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ATA Nº 14   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE JULHO 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, Tiago Manuel 

Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes 

Espínola. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges e Cláudia Fagundes Martins. ---------  

 

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

 

 

 -------- Aos dois dias do mês de julho 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, 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 justificadas as 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu conhecimento da realização 

de uma reunião com os moradores de Santa Rita, neste dia, com o objetivo de serem 
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apresentadas várias soluções para aquela situação, porquanto o executivo não vai 

avançar com medidas, conforme foi referido na última Assembleia Municipal, sem que 

os moradores estejam cientes dos riscos envolvidos, bem como para o potencial de cada 

solução, sendo necessário que as pessoas saibam o que pode correr bem e o que pode 

correr mal, em cada uma das soluções. ------------------------------------------------------------  

 

 -------- Deu também conhecimento da realização do “I Encontro Intercalar de 

Investidores da Diáspora”, que decorrerá entre cinco a oito de julho. ------------------------  

 -------- Sobre este encontro realçou que esta é a única Câmara, até à data, que além da 

tradicional promoção cultural das festas na diáspora, assumiu outro potencial nesta 

ligação, ou seja, do investimento. Assim, receber no Concelho um evento nacional, 

organizado pelo Governo da República, sobre o investimento da diáspora é um motivo 

de orgulho e, no seu entender, resultado de um trabalho que a Câmara Municipal, do 

ponto de vista local, tem vindo a desenvolver. Desse modo, convidou todos os 

Vereadores a estarem presentes no Encontro sendo que, para além da presença de vários 

elementos do Governo da República e do Governo Regional, vão estar vários 

empresários da diáspora. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é a entidade responsável pela 

organização deste evento, ao que o senhor Presidente respondeu que a organização é da 

responsabilidade da Secretaria de Estado das Comunidades, tendo o Governo Regional 

e a Câmara Municipal como parceiros. ------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente ao Centro de Desportos Motorizados, o Vereador Rui Espínola 

referiu que, no passado mês de fevereiro, a Câmara deliberou atribuir um apoio a esse 

Centro para efeitos de certificação da pista, no valor de dez mil euros, sendo que as 

recentes notícias dão conta que o Centro de Desportos Motorizados é alvo de uma ação 

de despejo, por não terem sido pagas as rendas e segundo essa notícia teriam de 

abandonar o terreno até ao dia dois de junho, pelo que, questionou se esse montante já 

foi pago, considerando que, de acordo com a notícia, a certificação não está concluída, 

nem vai estar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente respondeu que, efetivamente, a 

Câmara já pagou o apoio e, neste caso, foi pago um apoio para um fim que não se vai 

realizar, pelo que a Câmara vai, de alguma forma, iniciar o processo para reaver, na 

totalidade ou em parte, o montante atribuído para esse fim que não se vai concretizar. ----  

 -------- Referiu, ainda, que perante as conversas que têm tido, sabe-se que a situação já 

era débil há algum tempo, também por redução dos patrocínios privados, 

nomeadamente o apoio dos tabacos aos desportos motorizados, para além de apoios 

pendentes do Governo Regional. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o Centro de Desportos já foi notificado 

dessa situação, ao que o senhor Presidente respondeu que, pelo que têm conhecimento, a 
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proprietária dos terrenos e o seu representante legal solicitaram uma reunião com o 

Presidente da Câmara, na perspetiva de informar que ia avançar com a ação de despejo. -  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente dizendo que a Câmara foi notificada da ação de 

despejo, com vista a retirar os equipamentos que lhe pertence, sendo que já se retirou o 

mais fácil e a parte mais difícil tem sido retirada com o apoio da Força Aérea 

Portuguesa. Acrescentou que a notificação dava um prazo de trinta dias para a Câmara 

retirar todos os equipamentos do terreno, tendo-se solicitado um prazo mais alargado 

para se retirar as pedras. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se o responsável pelo Centro de Desportos 

já foi notificado, pela Câmara, para devolver o apoio que recebeu para um fim que não 

se concretizou. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, nesta altura, o responsável está notificado, 

não oficialmente, para devolver o apoio, considerando que o mesmo tem até trinta e um 

de dezembro para cumprir com o estipulado na deliberação do apoio. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se isso significa que até trinta e um de 

dezembro não será devolvido o dinheiro, tendo o senhor Presidente respondido que, 

provavelmente, a devolução não irá acontecer antes dessa data tendo em conta que, 

oficialmente, a Câmara não tem forma de fazer exigir a devolução do apoio antes de 

trinta e um de dezembro. No entanto, sabendo-se, à partida, que o responsável recebeu 

ordem de despejo do terreno, será impossível concretizar o fim que foi alvo do apoio, 

pelo que já se encetou o devido contato. -----------------------------------------------------------  

 -------- Questionou, ainda, o Vereador Rui Espínola se, quando este apoio foi 

deliberado, a Câmara já tinha conhecimento que este processo estava a decorrer, tendo o 

senhor Presidente respondido que apenas tinham conhecimento que, desde há cerca de 

dois anos, existiam dificuldades de tesouraria. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a questão é que, provavelmente, quando se 

deliberou o apoio, o processo já estava a decorrer, sendo que este poderá ser mais um 

caso de pagamentos faseados que poderá arrastar-se intemporalmente. ----------------------  

 

 -------- No que se refere ao pagamento dos acordos de execução, o Vereador Rui 

Espínola mencionou que a Câmara continua com esses pagamentos em atraso, uma vez 

que existem três meses em falta e, no seu entender, não havia necessidade de ter estes 

pagamentos com atrasos de noventa ou a cento e vinte dias, considerando que estão em 

causa verbas de cerca de duzentos e tal euros. ----------------------------------------------------  

 -------- Face a essa circunstância, questionou se a situação da tesouraria está assim tão 

mal por forma a que não se possa ter estes pagamentos minimamente regularizados, 

tendo o senhor Presidente respondido que isso não tem a ver com uma questão de 

tesouraria, mas sim com uma questão de gestão diária, sendo que num mês podem 

receber o equivalente a mais do que um mês, de modo a acertar os pagamentos em 

atraso, apesar de ser possível acertar os pagamentos todos os meses. -------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que tem alguma dificuldade em perceber esta 

situação porque, por exemplo, um apoio a um clube desportivo, num valor até bastante 

significativo, foi pago de uma só vez e inclusive poderia ser pago até trinta e um de 

dezembro, enquanto que às Juntas de Freguesia se continua a pagar tardiamente. Desse 
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modo, solicitou que os montantes referentes aos acordos de execução fossem pagos às 

Juntas de Freguesia atempadamente. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a intervenção do Vereador Rui Espínola, o senhor Presidente referiu que a 

mesma foi profundamente demagógica, por dois aspetos muito importantes, ou seja, 

todas as bases de receitas das Juntas de Freguesia são recebidas, mensalmente, do 

Orçamento de Estado, pelo que têm suporte das suas transferências. Quanto às 

transferências da Câmara é verdade que podem ter atrasos, no entanto, para todos os 

efeitos e para a gestão da Junta de Freguesia, estas recebem todos os meses o valor de 

uma transferência da Câmara para fazer face às suas despesas. Demagógico, é também 

comparar as Juntas de Freguesia com os clubes desportivos, porquanto os clubes 

desportivos só recebem receita, das outras estruturas, muito mais tarde, sendo por isso 

fundamental a Câmara Municipal fazer a transferência entre as transferências do 

Governo Regional, já que este transfere no início da época e depois só transfere no final 

da época, que é em meados de setembro ou outubro, e a Câmara Municipal transfere a 

meio desse período, que é habitualmente entre o mês de março e o mês de abril. ----------  

 -------- Salientou, ainda, que são estruturas de receita completamente distintas para 

quem está a gerir uma Junta de Freguesia e um clube desportivo. -----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a sua intervenção é apenas no sentido de 

se regularizar a situação para que esses pagamentos sejam feitos a trinta dias, caso isso 

tenha o acolhimento da Câmara, tendo o senhor Presidente esclarecido que, 

tecnicamente, não existem pagamentos em atraso. -----------------------------------------------  

 

 -------- No âmbito de uma questão abordada na última sessão da Assembleia Municipal, 

referente à limpeza levada a efeito pela Secretaria Regional das Obras Públicas, o 

Vereador Rui Espínola referiu que, na sua opinião, também compete à Câmara 

Municipal abordar a referida Secretaria naquilo que concerne à limpeza dos 

arruamentos no Concelho, porquanto é por todos evidente o que se está a passar nesses 

arruamentos, e isso acontece não só na via rápida mas também nos diversos arruamentos 

das Freguesias.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta situação o senhor Presidente esclareceu que este é um trabalho 

relativamente constante que a Câmara vai fazendo, não só a esse nível mas também ao 

nível de outras áreas, da competência do Governo Regional. ----------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que também tem conhecimento que o Governo Regional está 

com o mesmo problema da Câmara, ou seja, no que se refere ao recurso aos programas 

que permitiu, a dada altura, ter outra capacidade de resposta que não havia no passado, e 

que permitiu que houvesse muita mão-de-obra alocada a essas funções. ---------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 29 de junho 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 2 de julho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/14) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 29 de junho findo, 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 2 de julho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/14) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA – VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE 

WINDSURF RSX CONVERTIBLE: ------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 96/2018, datado de 14 de junho 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 27 de abril último, 

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

Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pela realização do Campeonato 

Mundial de Windsurf RSX Convertible. ----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/14) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE RECOMENDAÇÃO – PAGAMENTO DOS APOIOS PREVISTOS NO N.º 1 

DO ARTIGO 4.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AS JUNTAS 

DE FREGUESIA DO CONCELHO: ------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 98/2018, datado de 14 de junho findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 
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Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 27 de abril último, 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Social Democrata, um Voto de 

Recomendação à Câmara Municipal da Praia da Vitória para que os apoios, previstos no 

n.º 1 do Artigo 4.º do Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 

Concelho da Praia da Vitória, sejam pagos no prazo máximo de 30 dias após a 

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

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

 

 

 -------- (05/14) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE RECOMENDAÇÃO – ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL: ----------  

 -------- Ofício n.º 99/2018, datado de 14 de junho 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 27 de abril último, 

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

Recomendação à Câmara Municipal da Praia da Vitória para que diligencie os esforços 

necessários à implementação das medidas que concretizem os critérios definidos pelo 

Índice de Transparência Municipal. ----------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/14) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO E O MUNICÍPIO DA PRAIA DA 

VITÓRIA - SERVIÇO DE METROLOGIA: -------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de aprovação em reunião camarária, o protocolo de 

colaboração a celebrar entre o Município de Angra do Heroísmo e o Município da Praia 

da Vitória relativo ao Serviço de Metrologia. -----------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que este protocolo é celebrado 

com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, considerando que esta é que dispõe do 

equipamento e recursos humanos certificados para este tipo de serviço. ---------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo 

em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 -------- (07/14) TERCEIRA ARTE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA LOJA N.º 2 

DO MERCADO MUNICIPAL OU ESTABELECIMENTO DE UM VALOR 

ANUAL SIMBÓLICO: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Aida Maria Lopes Soares Barbosa, em representação da 

Terceira Arte, solicitando a isenção do pagamento da loja n.º 2 do Mercado Municipal 

ou estabelecimento de um valor simbólico anual. ------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 15 de junho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “Dando cumprimento ao solicitado informo que nos termos do artigo 5º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais podem estar isentos de 
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taxas as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativa; 

as instituições particulares de solidariedade social, bem como, as de mera utilidade 

pública, relativamente aos atos e factos que se destinem à direta e imediata 

realização dos seus fins estatutários; 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, as 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 estatuários. --------------------------------------------------  

 -------- As isenções são concedidas total ou parcialmente pela Assembleia Municipal, 

por proposta da Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada. ------------------  

 -------- As isenções não podem ser concedidas por mais de 5 anos, sendo possível a sua 

renovação por uma vez com igual limite temporal. As referidas isenções aplicam-se 

quando não exista regulamento municipal específico que regule a matéria ou não as 

preveja e não são cumuláveis com quaisquer outras que resultem de diploma legal, 

regulamento ou preceito próprio. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A apreciação de eventual isenção, carece de formalização do pedido, que 

deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica da 

entidade requerente, e da sua finalidade estatuária. -----------------------------------------  

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

camarária.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que o Mercado Municipal continua com os 

mesmos problemas e nada foi feito para alterar a situação, ou seja, o estacionamento 

limitado aos quinze minutos continua a ser ocupado pelos próprios comerciantes, não há 

dinamização naquele local, nem é um espaço atrativo. ------------------------------------------  

 -------- Sobre a situação do Mercado Municipal o senhor Presidente referiu que existem 

bolsas de estacionamento gratuito, sendo que a proposta do executivo, para a equipa de 

trabalho, é no sentido de se aumentarem essas bolsas e eventualmente também aumentar 

o tempo de estacionamento. Para além disso, há uma zona de cargas e descargas para os 

comerciantes e quanto aos espaços reservados para o estacionamento de clientes a 

Câmara Municipal o que pode fazer é alertar a PSP – Polícia de Segurança Pública – 

para controlar as situações de abuso, considerando que esta é uma competência das 

forças de segurança. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola deu como exemplo o procedimento adotado pela 

Câmara de Angra que permite que o Mercado tenha alguma atratividade, ou seja, 

disponibilizou um funcionário no local para controlar o tempo de estacionamento, 

procedimento este que, caso houvesses recursos suficientes, poderia ser adotado por este 

Município, tendo o senhor Presidente esclarecido que a dinamização não passa só por 

iniciativas públicas da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 

técnica datada de 15 de junho findo, do Setor de Atendimento a Munícipes e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. -----------------------------  
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 -------- (08/14) NISA DE FÁTIMA BORGES VIEIRA DA COSTA RAMOS – 

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO BAR DA ZONA 

BALNEAR DA RIVIERA: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 20 de junho findo, de Nisa de Fátima Borges Vieira da 

Costa Ramos, na qualidade de concessionária do Bar da Zona Balnear da Riviera, 

solicitando autorização para encerrar o bar em apreço todas as sextas e sábados às 

02h00, em vez de encerrar às 24h00, conforme contrato de concessão. ----------------------  

 -------- Informação datada de 20 de junho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “A Senhora Nisa de Fátima Borges Vieira da Costa Ramos, na qualidade de 

concessionária de exploração do Bar da Zona Balnear da Riviera, vem requerer a 

esta Câmara Municipal autorização para encerrar o bar todas as sextas e sábados às 

02h00 em vez de encerrar às 24h00, conforme a Zona Balnear da Riviera.------------------  

 -------- Face ao acima exposto informo que de acordo com o n.º1 do artigo 3º do 

Regulamento Municipal dos Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município da Praia da Vitória, os estabelecimentos de Restauração ou 

bebidas, de carácter sedentário ou não, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas 

com espaço para dança, ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, tais como cafés, 

cervejarias, bares, tabernas ou botequins, casa de chá, restaurantes, snack-bares, self-

services e estabelecimentos análogos, poderão estar abertos até às 2 horas de todos os 

dias da semana, e até às 4 horas no fim-de-semana e vésperes de feriados.” ----------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o encerramento do Bar 

da Zona Balnear em apreço, todas as sextas e sábados às 02h00, em vez de 

encerrar às 24h00, nos termos e fundamentos da informação datada de 20 de 

junho findo, do Setor de Atendimento a Munícipes. -----------------------------------------  

 

 

 -------- (09/14) ESTILO CAMPESTRE COMÉRCIO E TURISMO 

LDA, REPRESENTADO PELO SENHOR ÉLIO MANUEL DE AGUIAR 

BORGES – ATRIBUIÇÃO DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

DE 10 DE AGOSTO A 17 DE OUTUBRO DE 2018: ----------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 21 de junho findo, de Élio Manuel de Aguiar Borges, 

em representação de Estilo Campestre Comércio e Turismo Lda., solicitando de acordo 

com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado 

na Cidade da Praia da Vitória, a atribuição de um lugar de estacionamento reservado na 

Rua Dr. Alexandre Ramos, junto à moradia n.º 23, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, de 10 de agosto a 17 de outubro de 2018. --------------------------------------------  

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

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

 -------- “O Estilo Campestre Comercio e Turismo Lda, vem requerer a esta Câmara 

Municipal um lugar de estacionamento reservado, na rua Dr. Alexandre Ramos 

junto à moradia nº23, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, no período de 10 de 

agosto a 17 de outubro de 2018. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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, de 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 posteriormente á deliberação camarária dar-se conhecimento á 

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

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

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

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

período de 10 de agosto a 17 de outubro do ano em curso. ---------------------------------  
 

 

 -------- (10/14) PROCESSO N.º 01/2017/92 – MARÍLIA DE FÁTIMA DA SILVA 

PEREIRA – DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE PARA 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 

DE VALOR: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de junho findo, de Marília de Fátima da Silva 

Pereira, solicitando o ressarcimento do valor de 1.190,81€ referente à emissão do alvará 

de construção, pago a 12 de janeiro último, tendo em conta que a mesma, aquando do 

pagamento do referido valor desconhecia que poderia pedir a isenção do pagamento das 

taxas, conforme requerido a 8 de fevereiro último e aprovado em reunião de câmara de 

26 de fevereiro do corrente ano, bem como a isenção do pagamento do valor de 11,68€ 

referente à interrupção de trânsito solicitada a 8 de junho de 2018 e de todas as futuras 

taxas associadas ao processo n.º 01/2017/92. -----------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 13 de junho findo, da Secção de Obras Particulares – Setor 

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

 -------- “Serve a presente para informar que a particular, Marília Pereira, veio através do 

requerimento n.º 859/2018, datado de 13 de junho de 2018, solicitar a V. Ex.ª o 

ressarcimento do valor de € 1.190.81 (€799,48 TMU e €391,33 referente à emissão do 

alvará de construção), pago através da guia de recebimento n.º 26/2018, datada de 12 de 

janeiro de 2018, tendo em conta que a mesma, aquando do pagamento do valor em 

questão, desconhecia de que poderia pedir a isenção do pagamento das taxas, ao abrigo 

da alínea i), do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento municipal de taxas e outras receitas 

de urbanização e edificação, publicado na 2.ª série, do Diário da República através do 

Aviso n.º 9600/2009, de 14 de maio e ulteriores alterações, em virtude da obra em causa 

se localizar no centro histórico e núcleo consolidado da Praia da Vitória. -------------------  

 -------- Mais se informa que foi solicitado pela particular, a isenção do pagamento das 

taxas, apenas a 08 de fevereiro através do requerimento n.º 201/2018, altura essa, em 

que teve conhecimento de que poderia fazer o referido pedido. -------------------------------  
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 -------- No entanto o pedido apresentado, apenas se referia à isenção do pagamento das 

taxas relativas à ocupação da via pública com tapumes, no seguimento da obra em 

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

 -------- O pedido foi remetido a Reunião de Câmara e aprovado a 26 de fevereiro de 

2018. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto, deixo à consideração superior, se a particular deve ou 

não ser ressarcida do valor pago a 12 de janeiro de 2018, bem como do pagamento do 

valor de €11.68 referente à interrupção de trânsito solicitada a 08 de junho de 2018 e de 

todas as futuras taxas associadas ao presente processo.” ----------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a requerente em 

apreço seja ressarcida do valor pago a 12 de janeiro de 2018, bem como do 

pagamento do valor de 11,68€ referente à interrupção de trânsito solicitada a 08 de 

junho de 2018 e de todas as futuras taxas associadas ao presente processo. ------------  

 

 

 ---------- 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, 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: _________________________________________ 


