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ATA Nº 15   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 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, 

Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges e Rui Fernandes Nobre de Castro. ---  

 

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

 

 

 -------- Aos dezasseis 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, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 



 

 
Ata nº 15/2018 Página 2 de 12 
 

 

 

 

 -------- À semelhança dos oleões que são disponibilizados pelo Concelho, o Vereador 

Rui Espínola sugeriu a possibilidade de haver um ponto eletrão em cada Freguesia do 

Concelho, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que a recolha dos óleos é uma 

competência da Praia Ambiente, o que não acontece em relação à recolha dos 

eletrodomésticos, tendo o Vereador Rui Espínola insistido na sua ideia e acrescentado 

que, eventualmente e caso fosse possível, poderia ser celebrada uma parceria com 

alguma empresa para efeitos de colocação desses pontos eletrão. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente proferiu que os poucos que existem, são colocados em 

locais controlados, ou seja, em locais fechados para que não ocorram problemas em 

relação ao armazenamento do material, dando como exemplo o Hipermercado 

Continente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos mencionou que iriam tentar perceber como funciona 

essa questão dos pontos eletrão, tendo o senhor Presidente registado a sugestão e 

acrescentado que talvez fosse possível avançar com essa ideia, numa ou noutra 

superfície de média dimensão, embora não fosse viável em todas as Freguesias. -----------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, apesar de reconhecer que os próprios Vereadores do 

Partido Social Democrata aprovaram regulamentação nesse sentido, abordou o tema do 

valor cobrado pela emissão de licenças de espetáculos destinados à realização de 

espaços de discoteca e afins, as quais, na sua opinião, têm custos manifestamente 

exagerados, dando como exemplo o montante de cerca de nove mil e tal euros no caso 

de uma licença para as festas da freguesia da Agualva. -----------------------------------------   

 -------- Relativamente a esse tipo de licença, o senhor Presidente disse que era 

necessário saber por quantos dias a mesma era concedida e qual a área do espaço em 

causa, ao que o Vereador Rui Espínola referiu que há um custo de 5,85€ por metro 

quadrado, por dia, o que, para as comissões de festas, se traduzia em valores 

extremamente elevados e, perante esta realidade, acabavam por desistir dessa pretensão, 

tal como sucedeu recentemente na Freguesia dos Biscoitos. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola fez ainda uma comparação dessas taxas com as do 

Município de Angra, salientando que em Angra as mesmas eram inferiores em cerca de 

metade o que, no caso do Concelho da Praia da Vitória, não era benéfico nem para os 

promotores das festas nem para a Câmara Municipal, e sugeriu que essas taxas fossem 

repensadas e o Regulamento fosse alterado. ------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa comparação e, relativamente a esse género de licenças, o senhor 

Presidente salientou que, em primeiro lugar, era fundamental ter em atenção a questão 

dos moradores relativamente à proximidade desse tipo de eventos bem como os horários 

das licenças. No caso concreto da Freguesia dos Biscoitos, estava em causa uma licença 

especial de ruído bem como uma licença de recinto improvisado e, ressalvou que, a 

preocupação deste Município tinha a ver essencialmente com a questão dos moradores 

em detrimento da obtenção de receita porque, caso contrário, já tinham baixado essas 

taxas. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos disse que o Regulamento tem taxas mais elevadas 

precisamente para desincentivar a realização desse tipo de eventos, tendo o senhor 

Presidente dado o exemplo das últimas duas licenças de ruído que a Câmara Municipal 
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emitiu e destacou os problemas e as reclamações formais que foram apresentadas, 

apesar das mesmas terem sido concedidas só para um dia. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que não compreende como é que no caso das 

Sanjoaninas é possível aos promotores obterem licenças com taxas inferiores em 

cinquenta por cento àquelas que esta Câmara Municipal cobra. Em resposta a Vereadora 

Paula Ramos referiu que não se trata de uma questão de ser, ou não, possível mas sim 

deste Município gerir as consequências dessas possibilidades. No entanto, a sensação 

que tem é que não existem tantos pedidos de verbenas para as freguesias de Angra como 

para as deste Concelho porquanto, muitas vezes, existem casos de mais do que um 

pedido de verbenas para a mesma freguesia. Caso contrário, será porque provavelmente 

haverão menos reclamações no Município de Angra uma vez que, de ano para ano, as 

queixas têm vindo a aumentar significativamente neste Concelho porque as pessoas são 

menos tolerantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que, aquando da elaboração do Regulamento de Taxas e 

Licenças foram discutidas várias condicionantes, sendo que, as taxas mais elevadas 

foram estipuladas na perspetiva de desincentivar, fazendo com que essas licenças de 

recinto improvisado sejam requeridas em menor número. Essa é a lógica para os atuais 

valores do Regulamento de Taxas e Licenças, porquanto, caso haja intenção de proceder 

à sua alteração, isso terá de ser ponderado, sabendo-se de antemão da quantidade de 

queixas que se têm registado em todas as freguesias deste Concelho, à exceção da 

freguesia de São Brás. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola constatou que, perante as argumentações do senhor 

Presidente e da Vereadora Paula Ramos, eventualmente, seria preferível proibir a 

realização desse tipo de eventos com a justificação do ruído e, sobretudo, derivado às 

queixas formais dos moradores. --------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne aos atos de vandalismo ocorridos na piscina da Caldeira, na 

Vila das Lajes, o Vereador Rui Espínola questionou sobre o que aconteceu em concreto.  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a água das duas piscinas foi conspurcada 

com excrementos de origem animal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que inicialmente pensaram que talvez 

conseguissem remover os dejetos e recuperar a água, o que não aconteceu, porque após 

terem sido feitas análises à água chegou-se à conclusão que era necessário vazar as 

piscinas e tornar a enchê-las. Disse, também, que inicialmente não julgaram que as 

bombas e os filtros tivessem sido afetados e só quando encheram as piscinas novamente 

é que constataram que a água estava a ficar novamente poluída. Assim sendo, tiveram 

que proceder à desmontagem dos referidos filtros e comprar um novo sistema de 

filtragem da água, tendo-se mantido as mesmas bombas. ---------------------------------------  

 -------- Relativamente à reabertura ao público o senhor Presidente mencionou que de 

momento desconhece quando irá acontecer, ao que o Vereador Rui Espínola referiu que 

existe a questão da concessão do bar daquela zona e que, à partida, o concessionário iria 

reclamar por isso. Quanto a esta situação da concessão o senhor Presidente informou 

que, posteriormente, haveria de ser presente a reunião de câmara sendo que, para já, o 
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problema era não se saber exatamente quando as piscinas estarão operacionais, 

porquanto, o fim do verão aproxima-se rapidamente. -------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola fez menção a um assunto que já tinha sido abordado 

anteriormente noutra reunião camarária, ou seja, sobre os lixos existentes ao pé dos 

postos de leite, problema que se acentua nesta fase do ano e numa altura de abertura das 

silagens, o que leva a que esses lixos se acumulem abundantemente bem como a 

consequente quantidade de ratos naqueles locais. ------------------------------------------------  

 -------- Disse, ainda, que apesar desta matéria já ter sido esclarecida pela Vereadora 

Paula Ramos, trata-se de um assunto que urge resolver por se tratar de uma questão de 

saúde pública ou, pelo menos, alertar para que a Secretaria Regional do Ambiente faça 

esse tipo de recolha com mais frequência. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que já foram encetados contatos com essa Secretaria 

nesse sentido, os Presidentes de Junta também já o fizeram e, até alguns dos moradores 

já contataram diretamente a Secretaria, ao que a Vereadora Paula Ramos acrescentou 

que já tiveram reuniões com a Direção Regional de Desenvolvimento Agrário para que 

houvesse penalizações nas candidaturas e nos apoios aos lavradores que não fizessem a 

entrega desse tipo de resíduos, porém, a resposta foi no sentido de que não poderia 

haver um tratamento diferente para a ilha Terceira. ---------------------------------------------  

 -------- Para além disso, referiu, também, que apesar de não ser da competência da Praia 

Ambiente fazer essa recolha, fizeram-na durante algum tempo, inclusive correndo riscos 

de serem aplicadas coimas pela Inspeção Regional do Ambiente. Posteriormente, a 

Serralharia do Outeiro passou a fazer esse serviço, embora tenha começado mal devido 

à frequência dessa recolha e porque também não queriam responsabilizar-se pelo 

aproveitamento dos lavradores depositarem todo o tipo de resíduos nesses locais, apesar 

dos mesmos terem conhecimento que só podiam depositar plásticos, para além de que, 

ainda existem pessoas que não são lavradores e que depositam outros tipos de materiais, 

tais como colchões. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu na questão de que este assunto se estava a 

tornar num caso de saúde pública pelo que, na sua opinião, teria de haver uma solução 

urgente nem que fosse junto do Governo Regional, ao que o senhor Presidente 

respondeu que iriam continuar a debater-se relativamente a essa questão e, mais uma 

vez, tentar saber junto da Direção Regional que solução poderá ser encontrada por 

forma a minimizar este problema. ------------------------------------------------------------------   

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/15) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 13 de julho 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 16 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. ---------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de julho corrente, de Rui Fernandes Nobre de 

Castro, 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 16 de julho 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/15) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

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

 -------- Requerimento datado de 3 de julho em curso, 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 férias de 27 de 

agosto a 2 de setembro de 2018. --------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/15) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS – PRESTAÇÃO DE APOIOS 

ÀS RENDAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO - 

FAMÍLIAS DESPEJADAS DO BAIRRO DE SANTA RITA: ----------------------------  

 -------- Presentes, para efeitos de ratificação, os despachos n.ºs I-CMPV/2018/983, I-

CMPV/2018/984, I-CMPV/2018/985, I-CMPV/2018/986, I-CMPV/2018/987 e I-

CMPV/2018/988, todos datados de 10 de julho em curso, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, os quais fazem parte integrante desta ata, relativos à prestação de apoios às 

rendas de contratos de arrendamento para habitação, outorgados pela Sr.ª Ana Maria 

Resendes Bettencourt Furtado, pelo Sr. João Romualdo Ávila Couto, pelo Sr. José 

Rodrigues Vieira, pelo Sr. Luís Carlos Resendes Bettencor, pela Sr.ª Maria do Rosário 

de Oliveira Feleija e pela Sr.ª Maria Margarida Machado Morais. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o motivo pelo qual existe um arrendatário 

que recebeu um apoio anual inferior ao dos outros, tendo a Vereadora Paula Ramos 

esclarecido que o apoio ao senhor João Romualdo Ávila Couto foi por onze meses 

porque o mesmo assumiu o pagamento do primeiro mês da renda. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, neste processo, tinha sido feita a 

distinção do grau socioeconómico destas famílias, ao que o senhor Presidente respondeu 
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negativamente, acrescentando que, para além de se tratar de um caso urgente, o mesmo 

também tinha a ver com uma solução provisória pelo que não faria sentido ter sido feita 

essa análise social. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos em apreço. ---  

 

 

 -------- (04/15) BRUNO CÉSAR FÉLIX NOGUEIRA – ATRIBUIÇÃO DE 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE JULHO A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2018 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: -----------------------------  

 -------- Requerimento datado de 28 de junho findo, de Bruno César Félix Nogueira, 

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 1.º Conde Sieuve de Meneses, junto à moradia n.º 13, 

freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, de 1 de julho a 31 de dezembro de 2018. -------  

 -------- Informação datada de 29 de junho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “O Sr. Bruno César Félix Nogueira, vem solicitar o estacionamento reservado, 

sito na rua Conde Sieuve de Meneses, junto á moradia n.º13, pelo período de 01 de 

julho a 31 de dezembro de 2018. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto e de acordo com o artigo 7.º do regulamento das Zonas 

de Estacionamento Tarifado na Praia da Vitória, a Câmara Municipal poderá atribuir, 

em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1.º que ficaram sujeitos 

ao pagamento da taxa referida no ponto 3 do artigo 4.º, desde que esse número de 

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

qualquer limite no que cerne ao presente Regulamento, de acordo com o parecer técnico 

(…) o presente processo está em condições de ser deferido.” ----------------------------------  

 -------- Despacho datado de 29 de junho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “Considerando que o munícipe pretende que o estacionamento reservado tenha 

início a partir do dia 1 de julho, próximo domingo, defiro o presente pedido nos termos 

e fundamentos da informação administrativa, elaborada pela Colaboradora Marlene 

Moniz, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos. ----------  

 -------- Remeta-se ao setor de expediente para agendamento na ordem de trabalhos da 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, para ratificação.” --------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço, 

datado de 29 de junho findo, da Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula 

Ramos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/15) CAMINHOS SALGADOS, UNIPESSOAL, LDA. – 

CONCESSIONÁRIO DA ZONA BALNEAR DOS BISCOITOS – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO BAR POR 

OCASIÃO DA SEMANA CULTURAL DOS BISCOITOS- – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 2 de julho em curso, de Caminhos Salgados, 

Unipessoal, Lda., representado por André Ricardo Melo Lopes, na condição de 

concessionário da Zona Balnear dos Biscoitos, requerendo autorização para alteração ao 

horário de funcionamento do Bar da referida Zona Balnear, aquando da realização das 

Festas da Semana Cultural dos Biscoitos. ---------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 2 de julho corrente, do Setor de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “Caminhos Salgados – Unipessoal, Lda., representada por André Ricardo Melo 

Lopes, na qualidade de Concessionário do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, vem 

requerer a esta Câmara Municipal alteração ao horário de funcionamento estipulado 

na cláusula nº 5 do Contrato de Concessão de exploração do bar da Zona Balnear 

dos Biscoitos (das 10h00 até 24h00 e autorizado por deliberação da Câmara 

Municipal em reunião camarária de 21 de julho de 2015 para funcionar sextas e 

sábados até às 02h00, enquanto vigorar o referido contrato por forma a dinamizar o 

espaço, para no período de 8 a 12 de julho/2018 (durante a semana), encerrar ás 

02h00 e nos dias 13 (sexta-feira); 7 e14 (sábado) de julho de 2018 funcionar até às 

04h00, aquando da Semana Cultural dos Biscoitos. ------------------------------------------  
 -------- Face ao acima exposto informo que de acordo com o n.º1 do artigo 3ºdo 

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.” ----------------  

 -------- Despacho datado de 2 de julho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “Defiro o presente pedido de alteração de horário nos termos e fundamentos da 

informação que antecede o presente despacho. ---------------------------------------------------  

 -------- Agendar na ordem de trabalhos da próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal para ratificação.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em causa, 

datado de 2 de julho em curso, da Vereadora com competência delegada, Dr.ª 

Paula Ramos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/15) ANA FILIPA LOURENÇO SOUSA – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO - 

CONCESSÃO DO BAR DA PRAINHA: -------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento recebido nestes Serviços a 2 de julho em curso, de Ana Filipa 

Lourenço Sousa, concessionária do Bar da Prainha, solicitando a isenção de pagamento 

do mês de Maio, uma vez que o bar em apreço só foi aberto no dia 1 de junho. ------------  
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 -------- Informação datada de 2 de julho corrente, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Senhora Ana Filipa Lourenço Sousa, na qualidade de concessionária da 

Zona Balnear da Prainha, vem requerer a esta Câmara Municipal a isenção de 

pagamento do mês de maio, uma vez que só conseguiram abrir a 1 de junho, altura 

em que as condições atmosféricas permitem o funcionamento do bar. Mais solicita que 

uma vez que a abertura da época balnear tem também muito impacto no funcionamento 

do mesmo, agradece desde já o esforço efetuado para a abertura mais cedo. ----------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a concessão da exploração do bar 

da zona balnear da Prainha, é pelo período de 1 de maio a setembro, nos termos do nº1 

da segunda clausula do contrato de concessão de exploração do bar da zona balnear da 

Prainha, pelo que estes Serviços emitiram informação a alertar a falta de 

pagamento. Salvo melhor opinião deverá confirmar-se se existe alguma 

responsabilidade por parte desta Câmara da não abertura atempadamente, 

nomeadamente entrega de chaves ou obras de manutenção.” ----------------------------------  

 -------- Informação datada de 3 de julho em curso, do Sr. Vereador Carlos Costa, do 

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

 -------- “Informo para os devidos efeitos que as obras de manutenção no Bar da Prainha 

terminaram no final de maio.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 3 de julho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “De acordo com a informação que antecede, as obras de manutenção do Bar da 

Prainha só terminaram no final do mês de maio, existindo, assim, responsabilidade da 

Câmara Municipal no atraso da abertura do espaço concessionado. --------------------------  

 -------- Remete-se a presente distribuição para conhecimento e posterior 

encaminhamento ao Sector de Expediente para agendamento do pedido de isenção do 

pagamento do mês de maio na ordem de trabalhos da próxima reunião ordinária da 

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

conforme requerido, nos termos e fundamentos da informação técnica datada de 3 

de julho corrente, do Setor de Atendimento a Munícipes. ----------------------------------  

 

 

 -------- (07/15) SÍLVIA REGINA GONÇALVES LIMA – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO - 

CONCESSÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR DAS QUATRO RIBEIRAS: --------  

 -------- Requerimento recebido nestes Serviços a 3 de julho em curso, de Sílvia Regina 

Gonçalves Lima, concessionária do Bar da Zona das Quatro Ribeiras, solicitando que 

não seja cobrado o valor da renda referente ao mês de maio de 2018, uma vez que a 

Câmara Municipal procedeu a obras de manutenção e pinturas, não reunindo assim as 

condições necessárias para a abertura do referido espaço. --------------------------------------  

 -------- Informação datada de 3 de julho em curso, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- “A Senhora Sílvia Regina Gonçalves Lima, na qualidade de Concessionária do 

bar da Zona Balnear das Quatro Ribeiras, vem requerer a esta Câmara Municipal 

que não lhe seja cobrada a renda do mês de maio (paga em junho) uma vez que esta 

Câmara Municipal teve de proceder a obras de manutenção e pinturas, não 

reunindo assim as condições necessárias para a abertura do referido espaço. ---------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a concessão da exploração do bar 

da zona balnear das Quatro Ribeiras, é por um ano, no período de maio a setembro, nos 

termos do nº1 da segunda clausula do contrato, pelo que estes serviços emitiram 

informação a alertar a falta de pagamento. Salvo melhor opinião deverá confirmar-se se 

efetivamente existe alguma responsabilidade por parte desta Câmara Municipal, 

nomeadamente com obras e pinturas.” -------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 3 de julho em curso, do Sr. Vereador Carlos Costa, do 

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

 -------- “Confirmo que houve atraso na manutenção/preparação das instalações do Bar 

da Zona Balnear das Quatro Ribeiras, cuja conclusão foi no final de maio.” ----------------  

 -------- Despacho datado de 3 de julho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “Remete-se a presente distribuição para conhecimento e posterior 

encaminhamento para o setor de expediente a fim de se agendar o presente pedido de 

isenção do pagamento referente ao mês de maio, na ordem de trabalhos da próxima 

reunião ordinária da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

conforme requerido, nos termos e fundamentos da informação técnica datada de 3 

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

 

 

 -------- (08/15) ISENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 

E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO - CONCESSÃO DO BAR DA 

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

 -------- Informação datada de 27 de junho findo, do Sr. Vereador Carlos Costa, do 

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

 -------- “Uma vez que o Bar da Riviera abriu a 15 de junho, por motivo da Lotaçor só a 

partir dessa data é que proceder ao fornecimento de energia elétrica ao bar, o mês de 

maio não deve ser cobrado à concessionária.” ----------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 3 de julho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “Remeto a presente distribuição para conhecimento e posterior encaminhamento 

ao Setor de Expediente, para agendamento na ordem de trabalhos da próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal para isenção do pagamento do mês de maio e primeira 

quinzena do mês de junho, face à informação exarada na etapa 11.” -------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

referente ao mês de maio e primeira quinzena do mês de junho, do Bar da Zona 

Balnear em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- (09/15) PROCESSO N.º 01/2018/11 – MAR E BOR – INVESTIMENTO E 

TURISMO, LDA. – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE UTILIZAÇÃO MISTA 

(COMÉRCIO E HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR COM QUATRO FOGOS) 

SUBSEQUENTE A DEMOLIÇÃO TOTAL DE EDIFICAÇÃO – SOLICITAÇÃO 

DE ISENÇÃO DE TAXAS/RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO: -----------------  

 -------- Requerimento datado de 28 de junho findo, de Mar e Bor – Investimento e 

Turismo, Lda., solicitando o ressarcimento do valor pago a 27 de junho de 2018, no 

valor total de 3635,88€, tendo em conta que o imóvel em causa se localiza no centro 

histórico da freguesia de Santa Cruz. --------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita ainda a isenção do pagamento das restantes taxas associadas ao processo 

n.º 01/2018/11, em conformidade com o disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação do 

Município da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 28 de junho findo, da Secção de Obras Particulares – Setor 

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

 -------- “A entidade particular veio na presente data e através do requerimento n.º 

937/2018, solicitar a V. Ex.ª o ressarcimento do valor pago a 27 de junho do corrente 

ano, através da guia de pagamento n.º 528/2018, com o valor total de €3.635,88 

(€652,46 – alvará de construção e €2.983,42 – TMU), tendo em conta que a obra em 

causa (demolição do edifício existente e construção de edifício de apartamentos e 

comércio) se localiza na Rua da Graça, arruamento esse que se encontra no centro 

histórico da freguesia de Santa Cruz. --------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita ainda a isenção do pagamento das restantes taxas associadas ao presente 

processo, em conformidade com o disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 6.º, do 

Regulamento municipal de taxas e outras receitas de urbanização e edificação do 

município da praia da vitória.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a entidade em apreço 

seja ressarcida do valor pago a 27 de junho do corrente ano, no valor total de 

3.635,88€, bem como a isenção do pagamento das restantes taxas associadas ao 

presente processo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (10/15) PROCESSO N.º 01/2018/12 – MARA LISA BORGES DE ARRUDA 

– DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS: -----------------------  

 -------- Requerimento datado de 29 de junho findo, de Mara Lisa Borges de Arruda, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas referente ao processo n.º 01/2018/12 

relativo à construção de habitação própria permanente, tendo em conta que exerce 

funções de bombeiro voluntário de 3.ª classe. ----------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 2 de julho em curso, da Secção de Obras Particulares – 

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

 -------- “Serve o presente para informar que o requerente veio solicitar a isenção do 

pagamento das taxas referentes ao processo de construção de habitação própria 

permanente, tendo para o efeito entregue uma declaração comprovativa da Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, em como exerce funções 

de bombeira voluntária de 3ª classe. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O pedido tem por base a proposta apresentada pela Câmara Municipal e 

aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal, que consta da Ata n.º 24/2015, da 

Reunião Ordinária de 24 de Novembro de 2015.” -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

das taxas conforme requerido, nos termos e fundamentos da informação técnica 

datada de 2 de julho em curso, da Secção de Obras Particulares – Setor de 

Atendimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (11/15) INTERDIÇÃO DE VENDA AMBULANTE DURANTE AS 

FESTAS DA PRAIA DE 2018 – PROPOSTA: ------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/870, datada de 27 de junho findo, da Vereadora com 

Competência Delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------------------------  

 -------- “Nos termos do disposto na alínea b), nº. 2, do artigo 81º., do Decreto-Lei nº. 

10/2015, de 16 de janeiro, os municípios podem, em relação à venda ambulante, e tendo 

em atenção razões de comodidade para o público, interditar ocasionalmente zonas 

autorizadas para o exercício do comércio ambulante. -------------------------------------------  

 -------- No período de 03 a 12 de agosto realizar-se-ão as Festas da Praia de 2018. --------  

 -------- Nos anos transactos a venda ambulante no percurso das Festas da Praia 

provocou alguns problemas, sendo necessário, na maior parte dos casos, a intervenção 

da Polícia de Segurança Pública. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do disposto na alínea b), do nº. 2, do artigo 81º., do Decreto-

Lei nº. 10/2015, de 16 de janeiro, propõe-se que este executivo municipal delibere 

interditar ao exercício do comércio ambulante, atendendo às necessidades de segurança 

e de trânsito de peões e veículos, durante o período de 03 a 12 de Agosto, nos seguintes 

arruamentos da Praia da Vitória: --------------------------------------------------------------------  

a) ------ Rua da Artesia; -------------------------------------------------------------------------------  

b)------ Rua Comendador Francisco José Barcelos; ----------------------------------------------  

c) ------ Rua Gervásio Lima;--------------------------------------------------------------------------  

d)------ Largo Conde da Praia; -----------------------------------------------------------------------  

e) ------ Rua de Jesus; ----------------------------------------------------------------------------------  

f) ------ Rua do Rossio; --------------------------------------------------------------------------------  

g)------ Rua da Estrela; --------------------------------------------------------------------------------  

h)------ Rua João António das Neves; --------------------------------------------------------------  

i) ------ Rua Nicolau Anastácio; ---------------------------------------------------------------------  

j) ------ Rua Mestre do Campo; ----------------------------------------------------------------------  

k)------ Rua da Graça; ---------------------------------------------------------------------------------  

l) ------ Rua Dr. Sousa Júnior; -----------------------------------------------------------------------  

m) ----- Rua Dr. Alexandre Ramos; -----------------------------------------------------------------  

n)------ Ladeira de S. Francisco; ---------------------------------------------------------------------  

o)------ Rua Serpa Pinto; ------------------------------------------------------------------------------  

p)------ Rua da Matriz; --------------------------------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 15/2018 Página 12 de 12 
 

 

 

 

q)------ Praça Francisco Ornelas da Câmara; ------------------------------------------------------  

r) ------ Rua da Alfândega; ---------------------------------------------------------------------------  

s) ------ Rua Anicete Ornelas; ------------------------------------------------------------------------  

t) ------ Av. Álvaro Martins Homem; ---------------------------------------------------------------  

u)------ Rua Dr. Rodrigues da Silva; ----------------------------------------------------------------  

v)------ Rua Conde Vila Flor; ------------------------------------------------------------------------  

w) ----- Rua Padre Cruz; ------------------------------------------------------------------------------  

x)------ Rua do Hospital; ------------------------------------------------------------------------------  

y)------ Zona Marginal, desde o Jardim Garrett até ao Largo da Batalha; ---------------------  

z) ------ Largo João de Deus; -------------------------------------------------------------------------  

aa) ---- Caminho do Facho; --------------------------------------------------------------------------  

bb) ----  Zona da Marina; -----------------------------------------------------------------------------  

cc) ----  Parque de Estacionamento da Prainha; ---------------------------------------------------  

dd) ---- Circular Interna; ------------------------------------------------------------------------------  

ee) ----  Parque de Estacionamento do Campo de Futebol; -------------------------------------  

ff) -----  Rotunda do Clube Naval e Doca; ---------------------------------------------------------  

gg) ---- Estrada Militar; -------------------------------------------------------------------------------  

hh) ----  Miradouro da Santa; ------------------------------------------------------------------------  

ii) ----- Rua de São Lázaro.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se, para além destes espaços interditos, 

havia outras áreas destinadas especificamente a este tipo de venda, ao que o senhor 

Presidente respondeu negativamente. --------------------------------------------------------------  

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

 

 

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


