
 

 
Ata nº 12/2018 Página 1 de 19 
 

 

 

 

ATA Nº 12   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE JUNHO 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, Amélia Maria 

Brasil de Oliveira Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins, e Rui Miguel 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins, Tiago 

Manuel Silva Borges, Marília de Fátima Ávila Coelho, Diana de Lima Silva e Luís 

Carlos Marques Ruivo. ------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos quatro dias do mês de junho 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, Amélia Maria Brasil de Oliveira 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 justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos, o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou esclarecimentos sobre o processo das Casas 

de Santa Rita, e questionou se a Câmara dispõe de algum plano para ajudar essas 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao caso das casas de Santa Rita, o senhor Presidente informou 

que hoje terá lugar uma reunião, pelas dezassete horas e trinta minutos, com os treze 

moradores que receberam as comunicações do Tribunal e que também tiveram 

conhecimento de que os moradores solicitaram autorização para realizarem uma 

manifestação na Praça Francisco Ornelas da Câmara, o que foi aceite apesar do pedido 

não ter sido apresentado dentro do prazo legal. --------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu fazendo um percurso histórico de todo este processo, salientando que 

o mesmo tem cerca de sessenta anos, contados, desde a data da construção daquelas 

casas muito embora o processo em Tribunal tenha cerca de vinte anos. ----------------------  

 -------- Ainda no âmbito desta situação, esclareceu que a Câmara sempre assumiu, em 

termos de gestão, ser intermediário, do lado dos moradores, com os proprietários dos 

terrenos, mas os proprietários, porém, não abdicam de um determinado valor pelos 

terrenos, sendo o valor mais baixo que se conseguiu negociar, de cerca de três milhões e 

meio de euros. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Continuou referindo que existe uma avaliação dos prédios em que o metro 

quadrado é de vinte euros e vinte cêntimos, sendo esta a base com que os proprietários 

das casas estavam disponíveis para comprarem o respetivo lote, no entanto, os 

proprietários dos terrenos não aceitaram esse valor. ---------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que durante o decorrer das negociações, os proprietários dos 

terrenos foram colocando ações de despejo em Tribunal, datando a primeira ação do ano 

de dois mil. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que, na altura dessa ação, os 

proprietários das casas não discutiram a matéria de facto e de direito e pagaram o valor 

das rendas mais cinquenta por cento, mas depois, continuaram sem pagar as rendas. ------  

 -------- O senhor Presidente, esclareceu que, atualmente, existem treze moradores que 

receberam a decisão do Tribunal. Desses treze, quatro não foram acompanhados pelo 

executivo pelo facto de não existir informação sobre esses casos, pois as notificações 

foram remetidas ao americano que inicialmente residiu na moradia, ou seja, os quatro 

moradores apenas tiveram conhecimento da situação quando o agente de execução lhes 

entregou a notificação, porquanto nunca haviam sido chamados ao processo. --------------  

 -------- Em suma, destacou que estes quatro casos são os mais desprotegidos, sendo que 

o plano de contingência consiste em arranjar casas cujas despesas serão assumidas pela 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se nestes casos não existe possibilidade de 

resolução, tendo o senhor Presidente respondido negativamente e esclarecido que esta é 

a decisão do Tribunal. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que não compreende como é que é movida uma 

ação e como é que se discute a mesma, sem se discutir a matéria de direito e a matéria 
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de facto, diligenciando-se uma decisão de despejo, sem que as pessoas que se 

encontram a morar na casa e que pagam os respetivos impostos, tenham sido notificadas 

e chamadas ao processo. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo a situação de outros nove casos, notificados no início do 

processo e cuja assessoria jurídica foi prestada, desde 2011, pela Câmara aos 

moradores. Salientou que, destes nove casos, ainda é possível requerer o diferimento à 

desocupação, por razões sociais, ou seja, pessoas que estejam sem rendimento, estejam 

doentes, etc., porém, não será possível resolver todos os nove processos. -------------------  

 -------- Acrescentou que, perante a receção dessas treze cartas, os restantes oitenta e 

cinco moradores ficaram preocupados mas, no entanto, destes oitenta e cinco, nenhum 

irá para a rua sem que se dê início a um processo. -----------------------------------------------  

 -------- No que concerne à questão da resolução definitiva do processo, referiu que 

existe o problema com os proprietários dos terrenos. --------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, questionou se a negociação com os proprietários dos 

terrenos está completamente fechada, tendo o senhor Presidente respondido que essa 

negociação começou com os mesmos a pedirem seis milhões de euros pelos terrenos e 

agora cerca de três milhões e meio de euros, pelo que, apesar de não entender de 

avaliações, na sua perspetiva, um terreno naquele local não vale essa quantia. Disse 

ainda que, os proprietários dos terrenos se baseiam na questão, a que o Tribunal deu 

razão, e relativamente à qual a Câmara discorda, referente ao título, ou seja, ao registo 

do terreno, sendo que os únicos que têm o registo são os proprietários dos terrenos. 

Desse modo, o Tribunal alega que não existem casas, pelo que as ações de despejo são 

como se se tratassem de terrenos rústicos, o que não é fácil de compreender e aceitar 

pelos proprietários das casas, porquanto estes pagam os seus impostos e estão a ser 

despejados das casas dessa forma. Assim sendo, caso não seja por via de um acordo, a 

decisão será sempre em Tribunal. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que existe ainda uma solução, que também tem riscos e que 

consiste na expropriação, mas que quem sabe o que é uma expropriação, compreende 

que esta não é uma solução “à prova de bala”, porquanto, se se avançar com esse 

processo, o mesmo acaba em Tribunal e, enquanto se estiver a discutir a expropriação, 

os proprietários dos terrenos avançarão com as ações de despejo para os restantes casos.  

 -------- Realçou ainda que, da parte da Câmara, o que sempre foi assumido e se mantém, 

é a realização das infraestruturas, as quais, supostamente e numa operação de 

legalização, os proprietários dos terrenos é que teriam de fazer, bem como, as estradas. 

No entanto, o problema reside no valor que cada proprietário das casas terá de pagar 

para adquirir o seu lote, porquanto e apesar do valor da avaliação da Câmara ser de 

vinte euros e vinte cêntimos por metro quadrado, se se aplicar o valor pretendido pelos 

proprietários dos terrenos, de três milhões e meio de euros, o metro fica em setenta e 

dois euros e sessenta e um cêntimos. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, como não é possível haver mais negociações 

com os proprietários, a longo prazo, todas aquelas pessoas terão de sair das casas, caso 

se mantenha a decisão do Tribunal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente disse que existem várias hipóteses, como 

por exemplo, a expropriação. ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Para este processo salientou que vê três soluções: ou chegar a acordo com os 

proprietários dos terrenos, sendo que não baixam a sua proposta, pagando a Câmara a 

sua parte e os proprietários das casas, a sua parte também; ou o tribunal é que irá 

decidir, o que poderá ser muito favorável ou muito desfavorável; ou assumir que não se 

consegue legalizar aquelas casas e arranjar uma alternativa para as pessoas. ----------------  

 -------- No caso de se optar pela solução da expropriação, disse que tem de se refletir 

bem sobre o processo porquanto, se o mesmo avançar para Tribunal, os proprietários 

dos terrenos, para colocarem em causa a expropriação, não irão pedir os três milhões e 

meio de euros, mas sim os seis milhões de euros. ------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou em que é que os proprietários dos terrenos 

se baseiam para pedirem o montante de seis milhões de euros, tendo o senhor Presidente 

respondido que se baseiam em várias situações, nomeadamente, nas rendas que não 

foram pagas, nos juros de mora das mesmas e no cálculo do tempo em que não usaram 

aqueles prédios porque estão a ser ocupados. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, no seu entender, a partir do momento em 

que a Câmara entrou no processo, os proprietários dos terrenos lembraram-se que 

podiam pedir valores mais elevados do que aquilo que, supostamente, os prédios 

possam valer. Para além disso, quando se anuncia publicamente a possibilidade de 

expropriação, então sim, disparou o sentimento dos proprietários de que poderiam pedir 

valores mais elevados, pelo que, na sua opinião, essa situação, provavelmente, nem foi 

responsável por aquilo que se está a viver neste momento, apesar de entender que o 

intuito tenha sido de assustar os proprietários, mas, provavelmente, resultou ao contrário 

e agora estão confrontados com uma situação irreversível. -------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente defendeu que até compreende o que o 

Vereador Rui Espínola disse mas, no entanto, e se a Câmara não tivesse entrado no 

processo, nunca se teria chegado ao ponto em que se chegou, ou seja, nunca se teriam 

dado tantos passos para a legalização. -------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu, dizendo que este executivo já legalizou duas zonas na Serra de 

Santiago e vai concluir, este mês, a legalização das Pedreiras mas, nestes casos, houve 

entendimento entre os proprietários das casas e dos terrenos. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, realçou que, no seu entender, a Câmara está de 

parabéns ao ter liderado o processo, do ponto de vista jurídico, relativo ao apoio que 

tem dado a estas pessoas, porém, entende que as declarações proferidas no passado 

permitiram, por um lado, que os proprietários dos terrenos acreditassem que poderiam 

pedir o valor que entendiam, por estarem a ser pressionados pela Câmara e, por outro 

lado, os inquilinos acreditaram que, segundo a palavra do mais alto cargo do Concelho, 

não iria acontecer rigorosamente nada. Neste aspeto é que entende que não correu bem, 

sendo que, atualmente, os inquilinos foram confrontados com esta situação o que 

também, se tornou numa situação embaraçosa para a Câmara, porque efetivamente 

sente-se impotente para resolver o problema. -----------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria, o senhor Presidente esclareceu que esta não é uma 

situação embaraçosa para a Câmara, porque, se houve entidade que esteve sempre ao 

lado daquela população, foi a Câmara.-------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou se o “caminho” dos despejos é inevitável, 

ao que o senhor Presidente respondeu que no caso destes treze processos sim mas que, 

porém e quanto aos restantes, ainda levará algum tempo e irá depender daquilo que os 

proprietários das casas entendam fazer. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se não existe a possibilidade de alguma 

intervenção do Governo Regional, ao nível de valores, por forma a que possibilitasse 

haver mais algum entendimento, tendo o senhor Presidente respondido que isso não é 

possível por uma questão de base, que também é aquilo que bloqueia a Câmara, ou seja, 

na origem está uma questão entre privados e a Câmara apenas serve como mediador. Da 

parte do Governo, o apoio é mais ao nível do direito à habitação, não na legalização. -----  

 

 -------- Seguidamente, o Vereador Rui Espínola referiu que foi abordado a respeito de 

um caso do parque infantil da zona do Paúl, onde foram detetadas umas pequenas 

anomalias, questionando se o executivo tem conhecimento dessa situação. -----------------  

 -------- Sobre essa questão, o Vereador Carlos Costa, respondeu que, na semana 

passada, esse espaço foi alvo de inspeção pela Inspeção Regional das Atividades 

Económicas, sendo que não foram indicadas situações irregulares. No âmbito de um 

levantamento efetuado, existem algumas situações que têm de ser resolvidas e que, 

entretanto, já estão em curso. ------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao Air Center, o Vereador Rui Espínola, referiu que na 

Assembleia Municipal foi dito que o mesmo ficaria situado na Praia da Vitória, pelo que 

pergunta em que espaço ficará instalado, quem o irá gerir, e qual o envolvimento da 

Câmara para além da cedência do espaço. --------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente respondeu que, no próximo dia seis, 

uma comissão técnica vai deslocar-se à Cidade, ficando instalados na “Casa da Roda”, 

na Rua Gervásio Lima. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No respeitante ao envolvimento da Câmara no Air Center, o senhor Presidente 

esclareceu que o mesmo é para efeitos de investigação científica e como a Câmara não 

tem quadros nessa área, a sua participação será no apoio logístico, a fim de que se situe 

na Praia da Vitória, ou seja, quando o Air Center começar a funcionar, a Câmara deixará 

de estar envolvida. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, perguntou qual o impacto esperado da presença deste 

gabinete na Praia da Vitória, tendo o senhor Presidente respondido que, à semelhança 

do que já disse e a exemplo do que acontece em Santa Maria, este projeto, que começa 

de pequeno, não vai ser desenvolvido apenas na Praia mas sim um pouco por todo o 

Atlântico e pelos países envolvidos.----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, o senhor Presidente, que na Praia da Vitória ficará a sede, a parte 

administrativa e alguns projetos de desenvolvimento, porém a dinâmica do próprio Air 

Center dependerá também da dinâmica da comunidade científica de cada um dos 

espaços. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à dinâmica para o futuro, salientou que isso depende da dinâmica que a 

própria sociedade souber dar e que, por exemplo, no caso de Santa Maria, há vinte anos 
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atrás, ninguém dava nada por aquilo e atualmente é uma grande infraestrutura, que já 

gere vários postos de trabalho, pelo que tem de se dar tempo ao tempo. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola desejou que assim fosse porquanto, ao que parece, “a 

montanha pariu um rato”, ou seja, estava-se à espera de um centro de investigação 

internacional e aquilo que foi dado a conhecer, à partida, é um gabinete que terá quatro 

pessoas a trabalhar, pelo que questionou qual será o impacto do projeto no futuro. --------  

 -------- O senhor Presidente, esclareceu que o que tiveram foi sempre nesse sentido, ou 

seja, é algo pequeno que vai crescendo, como é habitual nas questões da ciência e da 

tecnologia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda e também, que, há vinte anos atrás, o LAMTEC era o futuro da 

Praia, tendo o Vereador Rui Espínola realçado que este projeto nunca foi devidamente 

apoiado e nunca foi assumido como investimento prioritário. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, concluiu desejando que o Air Center, no futuro, seja 

muito mais do que aquilo que é hoje. --------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao dia mundial da criança, o Vereador Rui Espínola lamentou 

que, quando tanto se fala em encher a Praia, tenha sido uma oportunidade perdida para o 

fazer e para dinamizar o dia na Rua de Jesus, ou noutra zona do centro da Cidade. --------  

 -------- Em referência a esta situação, o senhor Presidente concordou com o defendido 

pelo Vereador Rui Espínola mas, no entanto, também é necessário clarificar que as 

atividades desenvolvidas no centro da Cidade, são discutidas com os comerciantes e, 

infelizmente, neste momento, aquela que tem sido a opinião sobre os eventos realizados, 

é que estes eventos trazem pessoas que não compram no comércio local. -------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, acrescentou que tem de se fazer alguma coisa, sendo 

preferível trazer as crianças para o centro da Praia, do que ter a Rua de Jesus vazia, ao 

que o senhor Presidente argumentou que concorda com isso, mas todos os eventos 

levados a efeito não conseguem fazer com que os comerciantes vendam mais e a 

opinião é que não vale a pena fazer. Acrescentou que a Câmara só está a realizar 

despesa para fazer eventos, apesar de concordar que é preferível fazer os eventos no 

centro da Cidade do que nos pavilhões, porém, também é necessário definir bem o que 

se pretende. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, o senhor Presidente acrescentou que também sempre 

salientou que os eventos são importantes, não só para vender mas também para trazer 

dinâmica à Cidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que, para além disso, também é importante a 

própria questão da criança, pois é um dia diferente, pelo que, na sua opinião, a opção 

não foi boa e deve inverter-se a situação, trazendo as crianças para a Rua de Jesus, de 

forma a dar também dinâmica ao centro da Cidade. ---------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concordou, em parte, com o que foi referido, mas da 

análise, daquilo que tem sido dito, constata-se que tem havido um extrapolar 

relativamente à questão dos eventos realizados, que até parece que, tudo o que não seja 

para vender, mais vale a pena não fazer porquanto só implica despesa. ----------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 1 de junho 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 4 de junho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 30 de maio findo, 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 4 de junho de 2018, pelo que será substituída, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

 -------- Requerimento de Tiago Manuel Silva 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 4 de junho de 2018, pelo que será substituído, conforme determina o nº 1 daquele 

preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente 

a seguir na ordem da respetiva lista.----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Marília de Fátima Ávila Coelho, 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 4 de junho de 2018, pelo que será substituída, conforme determina o nº 1 daquele 

preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente 

a seguir na ordem da respetiva lista.----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Diana de Lima Silva, 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 4 de junho de 2018, pelo que será substituída, conforme determina o nº 1 daquele 
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preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente 

a seguir na ordem da respetiva lista.----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Luís Carlos Marques Ruivo, 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 pôde estar presente na reunião 

do dia 4 de junho de 2018, pelo que será substituído, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/12) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de maio findo, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de 1 dia de férias no dia 25 de maio. ----------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/12) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de maio findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, 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 1 dia de férias no próximo dia 1 

de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (05/12) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – ATRIBUIÇÃO À PRAIA DA RIVIERA DO TÍTULO 

DE PRAIA ZERO POLUIÇÃO 2017: ----------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 60/2018, datado de 15 de maio findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 18 de setembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela atribuição à Praia da Riviera do título de Praia ZERO Poluição 

2017. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/12) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA FAZ 

ACONTECER PRAIA DA VITÓRIA 2017: --------------------------------------------------  
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 -------- Ofício n.º 61/2018, datado de 15 de maio findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 18 de setembro 

último, foi aprovado, por maioria e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela organização da conferência Faz Acontecer Praia da Vitória 2017. ----  

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

 

 

 -------- (07/12) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – IV EDIÇÃO DA BIOFEIRA DOS AÇORES: ------------  

 -------- Ofício n.º 70/2018, datado de 15 de maio findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 18 de setembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela IV edição da Biofeira dos Açores. ------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/12) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO - COMISSÃO ORGANIZADORA DO FESTIVAL 

MUSICAL AÇORES 76/77 PELO SEU 40º ANIVERSÁRIO: ----------------------------  

 -------- Ofício n.º 79/2018, datado de 15 de maio findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 18 de setembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação à Comissão Organizadora do Festival Musical Açores 76/77 pelo seu 40º 

aniversário. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/12) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – GALARDÃO “MUNICÍPIO AMIGO DO 

DESPORTO 2017”: ---------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Ofício n.º 82/2018, datado de 15 de maio findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 18 de setembro 

último, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação a este Município, pelo Galardão “Município Amigo do Desporto 2017”. -  

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

 

 

 -------- (10/12) PROPOSTA DE REALOJAMENTO - ARRENDAMENTO SOB 

REGIME DE RENDA APOIADA - SR.ª MARIA OLGA AMARAL FISK E 

RESPETIVO AGREGADO FAMILIAR: -----------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/696, datada de 24 de maio findo, da Vereadora com 

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

 -------- “Constitui uma das atribuições dos municípios, na área da habitação social e 

conforme previsto na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a gestão do parque habitacional de arrendamento social. ---------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória é proprietária de um imóvel sito ao 

Caminho do Facho, n.º 6-D, na localidade de Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, que se 

encontra vago. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta Câmara Municipal tem procedido ao subsequente realojamento das famílias 

mais carenciadas do concelho, mediante a celebração de contratos de arrendamento sob 

o regime de renda apoiada, previsto na Lei n.º 81/2014 de 19 de dezembro, sendo que 

nos termos do disposto nos n.º 1 e 3 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 50/77 de 

11 de Agosto, a habitação a atribuir a cada agregado familiar deverá ser adequada à 

satisfação das suas necessidades. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, com base em levantamentos efetuados anteriormente para efeitos 

de realojamento, detetou-se um caso de extrema necessidade, considerando os escassos 

recursos financeiros do agregado em questão. Assim sendo, a Câmara pretende realojar 

a Sra. Maria Olga Amaral Fisk e respetivo agregado familiar, composto por um filho 

desempregado, uma vez que o agregado familiar em causa vive somente da reforma da 

Sra. Maria Olga. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente agregado familiar reside numa habitação unifamiliar de construção 

abarracada clandestina com graves problemas estruturais, bastante frágil, não garantindo 

condições mínimas de segurança e de estabilidade que por ser clandestina não poderá 

ser alvo de apoio na sua beneficiação, precisamente por não se enquadrar no sistema de 

apoios da Direção Regional da Habitação. --------------------------------------------------------  

 -------- Posto isto, e uma vez analisada a situação socioeconómica deste agregado, 

considera-se que a solução mais viável será o realojamento, onde a renda será apoiada 

de acordo com o rendimento per capita da família em apreço. ---------------------------------  

 -------- Considerando que existe uma habitação vaga, sita no Caminho do Facho, n.º 6 

D, na localidade de Santa Rita, freguesia de Santa Cruz, com a tipologia adequada a este 

agregado familiar; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que esta família se enquadra perfeitamente na referida habitação, 

quer pela vizinhança existente, quer ainda pelo facto da sua filha viver logo ao lado, na 

Serra de Santiago, sendo esta um forte elemento de suporte e apoio familiar;---------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir, no regime de renda 

apoiada, o fogo sito no Caminho do Facho, n.º 6-D, na localidade de Santa Rita, 

freguesia de Santa Cruz, conforme minuta de contrato de arrendamento apoiado que 

junto se anexa e que faz parte integrante da presente proposta.” -------------------------------  

 -------- No que concerne ao prazo de arrendamento, o Vereador Rui Espínola proferiu 

que esse prazo é por dez anos, com renovações anuais, sendo que, na sua opinião, este 

prazo é muito longo, pelo que questionou se a lei estabelece um prazo de dez anos, ao 

que a Vereadora Paula Ramos respondeu que esta é uma situação de habitação social e, 

como tal, enquanto a pessoa estiver em condições para ser apoiada, não há alternativa. ---  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (11/12) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA - PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/709, datada de 29 de maio findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Considerando que as Juntas de Freguesias constituem um forte aliado na 

prossecução de políticas de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

populações, assim como, do desenvolvimento harmonioso do Concelho da Praia da 

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

 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e 

pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com 

o aviso 1152/2018, de 24 de janeiro de 2018; ----------------------------------------------------  

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

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de apoios de 

natureza financeira no valor total de € 23.199.95 (vinte e três mil cento e noventa e 

nove euros e noventa e cinco cêntimos) e de apoios de natureza não financeira, com 

base no relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo e a minuta de 

Contrato-Programa anexa, ambos parte integrante da presente proposta, 

consubstanciado nos seguintes apoios: ------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Apoios de Natureza Financeira: ------------------------------------------------------  
 --------  --- Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo: ---------------------------------------  

 --------  ------ Alínea a) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 2.898,84 para a Obra do Jardim 

Público e Cultural. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  --- Junta de Freguesia do Cabo da Praia: ---------------------------------------------  

 --------  ------ Alínea a) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 2.925,70 o projeto da Casa do 

Camponês. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  --- Junta de Freguesia da Vila das Lajes: ---------------------------------------------  

 --------  ------ Alínea a) do n.º1 do artigo 4.º, apoio € 2.375,41, para o projeto do Museu 

de Carnaval da Ilha Terceira; ------------------------------------------------------------------------  

 --------  ------ Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 

requalificação no cemitério da Vila das Lajes; ---------------------------------------------------  

 --------  ------ Alínea c) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para requalificação do 

Jardim Público.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  --- Junta de Freguesia de São Brás: ----------------------------------------------------  

 --------  ------ Alínea b) do n.º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para a requalificação 

do cemitério de São Brás, nomeadamente ao nível de abertura de sepulturas e 

requalificação das casas de banho e capela. -------------------------------------------------------  

 -------- 2. Apoios de Natureza não financeira: -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória fixa a atribuição de apoios de natureza 

não financeira, a cada Junta de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória, na dotação 

de 500€ (quinhentos euros). A gestão é realizada em função do solicitado pela Junta de 

Freguesia e gerido pelo Vereador com a competência delegada.” -----------------------------  
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 -------- Sobre este ponto, o senhor Presidente referiu que, no âmbito do Regulamento de 

Apoio às Juntas de Freguesia, foram recebidas candidaturas da Fonte do Bastardo, Cabo 

da Praia, Vila das Lajes e São Brás, sendo que, destas quatro freguesias, a que se 

candidata a todos os eixos é a Vila das Lajes. Relativamente aos apoios de natureza não 

financeira, foram solicitados pela Vila Nova, Vila das Lajes e Porto Martins, pelo que se 

propõe que a dotação seja de quinhentos euros por cada freguesia, sendo que, Vila Nova 

e Porto Martins solicitaram cerca de trezentos euros e a Vila das Lajes solicitou dois mil 

trezentos e setenta e três euros. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quando é que foram recebidas as 

candidaturas mencionadas, tendo o senhor Presidente respondido que as mesmas deram 

entrada até trinta e um de janeiro do corrente ano, conforme estipulado no regulamento, 

no entanto, como este era o primeiro ano, houve necessidade de solicitar 

esclarecimentos às Juntas de Freguesia, o que demorou mais algum tempo. ----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou como está a ser gerido este processo, 

designadamente os pedidos efetuados pelas Juntas de Freguesia ao longo do ano, por 

exemplo, no âmbito da realização das reuniões de Câmara pelas freguesias, quando o 

executivo é confrontado com algum pedido, responde que seja enviado um email a fim 

de poderem resolver a situação, mas com este regulamento os pedidos terão de ser 

enviados mediante o estabelecido no mesmo. ----------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que, relativamente ao apoio financeiro, o executivo já 

conhece a opinião dos Vereadores do Partido Social Democrata sobre essa matéria, por 

exemplo, o caso da Vila das Lajes que vai receber cerca de doze mil euros em apoios 

financeiros, para quatro anos, ou seja, a Vila das Lajes não tem mais direito a qualquer 

tipo de apoio financeiro municipal, ao abrigo deste regulamento, a não ser que seja 

aberta alguma exceção, podendo, no entanto, recorrer sempre aos apoios de natureza 

não financeira. Desse modo, não será possível haver mais intervenções, por exemplo, ao 

nível dos cemitérios, nem nas Lajes, nem em São Brás, ao longo dos próximos tempos. 

Perante isto, entendem que deveria haver uma verba específica para as Juntas de 

Freguesia, até porque acabava com esta situação que, no seu entender, é ridícula, ou 

seja, deliberar-se em reunião de Câmara a entrega de baldes de tinta e raticida às Juntas 

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

 -------- Questionou, ainda, se os Presidentes de Junta de Freguesia que não solicitaram 

apoio, ao abrigo deste regulamento, não vão receber apoio e se as suas questões não vão 

ser resolvidas até ao fim do ano. --------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos apoios não financeiros, salientou que as Juntas de Freguesia 

todos os dias se deparam com questões que não podem estar dependentes de uma 

candidatura a um regulamento, de uma análise de uma comissão e de uma deliberação 

de Câmara que reúne de quinze em quinze dias, pois, existem situações que têm de ser 

agilizadas e resolvidas, pelo que não concorda com este procedimento. ---------------------  

 -------- Continuou dizendo que para as Juntas de Freguesia é muito difícil cumprir as 

suas funções, porquanto estas são extremamente mal pagas, têm um FEF – Fundo de 

Equilíbrio Financeiro – proporcional à sua área e à sua população sendo que, neste 

momento, a única forma de financiamento, com exceção dos valores atribuídos no 

âmbito deste regulamento, é através da GRATER o que, segundo as Juntas de 
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Freguesia, é um processo bastante burocrático e exigente, quer antes da obra, quer 

durante a obra, com fiscalização, entre outras situações, sem que as Juntas de Freguesia 

disponham de quadros humanos nem recursos financeiros para responder a 

determinadas situações. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que este regulamento é a prova de como o executivo trata as 

Juntas de Freguesia sendo que, perante esta situação, depreende que o entendimento 

desta Câmara é que se acabe com as Juntas de Freguesia e se concentre tudo na Câmara, 

ou seja, a Câmara não é capaz de dar às Juntas de Freguesia a autonomia necessária para 

estas desenvolverem a sua atividade e deixarem de fazer determinados tipos de pedidos, 

que só existem porque as mesmas não têm verba para fazer face às suas despesas. --------  

 -------- Deu, ainda, como exemplo o caso dos presidentes das Juntas de Freguesia do 

Partido Social Democrata que se deslocaram recentemente a Bruxelas, a convite da 

eurodeputada Sofia Ribeiro, onde estiveram reunidos com outros presidentes de Juntas 

de Freguesia de todos os concelhos da Região, e tiveram a preocupação de questionar 

como é que funcionava nos seus concelhos, sendo que foram advertidos que estavam a 

permitir determinadas situações e que não o deviam fazer. -------------------------------------  

 -------- Seguidamente mencionou, a título de exemplo, os montantes atribuídos noutros 

concelhos: Velas, São Jorge, duzentos e vinte e cinco mil euros anuais, para seis Juntas 

de Freguesia, mais material e funcionários; Calheta, onze mil euros, para cada Junta de 

Freguesia, mais funcionários, máquinas e mais combustível; Nordeste, quinze mil euros 

para cada Junta de Freguesia, mais funcionários e material; Ponta Delgada, em média, 

coloca um vírgula oito milhões de euros no seu PPI – Plano Plurianual de Investimentos 

– que posteriormente são distribuídos pelas freguesias, o que equivale a uma média de 

sessenta mil euros por Junta de Freguesia; Santa Bárbara, Santa Maria, recebeu quarenta 

e sete mil euros no ano passado, sem responsabilidades ao nível das ribeiras e dos 

caminhos agrícolas; Faial, cada Junta de Freguesia recebe quarenta mil euros; 

Guadalupe, Graciosa, cada Junta de Freguesia recebe trinta e dois mil euros. A Câmara 

da Praia dá doze mil euros no caso da Vila das Lajes, que é a Junta que recebe o 

montante mais elevado, mais o apoio não financeiro, mas isso para os quatro anos, o 

que demonstra a forma como o executivo vê as Juntas de Freguesia e apelou a que o 

mesmo dê autonomia às Juntas de Freguesia a fim de estas desenvolverem as suas 

atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito destas questões, o senhor Presidente esclareceu que as Juntas de 

Freguesia são entidades autónomas e que não é a Câmara que dá autonomia às Juntas de 

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

 -------- Prosseguiu referindo que pelas palavras do Vereador Rui Espínola, o que 

depreende é que a intenção do senhor Vereador é, precisamente ao contrário, ou seja, 

que a Câmara retire autonomia às Juntas de Freguesia. No entanto, o que foi dito não 

deixa de ser um grande elogio ao Partido Socialista, nos últimos anos na gestão da 

Câmara da Praia e questionou se de todas as Juntas mencionadas têm sede como as da 

Praia e se têm casas mortuárias como as da Praia. Para além de que esses valores todos 

já foram transferidos, incluindo os valores também para aumento dos cemitérios, pelo 

que os valores transferidos atualmente destinam-se apenas à manutenção desses 

espaços. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- No que concerne às candidaturas à GRATER disse que, no concelho da Praia, 

uma Junta de Freguesia pode fazer uma candidatura e, no fim, esse projeto ter custo 

zero. Deu o exemplo, da Junta de Freguesia da Vila das Lajes em que a Câmara 

Municipal é que adquiriu o terreno para ceder à Junta, para esta desenvolver o projeto. --  

 -------- Quanto à exigência das candidaturas aos apoios através da GRATER, esclareceu 

que isso se deve ao facto do atual quadro comunitário ser muito mais exigente, quer 

para entidades públicas, quer para entidades privadas. ------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos apoios em espécie, referiu que é necessário distinguir aquilo 

que são competências da Câmara e o que são competências das Juntas, como é o caso 

das situações mencionadas, sendo que nestes casos é necessário a gestão adequada. ------  

 -------- De seguida questionou como vão votar, os Vereadores do Partido Social 

Democrata, a deliberação de apoios, pois dizem que esta é uma Câmara que está falida e 

tem de ir para recuperação financeira. No entanto, esta deliberação é um sinal que a 

Câmara tem vitalidade para deliberar apoios. -----------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu salientando que há um conjunto de investimentos que foram feitos 

que, felizmente, permitiram dotar as Juntas de Freguesia do Concelho de um conjunto 

de infraestruturas que outras freguesias não têm. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como é que vai ser até ao final do ano para 

as Juntas de Freguesia que não se candidataram, se vão ser apoiadas ou não, tendo o 

senhor Presidente respondido que houve um período de abertura de candidaturas e as 

Juntas de Freguesia entenderam candidatarem-se, ou não, sendo que, a partir de agora, 

têm acesso ao regime geral de apoios. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu que, perante o esclarecimento do senhor 

Presidente, as Juntas de Freguesia, com exceção das incluídas nesta proposta e que 

pediram apoios não financeiros, não vão receber qualquer tipo de apoio, porquanto não 

se candidataram a este regulamento, ao que o senhor Presidente respondeu 

negativamente e voltou a frisar que aqueles apoios que são da competência da Junta 

estão enquadrados neste regulamento, todos os outros, que são da competência da 

Câmara são mantidos conforme tem acontecido até agora. -------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu, ainda, que os apoios atribuídos no âmbito deste 

regulamento, são apoios para projetos desenvolvidos pelas Juntas de Freguesia, -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que não compreende a posição do senhor 

Presidente para com as Juntas, considerando que são muitos os pedidos das mesmas que 

se encontram pendentes e não têm resposta nem solução, sendo que ficam sem verbas 

para poderem desenvolver a sua atividade.--------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a questão das Juntas de Freguesia estarem com dificuldades financeiras, o 

senhor Presidente proferiu que não entende como é que estão com essa dificuldade 

porque, por exemplo, no caso da Vila das Lajes, esta pretende fazer uma candidatura à 

GRATER, sendo que o valor limite exigível é de setenta e cinco mil euros e aquela 

pretende fazer uma candidatura no valor de cento e vinte mil euros, sem incluir o valor 

do terreno que a Câmara Municipal já comprou e vai deliberar doar à Junta de 

Freguesia, pelo que, no seu entender, isto não é de uma Junta de Freguesia que está com 

dificuldades financeiras. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- No caso da Junta de Freguesia da Agualva, disse que a Câmara sabe qual é o 

problema, ou seja, é uma questão com uma obra, que a Junta de Freguesia é que decidiu 

fazer. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o que está em causa é que, no caso das Lajes 

e no âmbito do regulamento, são doze mil euros para quatro anos, tendo o senhor 

Presidente discordado que assim seja, pois é sempre possível fazer outra candidatura à 

GRATER, podendo ser englobada num valor de apoio. ----------------------------------------  

 -------- Relativamente a essa situação o Vereador Rui Espínola referiu que, até que a 

candidatura seja aprovada, chega ao fim do mandato e não acontece rigorosamente 

nada. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente não concordou com essa afirmação, referindo que isso só 

ocorre quando as Juntas de Freguesia têm dificuldade em dar respostas às regras no 

âmbito das candidaturas à GRATER. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que está a ostracizar-se o funcionamento das 

Juntas de Freguesia e a resolução de pequenas coisas que as mesmas podem fazer e 

resolver.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu questionando, novamente, se todas as Juntas de Freguesia que não se 

candidataram aos apoios não financeiros deste regulamento não vão ter apoios. -----------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que uma coisa é aquilo que é da competência da 

Junta e outra aquilo que não é da competência da Junta e, mesmo assim, a Câmara apoia 

conforme está previsto nesta proposta. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que as Juntas de Freguesia do concelho de 

Angra, mesmo as do PSD, não estão tão descontentes desse ponto de vista, como as do 

concelho da Praia e, por exemplo, a Junta de Freguesia do Raminho, que também é do 

PSD, recebeu no ano passado trinta e sete mil euros da Câmara Municipal, sem incluir a 

delegação de competências. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao sentido de voto realçou que, quando se fala em insustentabilidade 

financeira, na realidade, o que se está a querer dizer é que ao consolidar na dívida do 

Município, os passivos da Praia em Movimento e da Sociedade de Desenvolvimento do 

Concelho da Praia, neste momento e de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas 

vem dizer, o Município está, efetivamente, em insustentabilidade financeira, com 

consequências para o futuro. Nesta altura e até não se consolidar, tudo corre 

normalmente, porquanto oficialmente a dívida do Município são sete ponto cinco 

milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, a partir do momento que dizem que a Câmara 

vai aumentar brutalmente os impostos, então sejam coerentes e não deliberem mais 

aumento de despesa. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/12) FIRMA AGUIAR & MANUELA IMÓVEIS, LDA. – ATRIBUIÇÃO 

DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE JUNHO 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2018: -----------------------------------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 15 de maio findo, da Firma Aguiar & Manuela Imóveis, 

lda., representada por José Celestino Mendes Aguiar, 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 dois lugares de estacionamento reservado, em frente à 

sede da empresa supramencionada, sita na Rua da Alfândega, n.º 2, desta Freguesia e 

Concelho, no período de 1 de junho a 31 de dezembro de 2018. ------------------------------  

 -------- Informação datada de 16 de maio findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “A Firma Aguiar & Manuela Imoveis, Lda, representada por José Celestino 

Mendes Aguiar, vem requerer a esta Câmara Municipal dois lugares 

de estacionamento reservado, na rua da Alfandega em frente à sede da sua 

empresa supra mencionada, freguesia de santa Cruz, deste Concelho, no período de 1 

de junho a 31 de dezembro do ano em curso. ---------------------------------------------------  

 -------- 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 11 estacionamentos reservados e 

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

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

à Divisão de Gestão de infra estruturas e logística para proceder à instalação da 

sinalização e delimitação dos espaços.” ---------------------------------------------------------  

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

atribuição de dois lugares de estacionamento reservado no local em apreço, no 

período de 1 de junho a 31 de dezembro do ano em curso. ---------------------------------  

 

 

 -------- (13/12) LÍGIA MARIA EVANGELHO COSTA ROCHA – ATRIBUIÇÃO 

DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE JUNHO A 31 

DE DEZEMBRO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de maio findo, de Lígia Maria Evangelho Costa 

Rocha, 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 da Alfândega, desta Freguesia e Concelho, 

no período de 1 de junho a 31 de dezembro de 2018, uma vez que tem o seu 

estabelecimento sediado na Praça Francisco Ornelas da Câmara. -----------------------------  

 -------- Informação datada de 23 de maio findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “Senhora Lígia Maria Evangelho Costa Rocha, , vem requerer a esta Câmara 

Municipal autorização para obter um lugar de estacionamento reservado, na rua da 
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Alfândega, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, de 1 de junho a 31 de dezembro 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Mais informo que de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl 

Ávila, o mesmo encontra-se em condições de ser deferido e caso o seja, deverá dar-

se conhecimento à Divisão de Gestão de Infra estruturas e Logística para proceder 

à instalação da sinalização e delimitação dos espaços.” -------------------------------------  

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

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

período de 1 de junho a 31 de dezembro do ano em curso. ---------------------------------  

 

 

 -------- (14/12) FRANCISCO ALBERTO VALADÃO ROCHA – ATRIBUIÇÃO 

DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE JUNHO A 31 

DE DEZEMBRO DE 2018: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 24 de maio findo, de Francisco Alberto Valadão Rocha, 

solicitando de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a atribuição de um lugar de 

estacionamento reservado na Rua Dr. Sousa Júnior, desta Freguesia e Concelho, no 

período de 1 de junho a 31 de dezembro de 2018, o mais próximo possível do seu 

estabelecimento denominado “Casa Costa”, sito na Rua de Jesus, n.º 9/11. -----------------  

 -------- Informação datada de 25 de maio findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “O Senhor Francisco Alberto Valadão Rocha, vem requerer a esta Câmara 

Municipal um lugar de estacionamento reservado, na rua Dr. Sousa Júnior, freguesia de 

Santa Cruz, deste Concelho, no período de 1 de junho a 31 de dezembro de 2018, o 

mais próximo possível do seu estabelecimento denominado "Casa Costa", sito na rua de 

Jesus nº9/11. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

do artigo 7º do já citado Regulamento e de acordo com o parecer técnico da Chefe de 

Divisão Madaíl Ávila o referido pedido reúne as condições para ser deferido. 

Deverá dar-se conhecimento á Divisão de Gestão de Infra estruturas e Logística 
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para proceder à instalação da sinalização e delimitação dos espaços se a Câmara 

deliberar nesse sentido.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

período de 1 de junho a 31 de dezembro do ano em curso. ---------------------------------  

 

 

 -------- (15/12) LULU CAFÉ & BAR - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

COM ESPLANADA ABERTA NÃO CONTÍGUA À FACHADA DO 

ESTABELECIMENTO: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de maio findo, de Lucélia Margarida Cabral Arruda, 

informando esta Câmara Municipal que pretende ocupar 20m2 da via pública, com 

esplanada aberta, no Largo João de Deus, junto ao quiosque de apoio do 

estabelecimento "Lulu Café & Bar, pelo período de 01 de junho a 30 de setembro/2018. -  

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

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

 -------- “A Senhora Lucélia Margarida Cabral Arruda apresentou o Anexo IV para 

informar esta Câmara Municipal que pretende ocupar 20m2 da via pública, com 

esplanada aberta, no Largo João de Deus, junto ao quiosque de apoio do 

estabelecimento "Lulu Café & Bar, pelo período de 01 de junho a 30 de 

setembro/2018. Face ao acima exposto tenho a informar que sem prejuízo da 

observância dos critérios a que alude o nº1 do artigo 6º do Regulamento Municipal de 

Ocupação do Espaço Público, no caso em que as caraterísticas e a localização do 

mobiliário urbano não respeitarem os limites referidos no nº1 do artigo 7º do já citado 

regulamento, a ocupação do espaço público está sujeita a autorização. ------------------  

 -------- O referido pedido de autorização, deve ser apresentado na Câmara Municipal 

através do preenchimento do anexo IV previsto na Portaria 15/2014, de 24 de 

março, acompanhado do pagamento de taxas devidas, e deverá identificar o 

equipamento que não cumpre os limites bem como conter a respetiva fundamentação. ---  

 -------- A Câmara Municipal analisa o pedido de autorização, no prazo de 20 dias a 

contar da receção do pedido com as disposições legais previstas no regulamento, 

comunicando ao requerente: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) O despacho de deferimento; -------------------------------------------------------------  

 -------- b) O despacho de indeferimento, o qual contém a identificação das 

desconformidades do pedido com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e 

cujo compromisso não é dispensado.---------------------------------------------------------------  

 -------- O pedido de autorização considera-se tacitamente deferido caso a Câmara 

Municipal não se pronuncie dentro do prazo mencionado. -------------------------------------  

 -------- O titular da exploração do estabelecimento é obrigado a manter atualizados 

todos os dados comunicados, devendo proceder a essa atualização no prazo máximo de 

60 dias após a ocorrência de qualquer modificação. De acordo com o parecer técnico 

da Senhora Madaíl Ávila o referido pedido está em condições de ser deferido, 

desde que se cumpra artigo 1.º  do Anexo I do Regulamento Municipal de Ocupação do 

Espaço Público, em que a ocupação do espaço público não pode prejudicar: a) A saúde 
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e o bem-estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído acima dos 

admissíveis por lei; b) O acesso a edifícios, jardins e praças; c) A circulação rodoviária 

e pedonal, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida; d) A qualidade das 

áreas verdes, designadamente por contribuir para a sua degradação ou por dificultar a 

sua conservação; e) A eficácia da iluminação pública; f) A eficácia da sinalização de 

trânsito; g) A utilização de outro mobiliário urbano; h) A ação dos concessionários que 

operam à superfície ou no subsolo; j) Os direitos de terceiros.” -------------------------------  

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

ocupação da via pública, com esplanada aberta, no Largo João de Deus, junto ao 

quiosque de apoio do estabelecimento "Lulu Café & Bar, pelo período de 01 de 

junho a 30 de setembro/2018. ---------------------------------------------------------------------  
 

 

 ---------- 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 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: _________________________________________ 


