interpretação 

essa que consta de outro relatório que se anexou à ordem do dia para conhecimento. -----  

 ---------- Destacou, ainda, que vão solicitar que os juízes do Tribunal de Contas 

transformem esta questão em decisão judicial, porque o contraditório do Município não 
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é rebatido em ponto algum do Relatório, pelo que a intenção é ter uma decisão 

jurisdicional do Tribunal de Contas a dizer se efetivamente é assim, ou não, porquanto 

na opinião dos visados a lei é clara nesta matéria. -----------------------------------------------  

 ---------- Também sobre este documento esclareceu que não é obrigatório o Município 

recorrer, ao contrário daquilo que foi dito. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que este Relatório do Tribunal de Contas vem 

expor o que não é propriamente uma novidade, porquanto já se calculava o que se 

estava a passar nesta questão. O que se passa é que a Câmara Municipal está a financiar, 

indiretamente, duas ex-empresas participadas pela Câmara, nomeadamente, a Praia em 

Movimento e a Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, sendo 

que nesses dois anos as visadas no Relatório receberam cerca de seis milhões de euros, 

através da Associação Salão Teatro Praiense. ----------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu, referindo que não existe nenhuma associação do Concelho que 

receba tantos fundos como a Associação Salão Teatro Praiense, portanto, de acordo com 

o previsto no orçamento da Câmara para este ano, esta Associação vai receber cerca de 

três ponto seis milhões de euros e, pelo que tem conhecimento nenhuma associação do 

Concelho, atualmente, recebe apoios neste montante, o que equivale a cerca de vinte e 

três por cento do orçamento Municipal. Perante este relatório, o Tribunal de Contas vem 

dizer que este financiamento serve, exatamente, para manter a Associação Salão Teatro 

Praiense, que por sua vez financia os passivos e as responsabilidades da Praia em 

Movimento e da Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória. --------  

 -------- Referiu, ainda, que o entendimento da Câmara é que não tem participação 

alguma, nem na Associação nem mesmo nas empresas, mas o Tribunal vem dizer, 

claramente, que apesar de não haver participação da Câmara nessas entidades, porém, é 

a Câmara quem controla as mesmas, porquanto é que suporta o seu financiamento e sem 

esse financiamento não era possível assegurar as responsabilidades das visadas. A 

Câmara alega, no contraditório, que pode suspender esse financiamento a qualquer 

altura, sendo que o próprio Tribunal de Contas é que vem chamar a atenção para o caso 

dos trabalhadores e isso não é nada que os Vereadores do PSD já não tenham defendido 

anteriormente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida leu parte do Relatório sobre essa situação. ---------------------------------  

 -------- Deu ainda exemplos de rendas pagas mensalmente pela Associação Salão Teatro 

Praiense à Praia em Movimento. Todos os valores são disponibilizados, evidentemente, 

pela Câmara Municipal para fazer face aos valores, sendo que a Câmara com isto 

arranjou uma forma de, aliás o próprio Tribunal de Contas diz, contornar o Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e desta forma manter os passivos da Praia em 

Movimento e da Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória. O 

Tribunal vem dizer que isto não é legal. -----------------------------------------------------------   

 -------- Realçou também que o Conselho de Finanças Públicas é um órgão consultivo e 

trabalha com as informações que tem da DGAL, no entanto, como já pode constatar 

algumas das informações da DGAL, segundo a sua opinião, não correspondem 

exatamente aquilo que é a realidade, sendo o prazo de pagamentos a fornecedores um 

exemplo daquilo que não corresponde exatamente à realidade. --------------------------------  
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 -------- De seguida leu o artigo 19.º do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, 

frisando que o Tribunal de Contas tipifica estas empresas como empresas locais, e 

salientou que embora as mesmas não se enquadrem nas alíneas a) e b), o facto é que, na 

prática, enquadram-se na alínea b), pois os administradores da ASTP são indicados pela 

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

 -------- O senhor Presidente esclareceu que os administradores, neste momento, são 

indicados pela Santa Casa da Misericórdia, pela ALERTA e pela AJITER, para além de 

que o Tribunal de Contas nem aborda essa questão. ---------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o Vereador Rui Espínola abordando a alínea c) do mesmo artigo que 

refere “qualquer outra forma de controlo de gestão”; o que efetivamente se aplica no 

caso em apreço já que, se a Câmara é que financia a ASTP, é também ela que manda. 

Assim sendo, a Câmara delega na ASTP funções que são competência da Câmara 

Municipal, portanto, a ASTP substitui-se à Câmara Municipal, para além de que alguns 

dos próprios funcionários trabalham no mesmo edifício da Câmara Municipal, sendo 

que esses funcionários assumem-se como funcionários da Câmara Municipal. -------------  

 -------- Continuou, salientando que tudo isto culmina num conjunto de medidas que o 

Tribunal de Contas vem referenciar no final do Relatório, nomeadamente adotar as 

medidas necessárias e adequadas de modo a que deixem de subsistir no respetivo sector 

empresarial, sob o seu controlo, as empresas locais Praia em Movimento, E.M., e 

SDCPV, S.A.; aderir ao mecanismo de recuperação financeira municipal, legalmente 

previsto em função do nível de dívida total, calculado após as operações de 

reestruturação efetiva do sector empresarial local impostas pelo RJAEL e promover a 

delimitação do perímetro de consolidação do grupo municipal, abrangendo todas as 

entidades relativamente às quais se verifiquem indicadores da existência ou presunção 

de controlo por parte do Município. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu, dizendo que quando se fala em aumento de impostos, 

evidentemente, se for para aderir ao mecanismo de recuperação financeira municipal, o 

executivo vai ter de conseguir receita e, por conseguinte, sabe de onde vem essa receita. 

Assim, questionou, para além do recurso, o que é que a Câmara tenciona fazer, se vai 

assumir as suas responsabilidades nesta matéria, ou vai desrespeitar o Tribunal de 

Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta matéria, nomeadamente sobre o facto de se desrespeitar o 

Tribunal de Contas, o senhor Presidente esclareceu que se assim fosse a Câmara não 

solicitava a ação do Tribunal de Contas sobre o assunto, sendo por isso que se solicitou 

a decisão dos seus órgãos jurisdicionais e não dos seus órgãos auditores e, 

contrariamente ao que disse o Vereador Rui Espínola, não é lógica da Câmara 

Municipal da Praia mas sim daquilo que está plasmado na lei, sendo que em nenhuma 

norma ou linha do Relatório do Tribunal de Contas se faz uma construção jurídica da 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que o Vereador Rui Espínola leu o artigo décimo nono mas 

não deu muita importância ao número um do mesmo, porquanto as alíneas a), b) e c) só 

se aplicam depois de aplicado esse número o qual fala em entidades participadas nas 

quais as entidades públicas participam. Mesmo, do ponto de vista jurídico, admitindo a 

alínea c) referente ao controlo de gestão, convém verificar o que diz o código das 
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sociedades comerciais sobre o que é o controlo de gestão, porque o próprio parecer do 

Professor Pedro Gonçalves refere isso, ou seja, mesmo admitindo que houvesse 

participação não há controlo de gestão. ------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que à Câmara o que interessa é a aplicação da lei e a 

confirmação, ou não, do que está mencionado no Relatório, sendo que a Câmara 

entende que tem razão tal como consta do contraditório, aliás aprovado com a 

unanimidade de todos os intervenientes nas deliberações em causa, portanto, a intenção 

é, respeitando o Tribunal de Contas, obter a decisão jurisdicional sobre esta matéria. -----  

 -------- Quanto aos valores das rendas das infraestruturas referiu que, como é sabido, 

algumas pessoas do PSD sempre tiveram um problema com as obras e infraestruturas 

levadas a efeito e que, por exemplo, muitas dessas pessoas não pretendiam que fossem 

construídos pavilhões nas freguesias, entre outras situações mas, no entanto, o que foi 

feito está feito e está ao serviço da população, sendo esse um custo que a Câmara 

Municipal pode suportar e está a fazê-lo para que essas infraestruturas estejam ao 

serviço das pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que este Relatório consta das contas de dois mil e quinze e 

caso a situação estivesse assim tão mal, como é que o Município teve os prazos de 

pagamento que teve desde essa data, como é que se executou a totalidade do último 

Quadro Comunitário e até teve a capacidade de conseguir fundos de outras Câmaras que 

não executaram, como é que no atual Quadro Comunitário esta é das Câmaras que está a 

utilizar mais fundos comunitários. Para além disso, mesmo que o Tribunal de Contas 

assumisse a sua posição, como foi possível no ano passado ter visado à Câmara dois 

empréstimos de médio e longo prazo, não excecionados, estes sim que não eram de 

fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que se essa questão fosse líquida, como o Vereador Rui Espínola 

diz, da parte jurisdicional do Tribunal de Contas, estaria a falar-se de outra matéria. ------  

 -------- No que concerne à posição da Câmara Municipal defendeu que a mesma honra 

sempre os seus compromissos, vai continuar a fazê-lo, quer com os praienses, quer com 

as entidades bancárias com quem tem compromissos, quer com os fornecedores e vai 

continuar a fazer o investimento que está projetado para o futuro. ----------------------------  

 -------- Proferiu, também, que, após aquilo que foi a posição do PSD, o mesmo ficou 

comprometido, porquanto anunciando um aumento “brutal” de impostos, e a vinda do 

“diabo”, como vai ser possível continuar a reivindicar, como o Vereador Rui Espínola 

fez anteriormente, obras em estradas, pois se assume que a Câmara está completamente 

endividada e que não tem recursos para fazer face aos seus compromissos, como é que 

também tem a coerência, ou falta dela, de solicitar investimentos e como é que a partir 

de agora votará também relativamente à atribuição de apoios. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que o PSD foi contra a construção 

desenfreada e o excesso de endividamento que foi criado pela Câmara da Praia, ao 

longo de doze anos, sendo que agora vem o Tribunal de Contas dizer que essa foi a 

forma encontrada para contornar o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, 

para continuarem a manter empresas dentro do perímetro municipal ou continuarem a 

controlar essas empresas, pagando os seus passivos ainda que feitos em benefício dos 

cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- Quanto à questão do controlo de gestão, salientou que o próprio jurista menciona 

que o controlo de gestão pode resultar de fatores alheios à condição societária, sendo 

que o jurista não é objetivo e claro naquilo que diz, e como não dispõe desse parecer 

não pode fazer uma análise do mesmo. ------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que gostaria que o Executivo dissesse que a Câmara não 

controla nada na ASTP e que esta não utiliza os edifícios da Câmara mas na prática isso 

não acontece, porquanto a ASTP foi reativada com o intuito de integrar a Praia em 

Movimento e a Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória por 

forma a ser um veículo que permita continuar a suster o passivo destas duas empresas, 

bem como do património que essas empresas têm. ----------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que o que o Tribunal de Contas vem dizer é que houve uma 

tentativa de contornar o Regime Jurídico e de continuar a manter estas empresas, por 

essa razão é que vinte e três por cento do orçamento é consignado à ASTP, saindo fora 

do perímetro, para além de que mais nenhuma outra associação recebe um montante 

semelhante. No seu entender, podemo-nos até suster na parte jurídica da questão, 

porque os juristas têm interpretações diferentes, mas o teor do Relatório não deixa de 

ser verdade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos impostos proferiu que, na sua opinião, deveria falar-se a 

verdade às pessoas, porquanto se o património está, o endividamento também, e o que o 

PSD veio falar foi contra o endividamento descontrolado dessas empresas municipais. 

Para além de que se o Tribunal de Contas verificar as contas municipais dos anos de 

dois mil e dezasseis e de dois mil e dezassete, vai dizer exatamente o mesmo, porquanto 

nada mudou e mantém-se a mesma situação. -----------------------------------------------------  

 -------- No âmbito desta intervenção o senhor Presidente elucidou que, relativamente à 

matéria de facto não houve qualquer tentativa de a esconder, até porque quando fez a 

intervenção sobre este Relatório, salientou isso aos jornalistas, ou seja, que a questão 

que se coloca é na interpretação que é feita quanto às normas que são aplicadas. Assim, 

o Município vai continuar a fazer o seu trabalho, o seu investimento, a atuar e agir junto 

das pessoas, porque uma matéria é certa, as infraestruturas estão ao serviço das pessoas 

e também poderia dar o exemplo de várias construções desenfreadas que o PSD fez no 

fim da sua gestão na Câmara da Praia pelas quais nunca pagou qualquer quantia 

porquanto foram pagas sim, mas pela gestão do PS na Câmara Municipal. Para além 

disso e ainda mais grave, é quando nem havia compromisso para ser pago e depois se 

descobriu que havia essa dívida. --------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao investimento realizado proferiu que esse investimento está 

ao serviço das pessoas, que também o manifestaram e exigiram, para além de que 

continuam a exigir mais construção, pois pretendem uma Câmara mais ativa e com 

maior volume de investimentos, pelo que o Executivo vai continuar a fazer o seu 

investimento de acordo com aquilo que programou, bem como com aquilo que assumiu 

como compromisso entre dois mil e dezassete e dois mil e vinte e um. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola lamentou algumas das palavras do senhor Presidente, 

pois este é um debate puramente partidário, e apesar de terem feito muita obra quem a 

está a pagar são os munícipes da Praia da Vitória, através de duas sociedades que estão 
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fora da consolidação das contas do município. Face a essa situação lamentou a atitude 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que não vão reverter todos os compromissos 

assumidos, sendo o objetivo cumprir os compromissos para com todos. ---------------------  

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

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

 

 

 ---------- (03/11) CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS - RELATÓRIO DO 

CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2017: -------------------------------------------------------------  

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

sessão da próxima Assembleia Municipal, o Relatório n.º 3/2018, de abril do corrente 

ano, elaborado pelo Conselho das Finanças Públicas, relativo à Execução Orçamental da 

Administração Local 2017. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (04/11) PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO DE 

TERRENO – EIXO PEDONAL DE LIGAÇÃO DA MARGINAL-PORTO DA 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/664, datada de 16 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A ligação entre o Porto Oceânico da Praia da Vitória e a cidade é feita através de 

um troço de estrada regional que assegura a ligação entre a Via Rápida e o porto, troço 

com grande intensidade de tráfego e que é utilizado por veículos pesados que asseguram 

a ligação ao porto; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É frequente observar-se neste trajeto a presença de um considerável número de 

peões que desembarcam neste porto que optam por aceder à cidade a pé, situação esta 

que se verifica sempre que tocam o porto navios de cruzeiro ou embarcações que 

asseguram a ligação inter-ilhas; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A primeira impressão que estas pessoas obtêm da cidade não é a melhor, pois 

vêem-se obrigadas a percorrer um trajeto que além de longo, pode ser perigoso;-----------  

 -------- Existe na frente marítima da cidade um arruamento marginal com pouco tráfego 

automóvel e com passeios largos e aprazíveis; ---------------------------------------------------  

 -------- Pretende-se prolongar este passeio, com uma via exclusivamente pedonal que 

além de menos extensa e muito mais segura, constituirá um acesso agradável em 

constante contato com o mar e que colmatará todas as insuficiências que presentemente 

existem; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A intervenção encontra-se sinalizada no PMUS- Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável da Região Autónoma dos Açores; ---------------------------------------------------  
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 -------- O empreendimento representa um contributo importante para o desenvolvimento 

turístico da Ilha Terceira; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Conselho do Governo Regional dos Açores deliberou na sua reunião de 6 de 

abril de 2017 reconhecer como interesse publico o projeto de construção do “Eixo 

Pedonal Marginal –Porto”. --------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se a este Executivo Municipal, deliberar: ------------------------------------------------  

 -------- 1 - Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº 1, alínea vv da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e dos artigos 10º do Código das Expropriações, propor a 

declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação da parcela de terreno com a 

área de 126,30 m2, do prédio rústico sito às Tronqueiras, freguesia de Santa Cruz, 

concelho de Praia da Vitória, inscrito na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da 

Praia da Vitória, sob o artigo 2263 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Praia da Vitória, sob o número cinco mil novecentos e noventa e oito, de que são 

proprietários Francisco de Sales Violante, residente na Estrada do Juncal, n.º 54, 

freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, Dília Maria de Lima Sales 

Violante Leal, residente na Rua Vila Catió, lote 396 -1º esquerdo, Lisboa e Anselmo de 

Lima Sales Violante, residente na Estrada do Juncal, n.º 52, freguesia de Santa Cruz, 

concelho de Praia da Vitória, para implementação do empreendimento “Eixo Pedonal de 

Ligação da Cidade ao Porto da Praia”. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Aprovar a resolução, que se encontra em anexo, para efeitos de expropriação 

a enviar ao Governo Regional.” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente explicou que, neste caso, não 

houve consenso relativo à compra e venda do terreno e assim sendo torna-se necessário 

seguir para um processo de expropriação, a fim de se efetuar o investimento. --------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou porque motivo não houve esse acordo, 

tendo o senhor Presidente respondido que não houve acordo relativamente ao valor a 

pagar pelo terreno, pelo que é necessário avançar com o processo de expropriação. -------  

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

 

 

 ---------- (05/11) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO À ESCOLA 

SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO – PARTICIPAÇÃO NA FINAL 

NACIONAL DO YOUNG BUSINESS TALENTS: ------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2018/621, datada de 7 de maio em curso, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------  

 ---------- “Considerando o pedido de apoio/patrocínio solicitado pela Escola Secundária 

Vitorino Nemésio, no âmbito da participação de duas equipas, na final nacional do 

YOUNG BUSINESS TALENTS, que se realizará no Estoril; ---------------------------------  

 ---------- Considerando que o apoio monetário destina-se à deslocação ao Estoril, tendo 

em vista a participação na fase nacional do concurso, que, sem o qual, não será possível 

a deslocação da comitiva constituída por alunos e professores, face aos poucos recursos 

económicos da grande maioria das famílias dos alunos envolvidos, proponho que a 

Câmara Municipal delibere: -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Sobre a aprovação do apoio a prestar à Escola Secundária Vitorino Nemésio, 

para apoio na despesa de duas passagens de avião com valor unitário de 134,00€, 

contabilizando o total de 268,00€.” ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que este é um apoio 

extraordinário, tendo em conta que na altura da candidatura aos apoios a Escola não 

fazia ideia de que chegariam a esta fase. ----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/11) SEMANA CULTURAL DOS BISCOITOS – PROPOSTA DE 

APOIO CORRESPONDENTE A UMA FESTA DE PARÓQUIA, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 4 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS 

NAS FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA E 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DO REFERIDO REGULAMENTO NOS 

TERMOS DO APOIO DE NATUREZA LOGÍSTICA: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/665, datada de 16 de maio corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando a correspondência e declaração remetida pela Junta de Freguesia 

dos Biscoitos, sobre as festas na freguesia dos Biscoitos, que manifesta formalmente 

que foram conciliadas as festas do Bairro de São Pedro, as festas do Caminho do 

Concelho, as festas da Rua dos Boiões e as festas da Canada do Caldeiro numa única 

festividade; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a referida declaração expressa a recolha de pareceres das 

autoridades competentes, a consulta das entidades representativas da freguesia e as 

pretensões dos biscoitenses, para as festas dos Biscoitos no ano de 2018; -------------------  

 -------- Considerando os fundamentos elencados pela comissão responsável pela criação 

da Semana Cultural dos Biscoitos – a realizar de 07 a 14 de julho de 2018, na zona 

contígua entre o Porto dos Biscoitos e as Piscinas Naturais; -----------------------------------  

 -------- Considerando que o primeiro contacto com a Câmara Municipal da Praia 

Vitória, realizado pela Junta de Freguesia dos Biscoitos e pelos elementos da comissão 

responsável pela Semana Cultural dos Biscoitos, foi anterior a 31 de janeiro de 2018; ----  

 -------- Considerando que a Semana Cultural dos Biscoitos não se enquadra no Artigo 4º 

do Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da 

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

 -------- Considerando tratar-se de uma situação excecional, restrita ao ano de 2018, que 

comtempla as intenções da Junta de Freguesia, da comissão responsável pela Semana 

Cultural dos Biscoitos e dos biscoitenses; ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto no artigo 9.º do Regulamento Municipal de Apoio às 

Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória em 4 de dezembro de 2017 

e 19 de dezembro de 2017, respetivamente, que define que os casos omissos são objeto 

de apreciação e decisão da Câmara Municipal, mediante proposta fundamentada do 

Presidente da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando a matéria em apreço ser uma exceção ao supra mencionado 

regulamento e tendo este sido aprovado em sede de Assembleia Municipal da Praia da 

Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que devem ser atendidas as pretensões da Junta de Freguesia dos 

Biscoitos, da comissão da Semana Cultural e dos Biscoitenses; -------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter a aprovação da 

Assembleia Municipal da Praia da Vitória, nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 

33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o apoio correspondente a uma festa de 

Paróquia, nos termos do artigo 4º do Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas 

Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, com majoração de 100%, e aplicar-

se o artigo 5º do referido regulamento nos termos do apoio de natureza logística, à 

Semana Cultural dos Biscoitos.” --------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que este processo já decorre há 

algum tempo, porém, e com o avançar das datas houve necessidade de se ser mais 

concreto, sendo que a posição de sempre foi no sentido de que aquilo que fosse o 

entendimento da Freguesia e para a Freguesia, a Câmara iria corroborar esse 

entendimento. Assim, o entendimento foi que, as festas do Bairro de São Pedro, as 

festas do Caminho do Concelho, as festas da Rua dos Boiões e as festas da Canada do 

Caldeiro, seriam conciliadas numa única festividade, no ano de dois mil e dezoito, a ter 

lugar na semana de sete a catorze de julho. No ano de dois mil e dezanove terá de se 

iniciar um novo processo, caso a Freguesia entenda seguir este caminho. -------------------  

 -------- Concluiu destacando que a proposta foi redigida no sentido de que a posição da 

Câmara deve ser aquela que a Junta de Freguesia entende tomar nessa matéria, 

atendendo a que envolve tradições, aplicando-se aquela que é a proposta da Junta de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que já dialogou com o Presidente da Junta de 

Freguesia sobre esta matéria, sendo esta uma tentativa de concentrar as festividades e 

tentar fazer uma festa de maior dimensão e com melhores condições. -----------------------  

 -------- Continuou dizendo que, ainda bem que foi possível a Câmara chegar a um 

entendimento nesse sentido numa questão que parece que esteve bastante difícil. 

Referiu, ainda, que terá de se aguardar para ver como a festa irá decorrer neste ano de 

dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida questionou como ficou articulada a questão das touradas tradicionais.  

 -------- No âmbito desta questão e quanto à suposta dificuldade de entendimento, o 

senhor Presidente esclareceu que o mesmo não foi difícil, porquanto, desde a primeira 

hora, o Executivo defendeu a mesma posição. Para além de que quando foi apresentado 

o Regulamento das Festas Tradicionais, acusaram o Executivo de querer acabar e 

mandar nas festas tradicionais. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao licenciamento das touradas e de acordo com aquilo que foi 

transmitido pelo Presidente da Junta de Freguesia será aceite o pedido. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola registou a posição dúbia que denota das palavras do 

senhor Presidente, e que tem a ver com a expressão “de quererem acabar com as festas 

tradicionais”, a qual o leva a crer que, no entendimento do senhor Presidente, não existe 

aqui a ideia de que se trada de uma exceção, para além de se ficar com a ideia de má-fé 
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no intuito de se passar o ónus da responsabilidade para a Junta de Freguesia, quando o 

senhor Presidente foi perentório, logo no início da reunião, em dizer que, se é para 

avançar, o Executivo apoia essa decisão. ----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que não se denota qualquer má-fé, não sendo 

este processo um exemplo dessa situação mas, infelizmente, da retórica que muitas 

vezes é utilizada pelo PSD e que, em termos da Assembleia Municipal, posteriormente, 

não é partilhada por algumas Juntas de Freguesia, principalmente sobre uma questão em 

que o Executivo foi muito claro com a Junta de Freguesia em causa, sendo que esta é 

uma matéria muito sensível e que, provavelmente, é demasiado apressado pôr em 

prática ainda este ano, sendo que o Executivo acabou por retirar algumas questões que 

entendia serem importantes para constarem do processo, como por exemplo os 

pareceres da comunidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que é sabido que, eventualmente, poderão surgir pedidos 

para touradas e para algumas destas festas, existindo, portanto, esta possibilidade, para 

além de outra questão que foi sugerida à Junta de Freguesia, e que consistia em fazer 

constar do processo uma deliberação da Assembleia de Freguesia mais abrangente, 

porquanto a deliberação desta também não é conclusiva naquilo que é o objetivo, sendo 

que o próprio objetivo foi evoluindo ao longo do tempo. Na sua opinião, deveria haver 

outro tipo de abordagem deste assunto perante a própria Freguesia no sentido, por 

exemplo, de haver maior auscultação. -------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que, atualmente, está quase tudo pensado, apesar de haver 

ainda uma ou outra situação que não está devidamente resolvida mas que, no entanto e 

no seu entender, vai ser possível resolver, quer com a comissão das festas, quer com a 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola defendeu que, o que pretende da parte do senhor 

Presidente é que quando surgirem as primeiras dificuldades neste processo, as culpas 

não sejam atribuídas à Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos esclareceu que tal como o senhor Presidente 

mencionou, no âmbito do pedido de instrução para licenciamento das touradas, tendo a 

Junta de Freguesia de atestar que a pessoa que vem apresentar o requerimento, faz parte 

de uma comissão, no caso a Junta de Freguesia não passar esse atestado a 

responsabilidade nunca será da Câmara Municipal pela impossibilidade de 

licenciamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/11) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS 

DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E PRESTAÇÃO DE SOCORRO NAS ZONAS 

BALNEARES: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/666, datada de 16 de maio corrente, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------  
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 -------- “Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto 

Legislativo Regional 16/2011/A de 30 de maio, o uso público balnear é assegurado 

através da constituição de zonas balneares às quais está associado um conjunto de regras 

com o objetivo de garantir a segurança e a sustentabilidade da sua utilização; --------------  

 -------- Considerando que de harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

54/2005, de 15 de novembro, as zonas balneares estão sob a administração de uma 

entidade de direito público encarregada da prossecução de atribuições de interesse 

público, a qual pode ser o município territorialmente competente; ----------------------------  

 -------- Considerando que o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional 

16/2011/A, de 30 de maio, estipula que o Município deve assegurar, nas zonas 

balneares, os serviços de vigilância, assistência e primeiros socorros a banhistas; ---------  

 -------- Propõe-se, com o objetivo de garantir a segurança, a vigilância e a prestação de 

socorro nas zonas balneares, de acordo com a legislação em vigor, que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, delibere estabelecer um Protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nos termos da proposta 

que junto se anexa.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente referiu que este apoio foi alvo de 

um reforço substancial relativamente ao ano transato, em vinte mil euros, para fazer 

face à antecipação da época balnear, sendo que o objetivo, até ao final do mandato, é no 

sentido da época balnear se iniciar a um de junho e terminar a trinta de setembro. ---------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se existem candidatos a frequentar o curso 

de nadadores salvadores em número suficiente, tendo o Vereador Carlos Costa 

respondido que o curso termina neste dia e que, apesar de existirem candidatos em 

número suficiente, é necessário aguardar pelos resultados. -------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges perguntou se este ano já seria alargado o período da 

época balnear, ao que o senhor Presidente respondeu que este ano só se avança para o 

início ser a um de junho, sendo o objetivo, a médio prazo, de se iniciar a um de junho e 

terminar a trinta de setembro, ou seja, este ano, antecipou-se 15 dias. ------------------------  

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

 

 

 -------- (08/11) PRAIA CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA - ISENÇÃO DE TODAS AS 

TAXAS INERENTES ÀS FESTAS DA PRAIA 2018 – PROPOSTA: -------------------  

 -------- Ofício n.º SAI/41/2018, datado de 14 de maio em curso, da Praia Cultural – 

Cooperativa de Interesse Público e Responsabilidade, Limitada, solicitando a isenção de 

todas as taxas inerentes às Festas da Praia 2018, que decorrem de 3 a 12 de agosto. -------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/663, datada de 15 de maio corrente, do Sr. Presidente 

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

 -------- “A Cooperativa Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e 

Responsabilidade Limitada, solicita a isenção de todas as taxas inerentes às Festas da 

Praia 2018”, que decorrem de 03 a 12 de agosto próximo. -------------------------------------  

 -------- Tendo em conta o disposto na alínea c), do nº2, do artigo 5º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal poderá isentar o 
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pagamento de taxas às associações ou fundações culturais, sociais, religiosas, 

desportivas ou recreativas legalmente constituídas, relativamente aos atos e factos que 

se destinem à prossecução de atividades de interesse público municipal, desde que 

beneficiem de isenção ou redução de IRC, o que deverá ser comprovado mediante a 

apresentação do competente documento e às cooperativas, suas uniões, federações e 

confederações, desde que constituídas, registadas, e funcionando nos termos da 

legislação cooperativa, relativamente às atividades que se destinem à realização dos 

seus fins estatutários, nos termos da alínea d) do mesmo número e artigo. ------------------  

 -------- Proponho nos termos do disposto no Regulamento supra mencionado que se 

isente a Cooperativa Praia Cultural do pagamento das referidas taxas.”----------------------  

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

 

 

 -------- (09/11) FILOMENA GRAÇA COSTA DE SOUSA RIBEIRO – 

CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO JARDIM SILVESTRE 

RIBEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA ALARGAMENTO DO HORÁRIO ENTRE 

15 DE MAIO A 30 DE SETEMBRO DE 2018: -----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de maio corrente de Filomena Graça Costa de Sousa 

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

Ribeiro, requerendo o alargamento do horário do bar em apreço, para o período de 15 de 

maio a 30 de setembro de 2018, das 10h00 às 02h00. -------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 15 de maio em curso, do Setor de Atendimento a 

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

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

concessionária de exploração do Bar sito no Jardim Silvestre Ribeiro, vem requerer a 

esta Câmara Municipal autorização para alterar o horário no período de 15 de maio 

a 30 de setembro de 2018, das 10h00 às 02h00. ------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que nos termos da 6º clausula do 

contrato acima mencionado o horário de funcionamento do Bar é segunda a sexta feira 

das 12h00 às 16h00 e sábados das 12h00 às 14h00. O segundo outorgante poderá, em 

casos devidamente fundamentados, alterar o horário do bar, mediante prévia 

autorização da Câmara Municipal. Mais informo que nos termos do nº1, do artigo 3º 

do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município da Praia da Vitória, poderão os estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de caráter sedentário ou não, casas de chá, cafés, cervejarias, 

etc, estar abertos até às 2h00 de todos os dias da semana e até às 04h00 no fim de 

semana e vésperas de feriado.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito desta concessão a Vereadora Raquel Borges referiu que no passado 

fim-de-semana a concessionária organizou um evento no local e questionou se o mesmo 

foi uma iniciativa só da mesma ou teve algum apoio da Câmara, ou de outras entidades, 

tendo o Vereador Carlos Costa respondido que a iniciativa foi da concessionária e 

contou com o apoio logístico do Município, sendo que esse apoio se insere na 

programação das atividades de verão para a Praia da Vitória e é uma forma de tentar 

dinamizar o Jardim Municipal. ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário 

do Bar em apreço, para o período de 15 de maio a 30 de setembro de 2018, das 

10h00 às 02h00, nos termos e fundamentos da informação datada de 15 de maio em 

curso, do Setor de Atendimento a Munícipes. -------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 vinte 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: _________________________________________ 


