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ATA Nº 16   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 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, 

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

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na Casa do Povo 

das Quatro Ribeiras, sita ao Cruzeiro, s/n, freguesia das Quatro Ribeiras, reuniu a 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta a reunião pública mensal da Câmara, 

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do público e, também no âmbito da presidência aberta 
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à freguesia das Quatro Ribeiras, questionou se alguém tinha alguma questão a colocar à 

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

 

 -------- O senhor Rui Fernandes Nobre de Castro, Presidente da Direção da Casa do 

Povo das Quatro Ribeiras, agradeceu o facto de o executivo se ter deslocado à Freguesia 

das Quatro Ribeiras, enalteceu o modelo adotado no âmbito da presidência aberta nas 

Freguesias do Concelho salientando que era uma mais-valia por permitir um contato 

mais direto com o elenco camarário e disponibilizou as instalações da Casa do Povo à 

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

 -------- O senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu à direção da Casa do Povo 

das Quatro Ribeiras a cedência do espaço para a realização desta reunião camarária e 

destacou a qualidade do edifício. -------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia das Quatro 

Ribeiras, senhor Bruno Narciso Meneses Lopes, para agradecer a visita do executivo e 

enaltecer a iniciativa de descentralização das reuniões públicas da Câmara Municipal 

por possibilitarem um contato mais direto dos munícipes com a Edilidade, 

nomeadamente àqueles que residem mais longe da cidade da Praia da Vitória. -------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- No âmbito das cerimónias oficiais das Festas da Praia o senhor Presidente 

informou que as mesmas têm início na próxima sexta-feira com a abertura da Feira 

Gastronómica e, no sábado, com a sessão pública de abertura oficial das Festas, que se 

realizará na Praça Francisco Ornelas da Câmara. ------------------------------------------------  

 -------- Informou, ainda, que iriam ser remetidos convites aos senhores Vereadores para 

o dia onze de agosto, para uma sessão que terá como intuito devolver à fruição pública o 

Miradouro António Jacinto Ázera, situado na Rua da Alfândega, seguindo-se a 

cerimónia de receção ao Emigrante, na Praça Francisco Ornelas da Câmara. ---------------  

 

 -------- O senhor Presidente destacou alguns assuntos da atualidade como a adjudicação 

da empreitada de construção do novo terminal de cargas do Aeroporto das Lajes, bem 

como o facto de hoje, na sessão da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, terem 

sido ouvidos os proprietários dos terrenos do Bairro de Santa Rita. Acrescentou, ainda, 

que aquando das primeiras audições foi ouvido o representante legal dos proprietários, 

no entanto, os senhores deputados regionais entenderam solicitar também a audição dos 

proprietários. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu mencionando que, na passada sexta-feira, ocorreu 

o encerramento da Academia de Código, pelo que, a partir de agora e até ao próximo dia 

dezoito de agosto, estarão abertas as inscrições para o terceiro e quarto cursos, os quais, 

na sua opinião, resultavam do sucesso das duas primeiras edições. ---------------------------  
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 -------- De seguida, deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções.-------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola manifestou o seu apreço e a sua honra em deslocar-se 

às Freguesias deste Concelho, sobretudo àquelas que ficam mais distantes do centro da 

Praia da Vitória, como é o caso das Quatro Ribeiras, as quais merecem todo o carinho e 

a atenção do Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente solicitou informação sobre o ponto de situação da revisão do 

PDM – Plano Diretor Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesse, âmbito, o senhor Presidente informou que, no mês de maio, houve uma 

reunião com as entidades que têm de emitir parecer sobre esta matéria e que, face à 

impossibilidade de reunirem pelo facto dos técnicos das direções regionais se 

encontrarem de férias, tentarão que essa reunião ocorra no fim de agosto ou no princípio 

de setembro para que, posteriormente, o PDM seja colocado a discussão pública durante 

o mês de setembro, porquanto a intenção é que seja aprovado em Assembleia Municipal 

ainda no decurso deste ano. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se este processo seria presente a reunião 

camarária antes da consulta pública, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente e acrescentou que situação idêntica aconteceria posteriormente à 

consulta pública, ou seja, antes de ser presente à Assembleia Municipal para aprovação. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que abordou essa questão, precisamente por 

estarem presentes nesta Freguesia, porquanto a mesma passa por uma situação de 

desertificação populacional/habitacional, merecendo deste modo uma atenção diferente, 

pelo que sugeriu, em primeira instância, a desafetação de terrenos da reserva agrícola 

para que se possibilite mais construção e, por conseguinte, fixar mais população e 

revitalizar a Freguesia das Quatro Ribeiras.-------------------------------------------------------  

 -------- Em relação à sugestão do Vereador Rui Espínola o senhor Presidente referiu 

que, na atual proposta de revisão do PDM já constam quase todas as desafetações que 

foram requeridas pelos proprietários dos terrenos e que mereceram parecer favorável 

das entidades com competência nesta matéria. Para além disso, essas desafetações 

também têm efeitos fiscais, pelo que só estão a ser desafetas aquelas que, de alguma 

forma, tenham uma provisão ou efetivo interesse de o ser, porquanto também há quem 

não queira que os seus terrenos sejam alvo dessa desafetação por motivos fiscais. ---------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos salientou que o entendimento tem sido no sentido de 

todos os terrenos que façam parte da reserva agrícola e cujo espaço seja considerado 

rural, não seja desafetado, tendo o Vereador Rui Espínola questionado se isso se 

aplicava mesmo àqueles que se encontram inseridos na Estrada Regional, ao que a 

Vereadora Paula Ramos respondeu afirmativamente e acrescentou que todas as 

situações de terrenos que façam parte da reserva agrícola e que haja a pretensão de abrir 

novos arruamentos e novas zonas urbanas não é aceite, porquanto, atualmente as novas 

regras das “leis de bases” obrigam a que a desafetação só possa ocorrer quando os 

espaços já são considerados espaços urbanos. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola retorquiu que estas revisões têm sido feitas de dez em 

dez anos, ao que o senhor Presidente salientou que, com a nova lei de bases, já se podia 
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rever o PDM, no mínimo, de três em três anos, tendo o Vereador Rui Espínola 

perguntado se não tinham sido previstas especificidades próprias para determinadas 

zonas, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu negativamente. --------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou insistindo na importância da sua sugestão de 

desafetação visto que havendo mais construção, consequentemente haveria mais 

população e porque esta Freguesia, para além de ser um local atrativo e com uma 

excelente zona balnear, também se encontra relativamente perto dos Biscoitos e da 

Agualva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente, apesar de compreender a sugestão do Vereador Rui 

Espínola referiu que, em função das orientações da IROA bem como da Direção 

Regional do Ambiente, a perspetiva era manter os terrenos do ponto de vista 

paisagístico e da exploração agrícola. No entanto, isso cria alguns problemas na medida 

em que nalgumas freguesias com malhas urbanas mais pequenas e muito concentradas, 

como é o caso das Quatro Ribeiras, não é permitido desafetar áreas mais alargadas do 

que aquelas que se incluem nessa malha urbana. -------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne ao processo das Pedreiras, nas Lajes, o Vereador Rui Espínola 

questionou qual o ponto de situação e se já tinham sido feitas as escrituras. ----------------  

 -------- Em resposta, a Vereadora Paula Ramos esclareceu que quando este processo foi 

remetido para agendamento da escritura surgiu uma questão relativa ao articulado nos 

contratos promessa, pelo que, irão ser celebrados novos contratos promessa na 

perspetiva de que, quando isso acontecer, se proceda também às escrituras durante os 

meses de agosto/setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que essa questão jurídico-administrativa que se 

verificou não altera o valor que já estava definido no contrato promessa anterior, 

tratando-se apenas de uma situação meramente burocrática. -----------------------------------  

 

 -------- Relativamente aos acordos de execução celebrados com as Juntas de Freguesia, 

o Vereador Rui Espínola voltou a reforçar a necessidade de ser efetuado o pagamento 

atempado das verbas, porquanto é do seu conhecimento que existem pagamentos por 

regularizar referentes aos meses de abril, maio e junho, apesar do assunto ter sido 

abordado recentemente na penúltima reunião de câmara e, em reuniões anteriores a essa, 

e lhe terem garantido que a situação seria regularizada. ----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, para além desses pagamentos pendentes, o 

que não é do conhecimento dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata é que 

durante este mês e, por recomendação da Assembleia Municipal, foram efetuados vários 

pagamentos a trinta dias referentes aos valores integrais de todas as candidaturas 

apresentadas este ano pelas Juntas de Freguesia deste concelho, quer no âmbito da 

proteção e salvaguarda de bens, quer das candidaturas apresentadas à GRATER, 

contemplados no Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do Concelho 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o senhor Presidente estava a referenciar 

pagamentos relativos a assuntos diferentes àqueles que mencionou, os quais continuam 

com pagamentos em atraso de três meses e que, por diversas razões, urgem ser pagos. O 
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senhor Presidente esclareceu que esses pagamentos ainda não aconteceram porque 

houve um esforço de planificação de tesouraria no sentido de cumprir com aquilo que 

foi a recomendação apresentada na Assembleia Municipal, pelo que para dar prioridade 

a essa recomendação, fundamentalmente por se tratarem de questões de investimento 

que têm de acontecer ainda este ano, foi impossível cumprir com todas as outras 

obrigações ao mesmo tempo, porém os pagamentos pendentes serão regularizados 

muito brevemente. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou, ainda, a questão da contínua falta de 

comunicação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, essencialmente no que 

se refere à resposta a diversos ofícios, tendo o senhor Presidente questionado a que 

situação em concreto se referia. Como o Vereador Rui Espínola não concretizou, o 

senhor Presidente disse que não poderia esclarecer nenhuma questão sem saber a que 

situação concreta era referido, porém o Vereador Rui Espínola proferiu que o senhor 

Presidente sabia do que estava a falar e que esta era uma situação que a Câmara 

Municipal tinha que melhorar. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/16) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 2 de agosto do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

Martins, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 30 de julho de 2018, pelo que foi 

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

 

 

 -------- (02/16) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS:---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 11 de julho corrente, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei 

n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, o gozo de férias no dia 23 de 

julho do ano em curso. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/16) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – ATRIBUIÇÃO À PRAIA DA RIVIERA O TÍTULO 

DE PRAIA ZERO POLUIÇÃO 2018: ----------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 117/2018, datado de 10 de julho em curso, 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 29 de junho último, 

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

Congratulação à Junta de Freguesia do Cabo da Praia e à Câmara Municipal da Praia da 

Vitória pela atribuição à Praia da Riviera o Título de Praia Zero Poluição 2018. -----------  

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

 

 

 -------- (04/16) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

TRIMESTRE DE 2018: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o email recebido nestes Serviços a 13 de julho corrente, da Praia 

Ambiente, E.M., remetendo a este Município, no cumprimento do disposto na alínea d) 

do n.º 1 do Artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico 

da atividade empresarial local e das participações locais, o Relatório e Contas do 

exercício do 1º Trimestre 2018, aprovados em reunião de 27 de junho de 2018, da 

referida empresa municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 16 de julho corrente, do Técnico Superior afeto ao Sector 

de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que, no primeiro 

trimestre deste ano, a Praia Ambiente apresenta um resultado positivo, dentro daquilo 

que era espectável aquando da elaboração do orçamento para este ano. ----------------------  

 -------- De seguida, destacou duas questões: a impugnação administrativa do contrato 

para adjudicação do investimento de dois milhões de euros relativos ao abastecimento 

de água a Santa Rita, a qual já está a ser dirimida, sendo que nas próximas semanas esse 

contrato estará em condições de ser assinado para que a empreitada se inicie ainda este 

ano; a questão da seca que se faz sentir devido à pouca precipitação, o que não ajuda à 

reposição de água dos reservatórios e das nascentes, porquanto o que choveu 

recentemente apenas ajudou a diminuir ligeiramente o consumo de água para fins 

agrícolas. Disse também que, comparativamente aos meses de maio e de junho do ano 

passado, este ano houve um aumento na ordem dos cinquenta por cento no consumo dos 

clientes da agropecuária. Perante esta situação, e porque também houve um aumento no 

consumo doméstico de água na ordem dos cinco a sete por cento, o que a Praia 

Ambiente tem feito é sensibilizar os consumidores para a questão da poupança de água, 

sendo que, para além disso, existe também alguma esperança do abastecimento de água 
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gratuita à lavoura, no entanto esse consumo tem de se processar de uma forma racional 

para evitar alguns excessos. -------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, da análise do Relatório e Contas, 

constatou que havia um aumento de bens e serviços bastante significativo, bem como 

um aumento com as depreciações/amortizações, pelo que questionou a que se devia essa 

desvalorização, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que se devia à passagem da 

rede de águas da Câmara para a Praia Ambiente. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que a diminuição dos custos com pessoal era 

positiva e questionou a que se referia o valor constante de “outros rendimentos e 

ganhos” na demonstração dos resultados da receita, ao que o Vereador Tiago Ormonde 

esclareceu que provavelmente tinha a ver com alguma prestação de serviços ou acerto 

de contas que aconteceu no ano passado e este ano não. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola mencionou ainda que, na página 22 do Relatório e 

Contas, é referido que: “Em 2018, os gastos de natureza operacional (gastos com 

pessoal, FSE, depreciações e outros gastos e perdas) sofreram, face ao 1.º Trimestre de 

2017, um aumento de 5%.”, pelo que não compreendia como é que existe um aumento 

de 5%, se os gastos com pessoal diminuíram, as depreciações aumentaram e os outros 

gastos e perdas diminuíram, ao que o senhor Presidente esclareceu que se as FSE’s – 

Fornecimentos e Serviços Externos – aumentam e as depreciações também, estas duas 

últimas aumentam muito mais do que os gastos com pessoal, daí o aumento de 5%, 

tendo o Vereador Tiago Ormonde acrescentado que o valor que tem maior peso no valor 

total e origina o aumento desses 5%, são os gastos/reversões de depreciação e 

amortização. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que diz respeito ao balanço em 31 de dezembro de 2018, na página 26 do 

Relatório e Contas, o Vereador Rui Espínola questionou a que se refere um valor 

bastante significativo no Passivo Corrente, em “Outras dívidas a pagar”, tendo o 

Vereador Tiago Ormonde explicado que esse valor tinha a ver com fornecedores de 

investimento, nomeadamente, com equipamentos e valores referentes a projetos 

relativos à obra de abastecimento de água a Santa Rita que se irá iniciar porque, apesar 

de a mesma ainda não se ter iniciado, já existem algumas despesas. --------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 1.º 

trimestre de 2018, da Praia Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  

 

 

 -------- (05/16) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PROTOCOLO COM O 

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE EQUIPAMENTOS DA 

JUSTIÇA I.P.: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1034, datado de 20 de julho corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que é competência da Câmara Municipal, colaborar no apoio a 

programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 
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administração central, conforme dispõe a alínea r) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da 

Lei nº 73/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, constituem atribuições do 

Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente em articulação com vista à criação das condições adequadas de 

funcionamento da Comarca Judicial;---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as atuais instalações do Tribunal, no Palácio da Justiça de 

Praia da Vitória, apresentam debilidades evidentes ao nível da sua conservação, que 

põem em causa as condições e exigências de funcionalidade do Tribunal, sendo 

necessário a realização de obras de conservação e beneficiação do edifício, por forma a 

dotá-lo de todos os meios necessários para o seu bom funcionamento; -----------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem interesse em 

cooperar com o Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça I.P. – 

IGFEJ, com vista à criação das condições adequadas de acessibilidade e funcionamento 

do Juízo de Praia de Vitória, nomeadamente, na disponibilidade para executar o 

levantamento arquitetónico atualizado do edifício e para a elaboração do projeto de 

instalações elétricas e redes; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a delegação de competências efetuada pela Câmara Municipal no 

Presidente conforme proposta N.º I-CMPV/1217/1855, aprovada em reunião de Câmara 

Municipal a 26 de outubro de 2017; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Determino a aprovação do protocolo celebrado entre o Município da Praia da 

Vitória e o Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça I.P. ---------------  

 -------- O presente despacho fica sujeito a ratificação da Câmara Municipal, na primeira 

reunião após esta data, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 35º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente relevou o trabalho diplomático e detalhado que esta 

Autarquia desenvolveu no sentido de ter conseguido que o Tribunal de Trabalho, de 

Família e Menores ficasse instalado na Cidade da Praia da Vitória. --------------------------  

 -------- De seguida fez um breve resumo do protocolo celebrado entre esta Câmara 

Municipal e o Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça I.P. – IGFEJ. 

Destacou que o mesmo destina-se à realização de obras de conservação e de 

beneficiação do edifício do Tribunal, no Palácio da Justiça da Praia da Vitória, o qual 

apresenta patologias e deficiências ao nível da sua conservação, que põem em causa as 

condições e exigências de funcionalidade desse Tribunal, sendo que à Câmara apenas 

cabe a responsabilidade de executar o levantamento arquitetónico atualizado do Palácio 

da Justiça e a elaboração do projeto das obras a realizar, porém, o pagamento das 

despesas da obra ficará a cargo do IGFEJ. --------------------------------------------------------   

 -------- Concluiu, também, que paralelamente a esse protocolo esta Autarquia é que vai 

assumir as mudanças para a fixação do Tribunal de Trabalho, de Família e Menores no 

edifício do Tribunal da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço.------  
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 -------- (06/16) CONCESSÃO DO BAR DA PISCINA DA CALDEIRA - ISENÇÃO 

DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E 

AGOSTO DE 2018: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 5 de julho em curso, de Cátia Alexandra Carolas 

Coelho, concessionária do Bar da Piscina da Caldeira, solicitando que a renda mensal 

referente ao mês de maio e até ao dia 15 de junho inclusive, não lhe seja cobrada uma 

vez que a Câmara esteve a realizar obras e pinturas no referido espaço. ---------------------  

 -------- Informação datada de 5 de julho corrente, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Senhora Cátia Alexandra Carolas Coelho, na qualidade de concessionária 

do Bar da Piscina da Caldeira, vem requerer a esta Câmara Municipal que não lhe 

sejam cobradas as rendas referentes ao mês de maio e até ao dia 15 de junho de 

2018, uma vez que a Câmara Municipal procedeu a obras e a pinturas até ao dia 

15 de junho de 2018.---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a concessão da exploração do bar 

da Piscina da Caldeira, é pelo período de 1 de maio a setembro, nos termos do nº1 da 

quinta clausula do contrato de concessão de exploração do bar da Piscina da 

Caldeira, pelo que estes Serviços emitiram informação a alertar a falta de pagamento 

referente a maio (pago em junho). Salvo melhor opinião deverá confirmar-se se existe 

alguma responsabilidade por parte desta Câmara da não abertura atempadamente, 

nomeadamente de obras de manutenção.” ---------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 19 de julho em curso, do Sr. Vereador Carlos Costa, do 

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

 -------- “Cabe-me informar que por questões de manutenção e preparação para a época 

balnear, a Piscina da Caldeira só ficou em condições de ser utilizada a partir do final de 

junho, no entretanto tendo acontecido um ato de vandalismo no início de julho, prevê-se 

que a piscina não poderá ser utilizada até final de agosto. Considerando o exposto deve 

a renda devida pela concessão do bar ser anulada.” ----------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 20 de julho corrente, da Vereadora com competência 

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

 -------- “Considerando que a piscina da Caldeira encontra-se encerrada após os atos de 

vandalismo que a inutilizaram; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os trabalhos de reparação não ficarão concluídos, 

previsivelmente, até ao final do próximo mês de agosto; ---------------------------------------  

 -------- Agende-se o presente processo na ordem de trabalhos da próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, para ratificação do despacho da signatária, já 

comunicado à concessionária, conforme documento anexo à etapa 1.” -----------------------  

 -------- No que concerne à encomenda do material que é necessário para reparar a 

Piscina da Caldeira, na Vila das Lajes, o senhor Presidente informou que o mesmo só 

estará disponível no final do mês de agosto, pelo que se tudo correr bem, só no final de 

agosto o local estará em condições de ser utilizado. ---------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu se iria ser necessário reforçar a vedação ou 

colocar vigilância no espaço em apreço, ao que o senhor Vereador Carlos Costa 
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respondeu que essas questões iriam ser pensadas e orçamentadas uma vez que se tratam 

de investimentos muito caros. -----------------------------------------------------------------------   

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

dos meses de maio e junho referentes à concessão de exploração do bar da Piscina 

da Caldeira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, ratificar o despacho datado de 

20 de julho em curso, da Vereadora com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos.   

 

 

 -------- (07/16) SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO 

DE EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO À AVENIDA MARGINAL DA PRAIA 

DA VITÓRIA – ALTERAÇÃO PARA O NOME DA EMPRESA “DÉLCIO & 

RAQUEL, LD.ª” AO INVÉS DE MARGINAL DE CARVALHO & DUTRA, LDª.:  

 -------- Requerimento recebido nestes Serviços a 16 de julho corrente, de Délcio 

Armando Melo de Carvalho, sócio gerente da empresa MARGINAL DE CARVALHO 

& DUTRA, LDª., no âmbito do Contrato de Concessão de Exploração do Edifício sito à 

Avenida Marginal da Praia da Vitória, assinado com este Município a 2 de novembro de 

2016 e aditamento ao mesmo a 9 de dezembro de 2016, solicita a alteração da 

designação do segundo outorgante para Délcio & Raquel, Ldª., com sede na Rua da 

Alfândega, n.º 22/A, 9760-411 Praia da Vitória, pessoa coletiva n.º 513378901. -----------  

 -------- Presente, para aprovação, a minuta de segundo aditamento ao contrato de 

concessão de exploração do Edifício sito à Avenida Marginal da Praia da Vitória (I-

CMPV/2018/1035). -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou por quanto tempo tinha sido celebrado este 

contrato de concessão de exploração, tendo o senhor Presidente esclarecido que foi por 

cinco anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração ao 

contrato de "Concessão de Exploração de Edifício sito à Avenida Marginal da 

Praia da Vitória" para o nome da Empresa "Délcio & Raquel, Ldª.". ------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a minuta de segundo 

aditamento ao contrato de concessão de exploração do Edifício sito à Avenida 

Marginal da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (08/16) PROPOSTA - CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DECISÓRIO DE 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE RUÍDO: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1040, datada de 25 de julho em curso, da Vereadora 

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

 -------- “Define-se ruído, como sendo um som sem interesse ou desagradável para o 

auditor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O ruído (som) pode ser mais ou menos intenso, composto por uma só tonalidade 

ou composto por várias e a sua propagação, varia consoante o meio em que o recetor se 

encontra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- De acordo com o “Guia de Harmonização da Aplicação das Licenças Especiais 

de Ruído”, elaborado em julho de 2017, o ruído ambiente é um dos fatores ambientais 

que mais queixas e denúncias gera por parte da população. ------------------------------------  

 -------- A diversidade de fontes geradoras de ruído, a elevada emissão sonora e horários 

alargados de funcionamento de atividades ruidosas bem como, o grau de sensibilidade e 

subjetividade associado à perceção individual de ruído são alguns dos fatores que 

explicam esse grande número de queixas. ---------------------------------------------------------  

 -------- Esta problemática foi abordada no relatório do Provedor de Justiça “Boas 

Práticas no Controlo Municipal de Ruído” (2013), baseado no Inquérito ao Controlo 

Municipal do Ruído realizado entre 27 de novembro e 15 de dezembro de 2012 e ao 

qual responderam cerca de 250 municípios. ------------------------------------------------------  

 -------- A pressão sonora dentro das zonas urbanas é grande e diversificada e nas áreas 

com elevado crescimento turístico é necessário estar atento à planificação dos eventos 

de natureza festiva, principalmente ao ar livre por forma a não provocar efeitos nefastos 

na população residente.-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os conceitos e definições associadas ao ruído tem um carácter técnico e 

específico, os quais estão bem enquadrados e explicitados no guia “O Ruído e a 

Cidade” disponibilizado no site da Agência Portuguesa do Ambiente. -----------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 11.º do Regulamento Municipal de Ruido, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro de 2017, o 

município da Praia da Vitória, pode autorizar, em casos excecionais e devidamente 

justificados, o exercício dessa atividade mediante emissão de Licença Especial de 

Ruído.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito tem-se verificado um elevado número de queixas por parte da 

população, tornando-se necessário estipular critérios harmonizados para a sua emissão e 

implementação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para o exercício da atividade temporária é requerida a emissão, por parte do 

município, da Licença Especial de Ruído sob determinadas condições e respeitando os 

critérios estipulados no artigo 12.º do referido Regulamento. ----------------------------------  

 -------- Conforme se defende no Relatório do Provedor de Justiça de 2013, “Boas 

práticas no controlo municipal do ruído”, “A licença especial de ruído (artigo 15º do 

Regulamento Geral do ruído) não pode ser considerada como a alienação municipal da 

tranquilidade pública, mediante a liquidação de uma taxa. O facto de a licença conferir 

licitude a uma atividade que, de outro modo, representaria uma infração 

contraordenacional, não permite perder de vista o seu caráter excecional.” ---------------  

 -------- Ao abrigo do disposto no artigo 10.º do Regulamento Municipal de Ruído, é 

proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias, a menos de 100m de edifícios 

de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, 

na proximidade de escolas durante o seu horário de funcionamento, e a menos de 200m 

de hospitais ou estabelecimentos similares. -------------------------------------------------------  

 -------- Este exercício só pode ser excecionada mediante emissão de Licença Especial de 

Ruido, ao abrigo do artigo 11º do referido Regulamento. ---------------------------------------  

 -------- No âmbito do procedimento de emissão de Licença Especial de Ruido para uma 

determinada atividade, o município deverá: ------------------------------------------------------  
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 -------- a) Analisar a justificação para o pedido de exceção e suas implicações; ------------  

 -------- b) Avaliar e validar as medidas de prevenção e de redução do ruído propostas; ---  

 -------- c) Fixar as condições do exercício da atividade, nomeadamente no que respeita à 

localização, à duração, às datas e horário e às medidas de minimização. ---------------------  

 -------- Neste contexto, importa estabelecer regras para atribuição da Licença Especial 

de Ruído para as atividades atrás mencionadas, tendo em vista a minimização do 

incómodo provocado junto da população e facilitar a fiscalização. ---------------------------  

 -------- Assim, propõe-se, nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 12.º do 

Regulamento Municipal de Ruído que a Câmara Municipal estipule os seguintes 

critérios para o processo decisório de emissão de Licença Especial de Ruído: --------------  

 -------- 1. No processo decisório de emissão excecional de Licença Especial de Ruído 

devem ter-se em consideração os seguintes aspetos: --------------------------------------------  

 -------- --- a) Justificação apresentada pelo requerente; -----------------------------------------  

 -------- --- b)Fundamentação para o exercício da atividade se sobrepor ao direito ao 

sossego da população; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- --- c) Local pretendido pelo requerente; --------------------------------------------------  

 -------- --- d) Deve ser verificado que: -------------------------------------------------------------  

 -------- -------• Não há localização alternativa afastada de recetores; --------------------------  

 -------- -------• Não houve reclamações anteriores para o mesmo tipo de atividade no 

local pretendido; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- -------• Existência de medidas de minimização de ruído com viabilidade de 

aplicação para o caso concreto. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Na Licença Especial de Ruído deverão constar algumas das seguintes medidas 

de minimização de ruído: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- --- a) Limitação de horário para o exercício da atividade; -----------------------------  

 -------- --- b) Orientação do equipamento de amplificação do som de modo a minimizar 

a sua propagação para os recetores sensíveis; ----------------------------------------------------  

 -------- --- c) Em estruturas de palco, adoção de painéis refletores ou absorventes 

preferencialmente de material reciclado, consoante o caso, que privilegiem a 

incorporação de materiais reciclados, de modo a minimizar a propagação do som para 

os recetores sensíveis; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- --- d) Utilização de limitadores sonoros para regular a intensidade das fontes 

sonoras com capacidade de transmissão de informação para efeitos de fiscalização; ------   

 -------- --- e) Proibição de amplificação de som a partir de determinado horário; -----------  

 -------- --- f) Restrição de utilização de determinados equipamentos e/ou maquinarias 

com elevada potência sonora. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Para as festividades e outros eventos tradicionais com localização fixa, 

deverão ser impostas condições e medidas de minimização adequadas e proporcionadas, 

nomeadamente prever a existência de meios para a monitorização remota dos níveis 

sonoros das fontes com limitadores de som.” -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, face ao elevado número de queixas recebidas 

frequentemente devido a ruído, houve necessidade de, por exemplo, no caso do 

licenciamento do Rock Fest, reduzir o horário do licenciamento até às duas horas da 
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manhã, bem como a redução do som a partir da meia-noite, por forma a que não 

surgissem mais queixas do género, o que veio a funcionar neste caso concreto. ------------  

 -------- O senhor Presidente continuou referindo que, neste ponto da ordem de trabalhos, 

o que se propõe é estipular uma definição de critérios no âmbito do processo decisório 

de emissão de licença especial de ruído. -----------------------------------------------------------   

 -------- De seguida, o senhor Presidente abordou, de forma sintética, os critérios para o 

processo decisório de emissão de Licença Especial de Ruído elencados nesta proposta. --  

 -------- 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 dezanove horas e dez 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


