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ATA Nº 17   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE AGOSTO DE 2018  
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 

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: Carlos Armando Ormonde da Costa e Raquel Lemos 

Borges. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos treze dias do mês de agosto 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 Rui Fernandes Nobre 

de Castro, em substituição de 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 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

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

 

 -------- A Vereadora Paula Ramos no âmbito da questão levantada na última reunião de 

Câmara, pelo Vereador Rui Espínola, relativamente ao valor constante de “outros 

rendimentos e ganhos”, na demonstração dos resultados da receita da Praia Ambiente, 

esclareceu que essa situação tem a ver com o reconhecimento de cerca de cinquenta e 

cinco mil euros, referente a subsídios de investimento, designadamente a uma 

candidatura ao programa “PO2020” destinada à aquisição de contentores e ecopontos. ---  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente fez uma apreciação ao modo como 

decorreram as Festas da Praia de dois mil e dezoito, destacando que no global e no 

entender do executivo, haviam corrido bem, designadamente do ponto de vista 

financeiro, cujas alterações efetuadas na gestão administrativa e financeira permitem, 

nesta altura e apesar da contabilidade ainda não estar fechada, fazer já um balanço 

positivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual foi necessidade de trazer touros de 

fora para a tourada de praça, tendo o senhor Presidente respondido que cá na Ilha não 

havia touros disponíveis para esse fim.  -----------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente referindo que da parte do “Music Resort”, houve 

apenas a alteração da atuação da artista “Blaya”, que perdeu a ligação Porto/Lisboa e 

por esse motivo não atuou no dia previsto. --------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se houve substituição de algum 

concerto, ao que o senhor Presidente respondeu que a substituição verificada foi com o 

objetivo de não deixar o “Music Resort”, sem banda, pelo que a banda que estava 

programada para atuar no palco da Marina passou para aquele palco, e a banda 

programada inicialmente atuou mais tarde. -------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou como foi possível fazer essa 

substituição, considerando que num recinto era cobrado a entrada e no outro local as 

pessoas podiam assistir sem qualquer tipo de custos, tendo o senhor Presidente 

respondido que a maioria das bandas que atuam no palco da Marina conseguem 

acrescentar mais qualidade ao atuar num palco como o “Music Resort”. --------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que apesar dessa qualidade as pessoas que 

se preparavam para assistir ao concerto no palco da Marina viram-se confrontados com 

a situação de terem de pagar cinco euros, para assistir ao mesmo concerto mas noutro 

local, ao que o senhor Presidente esclareceu que a situação acabou por ser ao contrário, 

ou seja, o público ficou surpreendido com a qualidade daquela banda.-----------------------  

 -------- Ainda sobre o “Music Resort”, o senhor Presidente salientou a medida tomada 

de redução dos horários de funcionamento, a qual foi criticada pelos mais novos e pelos 

proprietários dos bares, sendo que estes foram previamente avisados que assim seria. 

Com esta medida e mesmo não estando ainda disponíveis os dados oficiais da Polícia de 

Segurança Pública e dos Bombeiros, verificou-se uma redução substancial do número 

de ocorrências. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que os proprietários dos bares junto ao 

“Music Resort” alegam que, após fechar o recinto, o que mais vendem é essencialmente 

comida e nesse período é que faturaram mais, ou seja, nessa meia hora. ---------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente esclareceu que a regra para os espaços, 

que se encontram fora do recinto, no sentido de fecharem meia hora mais tarde e após o 

encerramento do recinto, sempre foi esta. ---------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que, da parte dos moradores, a maioria está satisfeita com a 

medida, sendo que até esta altura não se recebeu qualquer queixa. ---------------------------   

 -------- Relativamente à parte da rua informou que houve uma situação em que foi 

necessário o Município atuar e que teve repercussões, não no estabelecimento em que se 

atuou e que era na zona dos bares, mas sim noutro estabelecimento, apesar de este ano a 

situação ter sido mais contida do que em anos anteriores aquando da passagem dos 

desfiles e das atuações no palco da Marina, sendo que não respeitavam as regras e era 

difícil atuar na devida altura. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre os espaços de rua, mais propriamente quanto à situação do 

estacionamento em frente à Feira Gastronómica e à Feira do Artesanato, referiu que nos 

anos anteriores não eram cumpridas as regras nos espaços delimitados e que este ano 

foram dadas outras alternativas para isso não se verificar.------------------------------------- 

 -------- Quanto ao cortejo de abertura destacou que houve algumas questões de 

coordenação, nos diversos palcos que faziam parte do cortejo, pelo que foi necessário 

fazer algumas alterações. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à Feira da Gastronomia proferiu que este foi dos anos em que 

se verificaram mais alterações, nomeadamente, ao nível das vendas e do número de 

refeições servidas que aumentaram substancialmente, em comparação com o ano 

passado, também muito impulsionado pelo turismo. --------------------------------------------  

 -------- No âmbito do lançamento de Skylanterns disse que, como, nesse dia, o vento 

estava a fazer deslocar as mesmas em direção à zona habitacional, se optou por não 

proceder ao lançamento das mesmas. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins concordou com a questão de não se pôr em causa 

a segurança, no entanto, na altura em que seriam lançadas as lanternas não se verificava 

vento, inclusive foram lançadas quatro lanternas e que o vento não as fez deslocar para a 

zona das casas e como não houve uma explicação as pessoas ficaram sem perceber o 

que é que se estava a passar, tendo o senhor Presidente esclarecido que as duas lanternas 

que foram lançadas como forma de teste, bem como as quatro lançadas por um conjunto 

de privados e apesar de se sentir pouco vento, a tendência era de se deslocarem para 

terra. Assim sendo e à semelhança do ocorrido nas Festas de dois mil e dezasseis, como 

as pessoas não deixam as lanternas encher devidamente, estas, quando se deslocam, 

voam muito baixo e ficam perto dos tetos, principalmente dos edifícios mais altos. -------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou por que motivo se tenta fazer as duas 

situações, ou seja, o lançamento das Skylanterns e o fogo-de-artificio, uma vez que, 

depois, acaba por se tornar num espetáculo pobre nos dois sentidos, porquanto como 

não houve o lançamento das lanternas, o fogo-de-artifício acabou por ser pouco, o qual 

teria sido complementado se houvesse o lançamento das lanternas que acabou por não 

acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente relembrou que se acabou com o lançamento de fogo-de-

artifício porque, anteriormente, entendia-se que era uma despesa supérflua, optando-se 

então pelo lançamento das Skylanterns. No primeiro ano correu bem, mas colocou-se a 

questão de como fazer caso surgisse um ano em que não existissem condições 

atmosféricas para se lançar as lanternas, sendo que a Festa acabaria então sem qualquer 

evento, pelo que no ano seguinte se optou por programar o lançamento das lanternas 

conjuntamente com um apontamento de fogo, situação essa que tem vindo a acontecer 

nos últimos anos, sendo que o fogo é apenas a ordem de partida para lançar as lanternas.  

 -------- Prosseguiu indicando que a questão que correu manifestamente mal foi o 

funcionamento das casas de banho, porque a empresa a quem foi adjudicado esse 

serviço recebeu, na quinta-feira antes da Festa, um número exorbitante de baixas por 

doença, sendo que nessa altura não foi possível as outras empresas concorrentes 

assegurarem o serviço. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em relação à Festa da Praia, designadamente ao mencionado sobre o novo 

modelo de gestão, a Vereadora Cláudia Martins referiu que, no seu entender, é 

adequado e por isso causou, pelo menos da parte dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, mais expectativa em relação àquilo que poderiam ser as Festas, 

considerando que, quer a Feira Taurina, quer o “Blue Music Resort”, quer também a 

Feira da Gastronomia, estavam sob responsabilidade de entidades externas e, como até 

foi referido pelo Senhor Presidente, haveria a possibilidade de aliviar muito mais a 

Autarquia, pelo menos em termos de recursos humanos, que poderiam estar mobilizados 

para outras situações da Festa, bem como recursos financeiros. -------------------------------  

 -------- Prosseguiu salientando que a Festa também teve aspetos positivos, como por 

exemplo o cortejo infantil, mas começou logo mal com o cortejo de abertura, não só 

pela questão da descoordenação, mas também porque numa altura de contenção de 

despesas, um cortejo em que oitenta por cento dos participantes não eram de cá, teria de 

ser um espectáculo fascinante, mas não foi isso que aconteceu. Perante esta situação 

defendeu que se deveria privilegiar o que é de cá, em determinadas questões e depois 

então ir buscar fora, até porque as Festas da Praia sempre se fizeram com pessoas de cá.  

 -------- Ainda sobre esta matéria questionou se estas pessoas que vieram de fora, foram 

pagas pela Câmara, nomeadamente, em termos de viagens e estadia e se é uma despesa 

que, actualmente, faça sentido e se no próximo ano vão voltar e apostar em pessoas de 

fora para fazer parte do cortejo de abertura, ou não. ---------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta matéria o senhor Presidente respondeu que esta é uma 

questão que já se coloca há três anos, ou seja, desde que se abordou o conceito do 

cortejo espetáculo e não do cortejo de passagem e como, no primeiro ano, o tema foi a 

música, havia muita opção local, mas quando se apostou quer no teatro, quer na dança, 

por muito que esta seja uma terra de artistas, tem poucos recursos nessas áreas 

específicas. Para além dessa situação e do ponto de vista financeiro, a vinda desses 

artistas é compensada pela questão da despesa com o guarda-roupa, porquanto o mesmo 

é da responsabilidade dessas pessoas. --------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, salientou que há racionalização financeira e quanto à questão artística 

referiu que isso depende dos temas. ----------------------------------------------------------------  
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 -------- Sobre a questão de se recorrer a pessoas de fora, a Vereadora Cláudia Martins 

deu como exemplo o desfile do segundo dia da Festa, das escolas de dança locais, sendo 

que ficou com a sensação de que caso este desfile tivesse complementado o desfile de 

abertura, provavelmente não haveria a necessidade de terem vindo cerca de oitenta por 

cento de pessoas de fora. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito desta situação o senhor Presidente deu o exemplo que acontece todos 

os anos nas Festas da Praia, ou seja, a necessidade de animação de rua em que, apesar 

de existirem centenas de músicos na ilha Terceira, não existe um único grupo 

organizado para animação de rua. ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins abordou também a noite do desfile das marchas 

populares, questionando como foi organizado, qual foi o critério, tanto de selecção, 

como de ordem, porquanto, pelo que lhe foi dito, não houve qualquer critério e a ordem 

do mesmo foi como a organização entendeu, sendo que alguns grupos não se sentiram 

bem com a ocorrência. Para além disso também não percebeu o motivo pelo qual não se 

abriu, à semelhança de outros anos, a inscrição a outras marchas do concelho de Angra 

do Heroísmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta temática, o senhor Presidente esclareceu que, todos os anos e em 

todos os modelos, a noite das marchas origina essa discussão, sendo que a solução passa 

por duas situações: ou se assume que a Festa da Praia tem uma noite de marchas 

populares ou se assume que não tem, sendo que o que tem vindo a acontecer é 

efetivamente uma mera apresentação de algumas marchas populares, tal como se fazia 

também com as danças de carnaval e que este ano não foi possível. --------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que, como existem muitas marchas, se torna incomportável 

receber todas, até porque nas sanjoaninas são dedicadas duas noites para esse fim. Para 

além disso, quando se inclui no programa, mais de doze a catorze marchas, corre-se o 

risco de, na passagem das últimas, a rua já não ter público a assistir, situação essa que 

ocorreu em anos anteriores. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos critérios de seleção referiu que é uma questão discricionária, à 

semelhança do que acontece com a escolha dos cantadores de cantoria, dos fadistas, 

bem como de qualquer outro artista que atua nas Festas. ---------------------------------------  

 -------- Relativamente à ordem referiu que desconhecia quais os critérios mas, no 

entanto, poderia averiguar essa questão e posteriormente informar. --------------------------  

 -------- Em suma destacou que é impossível receber todas as marchas que pretendem 

participar, ou então corre-se o risco de não ter ninguém a assistir. ----------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o mesmo se passa com a noite do 

Carnaval, tendo o senhor Presidente respondido que essa questão já se colocou há anos 

atrás, porque a determinada altura havia vinte ou trinta danças a oferecerem-se para 

atuar na Festa da Praia, pelo que se optou por fazer uma amostra, quer de danças de 

Carnaval, quer de marchas. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins destacou que, mais uma vez, estas Festas 

evidenciaram a necessidade de se ter uma agenda cultural coordenada, não só entre 

concelhos mas também dentro do próprio concelho, porque reparou que, por exemplo, 

no dia da receção ao emigrante estava a decorrer, ao mesmo tempo, uma tourada na 

Estrada 25 de Abril, o que retira logo uma série de pessoas ao evento. O mesmo 
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acontece em relação a Angra/Praia, porquanto na altura das Festas da Praia e sabendo-se 

de todos os constrangimentos que a Praia tem em colocar gente na rua, Angra realizou 

um espetáculo junto aos Paços do Concelho, quando na Praia estavam a decorrer as suas 

Festas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

- ------- Sobre estas questões o senhor Presidente esclareceu que, no âmbito da 

programação das Festas da Praia, se faz um esforço para não haver espetáculos, nem 

eventos, a sobreporem-se uns aos outros, porém, depois, há questões como, por 

exemplo, as atuações no palco da Marina que, primeiro, se entendia que não se 

deveriam sobrepor ao espaço do “Music Resort”, pelo que houve o cuidado de se 

coordenarem os horários dos palcos da Praça, da Marina e do “Music Resort”, mas 

posteriormente as pessoas começaram a dizer que eram atuações distintas e que o 

público do determinado espaço era diferente.-----------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da articulação da agenda, disse que o entendimento da Câmara 

de Angra foi sempre o de fazer animação na Cidade, quer coincida com as festas do 

concelho da Praia, quer coincida com as festas nas freguesias do próprio Concelho. No 

concelho da Praia tem havido essa preocupação de não coincidir eventos com as festas 

nas freguesias, contudo uma das questões que tem sido apontada é que, ao terminar a 

Festa da Praia, a Cidade não pode deixar de ter eventos, voltando a colocar-se a questão 

de que as atuações nas festas das freguesias não invalidam que possa existir um 

espetáculo distinto na Marina, mas sempre que se faz qualquer evento, este é visto como 

se fosse para tirar gente àquela determinada festa. -----------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que não existem soluções perfeitas e se tenta, sempre, 

articular os eventos de modo a que não haja atropelos. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio deixando uma nota de apreço e de 

agradecimento a toda a organização da Festa da Praia, bem como a todos os 

colaboradores municipais que se envolveram na Festa, que é sempre um momento de 

grande trabalho e sacrifício. Deixou também uma nota de apreço a toda a Câmara, 

especialmente ao senhor Vice-Presidente, Carlos Costa, pelo seu empenho e dedicação. -  

 -------- Quanto à Festa da Praia, no global, salientou que, na sua opinião, foi positiva e 

correu bem. No entanto, alguns aspetos têm de ser melhorados, nomeadamente, pela 

importância dos cortejos, quer o de abertura, quer o infantil, sendo que, no seu entender 

e apesar de este último ter corrido muito bem, o mesmo não aconteceu com o de 

abertura que não correu bem e, não pondo em causa o trabalho, mérito e esforço da 

equipa que dirigiu o evento, há que analisar e perceber o que correu menos bem para se 

corrigir no futuro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que concorda que venham artistas de fora desde que tragam mais-

valia ao cortejo, que não foi o caso deste ano. ----------------------------------------------------  

 -------- Em referência à Feira da Gastronomia disse que esta é sempre um ponto alto das 

Festas, mas este ano, na sua opinião, contou com pouca diversidade, pouca afluência e 

com preços elevados. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, quando diz que tem pouca diversidade, é porque não faz 

sentido ter muitos mais restaurantes dos Açores, porque, quando aquela Feira foi 

concebida, a intenção era ter um restaurante da ilha Terceira, com a finalidade do 

mesmo proporcionar aos visitantes, designadamente aos emigrantes, aquilo que estes no 
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dia-a-dia não têm acesso e ter outro leque de diversidade, o que, na sua opinião, não 

aconteceu este ano. Assim sendo, a Feira, deste ponto de vista, tem de inovar e não pode 

ficar estagnada, sendo necessário mais diversidade e atratividade. Como a Feira estava 

nessa situação as pessoas deslocavam-se para o espaço do Clube Naval, que ficava 

completamente cheio. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda as queixas em relação ao excesso de fiscalização, por parte da 

GNR, tendo-se constatado, em certos dias, fiscalizações por duas vezes, apesar de 

reconhecer a importância de uma fiscalização adequada. ---------------------------------------  

 -------- Abordou também as queixas que tiveram a ver com o facto de a Cooperativa ter 

exigido aos restaurantes o pagamento no total, ao contrário do sucedido em anos 

anteriores, em que o pagamento era feito por duas prestações. --------------------------------  

 -------- Em referência aos concertos destacou a falta de um concerto para a geração dos 

quarenta anos, bem com um concerto de cariz internacional. ----------------------------------  

 -------- Em suma referiu que, de acordo com o que vai circulando, as Festas da Praia 

estão em decadência. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda relativamente aos concertos disse que este ano notou-se muito menos 

afluência, nomeadamente, do público jovem e isso aconteceu porque se antes vinham 

muitos jovens de São Miguel, este ano não vieram porque ficaram no “Monte Verde”. ---  

 -------- Na sua opinião, também se verificaram menos turistas e emigrantes, o que leva a 

refletir a questão das Festas da Praia, como cartaz turístico, na Bolsa de Turismo de 

Lisboa, ou seja, as Festas da Praia nem internamente, pelo menos, estão a atrair público, 

como acontece no caso do público vindo de São Miguel.---------------------------------------  

 -------- Quanto à questão dos emigrantes referiu que, à semelhança do que já disse 

anteriormente, tem de ser vendido como pacote turístico, incluindo a viagem, pulseira 

de acesso ao “Music Resort” e bilhete para a tourada de praça. -------------------------------  

 -------- Relativamente ao “Music Resort” salientou que, no seu entender, é importante 

começar a concessionar aquele espaço mais cedo, porquanto a empresa, quando 

avançou para o concurso, já decorria o mês de abril e assim não é fácil conseguir os 

artistas de renome. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da intervenção do Vereador Rui Espínola, o senhor Presidente 

concordou com a opinião de que a vinda de artistas de fora para participarem no cortejo 

de abertura deve ser uma mais-valia e, provavelmente, o ano em que isso mais se 

reflectiu, foi no dedicado ao circo, porque quando se diz que na ilha Terceira não existe 

ninguém que consiga fazer aqueles malabarismos, todos concordam que assim seja. No 

entanto, alguns artistas locais da dança, que também não têm muitas oportunidades de 

atuarem em “grandes palcos”, sabendo o que é a Festa da Praia, não quiseram arriscar. --  

 -------- No que se refere à Feira da Gastronomia informou que foram servidas muito 

mais refeições este ano e concordou que deve ter mais diversidade, sendo que este é um 

dos grandes desafios para o futuro, especialmente quando o turismo aumenta cada vez 

mais no Continente, sendo o desafio saber como é possível ser competitivo para trazer 

alguém que, não fechando o seu restaurante lá fora, pretende vir para cá nessa altura, até 

porque o mesmo acontece com os restaurantes locais. ------------------------------------------  

-------- Sobre a questão dos preços praticados na Feira serem dispendiosos, também 

concordou com o mesmo, referindo, porém, que a questão é a sua sustentabilidade, 
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porquanto para um restaurante participar, nas condições atuais do mercado, é muito 

difícil o mesmo manter boa qualidade participando com preços muito baixos. -------------  

 -------- Quanto à situação de menor participação da diáspora, discordou que assim tenha 

sido, até porque, por sorte, nenhum dos voos antes da Festa foi cancelado. No seu 

entender, a participação da diáspora foi menos visível, comparativamente com o ano 

passado, porque, nesse ano passado, participou na Festa uma dança de carnaval e uma 

filarmónica, sendo que essas pessoas se deslocavam em conjunto, o que fazia parecer 

existir um número maior de emigrantes.  ----------------------------------------------------------  

 -------- Concordou, também, que, é importante haver fiscalização da GNR mas esta deve 

ser feita com moderação. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à procura do Clube Naval referiu que, mais uma vez, teve a ver com a lei 

da oferta e da procura. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao artista internacional, disse que não houve Festas da Praia com 

mais artistas internacionais do que este ano e o que não houve foi alguém de renome, 

mas é impossível ter esse nome com os preços atuais. ------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente informou que, na piscina da Caldeira, todo o 

equipamento já está montado e a funcionar, sendo que, nesta altura, se encontra no 

período de tratamento da água, estando prevista a sua abertura ao público, caso as 

análises da água estiverem em conformidade, para a próxima semana. ----------------------  

 

 -------- Deu ainda conhecimento da assinatura do Protocolo entre o senhor Ministro do 

Ambiente, pelo Fundo Ambiental e pela Praia Ambiente, fazendo um enquadramento do 

mesmo, destacando que se conseguiu, após vários anos, os retroativos há data do início 

do processo, para além da comparticipação da parte não cofinanciada para o projeto de 

Santa Rita. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que tinha ideia de que a situação de Santa 

Rita tinha ficado resolvida no âmbito do Protocolo assinado com o senhor Ministro da 

Defesa, tendo o senhor Presidente esclarecido que o que ficou assegurado no Protocolo 

assinado com o senhor Ministro da Defesa foi a manutenção da atual rede de 

abastecimento de água militar, até setembro de dois mil e dezanove. O Protocolo agora 

assinado garante a parte não cofinanciada do projeto, da Praia Ambiente, para substituir 

aquela rede. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o objeto deste Protocolo é o 

cumprimento de uma resolução de Assembleia da República, do Orçamento de Estado 

para dois mil e dezoito, resolução essa que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista e votada por unanimidade. -----------------------------------------------------  

 -------- Continuou reconhecendo a importância do Governo da República subsidiar, quer 

as análises, quer o novo projeto de abastecimento de água, no entanto, o que não deve 

acontecer, com isto, é uma tentativa de tentar “abafar” o assunto da descontaminação, 

ou seja, a descontaminação é para ser feita e o Governo da República está a financiar as 

análises, bem como a resolução do problema da rede de águas, que era uma situação que 

teria mesmo de ser resolvida pela proximidade aos dois furos do Juncal. Assim, proferiu 

que o problema da descontaminação está por resolver, sendo o seu receio que, 
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eventualmente, não seja esta, ou outras situações que possam surgir, apenas para “calar” 

as posições da Câmara Municipal, ou de outros agentes, que estejam a reivindicar a 

questão da descontaminação. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito desta matéria, o senhor Presidente esclareceu que, antes pelo 

contrário, dentro em breve também haverá notícias sobre o processo da 

descontaminação e do ponto de situação, sendo que, perante os dados disponíveis 

provenientes das análises existentes, da Praia Ambiente, vai haver um conjunto de 

dados que vão obrigar muitas pessoas a reverem as suas posições. ---------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o objeto deste Protocolo é algo que nunca ninguém quis 

assumir e finalmente se assumiu, relativamente ao valor das análises. Para além disso, 

também está concluída a questão do Juncal II e a substituição da rede militar, o que já é 

um avanço extraordinário neste processo, que já estava recomendado desde o relatório 

de dois mil e onze e que o Governo da República nunca assumiu. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola defendeu que isto aconteceu após muita pressão 

pública de várias áreas políticas, sociais e científicas, que obrigou a que os governantes 

da república olhassem de outra forma para este processo, porque se fosse apenas pela 

diplomacia isto nunca teria existido. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, grande parte do impacto público aconteceu após 

isto estar inscrito e aprovado no Orçamento de Estado, tendo o Vereador Rui Espínola 

discordado que assim tenha sido. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente reforçou que acredita que no próximo relatório a ser 

publicado, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, uma questão que foi falada 

durante anos, nomeadamente, do vanádio e do bário, venha a concluir-se que acontece 

por uma questão geológica, pelo que muitas pessoas terão de rever algumas posições. ----  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que, perante o que o senhor Presidente disse, 

confirma aquilo que já suspeitava, ou seja, que vão ser enviados relatórios a concluir 

que não é necessário fazer nada receando que, posteriormente, surja a questão do porto 

em que se dirá que vão fazer o porto, deixando de se falar mais deste assunto e a 

Câmara Municipal concorde com esta situação. --------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente não concordou que esteja a ser esse o procedimento da 

Câmara quanto a esta matéria, até porque quando falava dos resultados das análises foi 

com base nos resultados das análises da parte da Praia Ambiente e aquilo que foi 

sempre colocado em causa na qualidade de água e daqueles que eram parâmetros que, 

de alguma forma estavam no limite, está a ser confirmado que é de origem geológica. A 

descontaminação é outro processo que tem de ser levado a efeito e todos os sítios que 

estejam identificados são para descontaminar, inclusive os que não tenham sido 

denunciados mas que eventualmente, venham a ser, têm de ser estudados e caso estejam 

contaminados a Câmara vai exigir que se descontamine. ---------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Protocolo em causa e deliberou, por 

unanimidade, submeter à Assembleia Municipal para o mesmo efeito. -----------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

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

 

 

 -------- (01/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 30 de julho findo, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que nos 

termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 setembro, 

alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, em virtude de se 

encontrar de férias, não pode estar presente na reunião camarária ordinária do dia 13 de 

agosto, pelo que será substituído, conforme determina o n.º 1 daquele preceito legal, em 

conjugação com o artigo 79.º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto 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 13 de agosto 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/17) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de julho findo, de Carlos Armando Ormonde da 

Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 9 dias de férias, de 13 a 21 de agosto de 2018. ---------------------  

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

 

 

 -------- (04/17) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – PRESTAÇÃO DE APOIOS ÀS 

RENDAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO - 
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FAMÍLIAS DESPEJADAS DO BAIRRO DE SANTA RITA – JOSÉ JACINTO 

FLEXA DOS SANTOS: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho n.º I-CMPV/2018/1112, datado de 7 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que as ações de execução para entrega de coisa certa, bem como 

as ações de despejo, na sequência da instauração, por parte dos proprietários dos 

terrenos, de ações para rescisão do arrendamento e condenação dos réus à entrega da 

casa e do terreno onde a mesma se encontra implantada, no Bairro de Santa Rita/Bairro 

dos Americanos, sito na Serra de Santiago, Caminho do Facho, freguesia de Santa Cruz 

– Praia da Vitória, constituem uma preocupação para o Município pelo impacto social 

que os despejos terão numa realidade frágil como a que se vive na zona em causa 

(especialmente o Bairro de Santa Rita/Bairro dos Americanos), e que o problema é mais 

abrangente uma vez que na área em questão (56.651 m2, conforme descrição predial) 

foram construídas, com base nos contratos celebrados entre os militares americanos e o 

proprietário do terreno, 100 moradias, sendo que 98 encontram-se habitadas, assumindo 

os moradores a liquidação do respetivo imposto municipal sobre imóveis); -----------------  

 -------- Considerando que a urgência na atuação é determinada pela salvaguarda do 

direito à habitação das famílias alvo dos referidos processos que, na sua maioria, não 

dispõem de condições económicas para suportar o encargo da habitação e o encargo da 

renda do chão; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e posteriores alterações e declarações de retificação, compete à câmara 

municipal, participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e 

com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Determino que seja assumida a prestação de apoio à renda do contrato de 

arrendamento para habitação, cuja cópia se anexa, outorgado pelo Sr. José Jacinto 

Flexa dos Santos, NIF 117137405, no montante de 300€, pelo prazo de 12 meses, 

mediante a celebração de contrato-programa cuja minuta se anexa como parte integrante 

do presente despacho. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não obstante o disposto no artigo 5º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 

posteriores alterações, e no artigo 7º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e 

posteriores alterações, mais determino que o compromisso ora assumido tenha efeitos a 

1 de agosto de 2018, considerando que a situação do Bairro de Santa Rita/Bairro dos 

Americanos afeta de forma manifesta interesses públicos relevantes, de cariz social 

associado ao direito à habitação – tendo o Município, enquanto garante de direito 

constitucional, o dever de criar as condições para que todos tenham acesso a uma 

habitação condigna, não se podendo alhear de um problema que afeta um número 

elevado de munícipes. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola alertou para o facto do valor da renda não ser o mesmo 

no despacho e no contrato-programa, ou seja, no despacho é de trezentos euros e no 

contrato-programa é de trezentos e cinquenta euros e que o contrato de arrendamento 

não tem a identificação do arrendatário. -----------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao contrato de arrendamento questionou se não seria importante 

colocar a morada da casa que é arrendada, tendo o senhor Presidente respondido que o 

apoio é atribuído à pessoa. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos acrescentou que a morada do arrendatário, que consta 

no contrato de arrendamento, é a morada da casa arrendada. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o ponto seria sujeito a votação com as 

alterações indicadas, ou seja, correção do valor da renda e identificação do arrendatário 

no contrato-programa. --------------------------------------------------------------------------------  

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

bem como proceder às alterações indicadas, designadamente na minuta do 

contrato-programa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/17) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TRÊS APOIOS NO ÂMBITO 

DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS 

FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: -----------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1110, datada de 7 de agosto corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a importância das festas tradicionais nas freguesias e vila do 

Concelho da Praia da Vitória, onde a expressão da cultura e tradições está enraizada nas 

populações e constitui atualmente um potencial do desenvolvimento turístico; -------------  

 -------- Considerando o esforço, trabalho e dedicação das comissões de festas, que 

regularmente enfrentam fortes desafios quer na sua constituição, quer na concretização 

dos programas festivos; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto no artigo 8.º do Regulamento Municipal de Apoio às 

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

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

e 19 de dezembro de 2017, respetivamente; ------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, os apoios previstos no 

relatório emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no valor total de 

1.720,00 € (mil setecentos e vinte euros), bem como minuta dos respetivos contratos 

programa, documentos que são parte integrante da presente proposta.” ----------------------  

 -------- Quanto ao apoio ao Centro Social do Juncal, a Vereadora Cláudia Martins disse 

que Comissão de Análise refere que o pedido deu entrada um dia após o prazo limite, 

pelo que iam manter, exatamente, a mesma posição em relação ao Regulamento de 

Apoios às Danças de Carnaval, ou seja, se existe um regulamento e se existem prazos, 

tudo o que vem posteriormente não cumpre as regras, pelo que votam contra o apoio ao 

Centro Social do Juncal. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoios à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Luzia e à Fábrica da Igreja de 

Santa Rita. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por maioria, aprovar a proposta de atribuição de 

apoio ao Centro Social do Juncal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola votaram contra.----------------  

 

 

 -------- (06/17) RELATÓRIO DE ANÁLISE - CONTRAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO POR 3 ANOS NO MONTANTE DE 55.063,34€ 

(CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E TRÊS EUROS E TRINTA E 

QUATRO CÊNTIMOS): --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente o Relatório de Análise, datado de 6 de agosto em curso, da Comissão 

nomeada para a contração de um financiamento por 3 anos, no montante de €55.063,34 

(cinquenta e cinco mil, sessenta e três euros e trinta e quatro cêntimos), do seguinte teor:  

 -------- “Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 18 de junho e da 

Assembleia Municipal de 29 de junho de 2018 a autorizar o Município a contrair um 

financiamento por 3 anos, no montante de €55.063,34 (cinquenta e cinco mil, sessenta e 

três euros e trinta e quatro cêntimos), procedeu-se à consulta das instituições 

financeiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dirigiu-se convite, para apresentação de proposta nas condições acima referidas, 

às seguintes instituições bancárias: Banco Português de Investimentos, S.A., Novo 

Banco dos Açores, S.A., Montepio Geral, Millennium BCP, Banco Santander Totta, 

S.A., Caixa Geral de Depósitos, Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo, Caixa de Crédito Agrícola dos Açores e Banco Português de Gestão. ----------  

 -------- O Banco Santander Totta, S.A., apresentou como proposta uma taxa de juro 

Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 1,19, pontos percentuais com pagamentos 

mensais e postecipados, e isenção de comissões. ------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas 

declarações de retificação, propõe-se à Câmara Municipal: ------------------------------------  

 -------- 1. A concordância com a contratação do empréstimo com o Banco Santander 

Totta, com um período de carência de capital de 24 meses e prestações mensais de 

capital e juros, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 1,19%. ----  

 -------- 2. Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do 

disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25 do RJAL, autorize a contratação do 

empréstimo nos termos propostos. -----------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Submeter à Assembleia Municipal a autorização da assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da celebração contrato de empréstimo, em 

conformidade com o artigo 6º, n.º1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.” ------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou por que motivo só uma instituição bancária 

apresentou proposta, considerando que foram dirigidos convites a nove instituições 

bancárias, ao que o senhor Presidente respondeu que, por exemplo, no ponto seguinte 
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também referente a uma contração de empréstimo, foram apresentadas duas propostas, 

sendo que isso tem a ver com o valor do financiamento. ---------------------------------------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Rui Espínola porque tinha um período de carência 

de dois anos sendo o financiamento por três anos, tendo o senhor Presidente respondido 

que isso tem a ver com a proposta apresentada. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que também tem a ver com o grau de 

execução da candidatura da “Praia Smart City”. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, o que não se paga no primeiro e segundo 

ano do empréstimo, vai ter de se pagar no terceiro ano, questionando se faz sentido, 

num empréstimo por três anos, ter dois anos de carência, ao que o senhor Presidente 

respondeu que isso depende da execução da candidatura e também daquilo que, em 

termos de tesouraria, se vai executando e pagando.----------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda, o senhor Presidente, que, no seu entender, é perfeitamente 

razoável, da parte da Câmara, nessa perspectiva, ter um período de carência de três 

anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou por que motivo estes empréstimos não são 

acompanhados da ficha normalizada do banco, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que, por hábito, não se envia esse documento, o qual faz parte do processo 

mas que, no entanto, poderá ser adotado o procedimento de se enviar esse documento. ---  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório de Análise da 

Comissão nomeada para a contração do financiamento em apreço e submeter à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos do disposto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 25º do RJAL, em conjugação com o artigo 6º, n.º1, 

alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação introduzida pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (07/17) RELATÓRIO DE ANÁLISE - CONTRAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO POR 20 ANOS NO MONTANTE DE 795.954,78€ 

(SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA 

E QUATRO EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS): -------------------------------  

 -------- Presente o Relatório de Análise, datado de 6 de agosto em curso, da Comissão 

nomeada para a contração de um financiamento por 20 anos, no montante de 

€795.954,78 (setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e 

setenta e outo cêntimos), do seguinte teor: --------------------------------------------------------  

 -------- “Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 18 de junho e da 

Assembleia Municipal de 29 de junho de 2018 a autorizar o Município a contrair um 

financiamento por 20 anos, no montante de €795.954,78 (setecentos e noventa e cinco 

mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e outo cêntimos), procedeu-se à 

consulta das instituições financeiras. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Dirigiu-se convite, para apresentação de proposta nas condições acima referidas, 

às seguintes instituições bancárias: Banco Português de Investimentos, S.A., Novo 

Banco dos Açores, S.A., Montepio Geral, Millennium BCP, Banco Santander Totta, 
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S.A., Caixa Geral de Depósitos, Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo, Caixa de Crédito Agrícola dos Açores e Banco Português de Gestão. ----------  

 -------- Apresentaram proposta o Banco Português de Investimento e o Banco Santander 

Totta, S.A., conforme Anexo I, que se junta e é parte integrante desta proposta 

sumariando-se as condições fundamentais de contratação apresentadas. ---------------------  

 -------- Da análise efetuada resulta que a proposta apresentada pelo Banco Português de 

Investimento é a mais vantajosa para o Município. ----------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas 

declarações de retificação, propõe-se à Câmara Municipal: ------------------------------------  

 -------- 1. A concordância com a contratação do empréstimo com o Banco Português de 

Investimento, com um período de carência de capital de 24 meses e prestações mensais 

de capital e juros, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 1,2%. --  

 -------- 2. Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do 

disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25 do RJAL, autorize a contratação do 

empréstimo nos termos propostos. -----------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Submeter à Assembleia Municipal a autorização da assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da celebração contrato de empréstimo, em 

conformidade com o artigo 6º, n.º1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.” ------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório de Análise da 

Comissão nomeada para a contração do financiamento em apreço e submeter à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos do disposto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 25º do RJAL, em conjugação com o artigo 6º, n.º1, 

alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação introduzida pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 -------- (08/17) JOSÉ SIMÃO ÁZERA RIBEIRO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA VENDER SORVETES NA BARRACA “B” DA ZONA BALNEAR DOS 

BISCOITOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ------------------------------------------  

 -------- Email datado de 27 de julho findo, de José Simão Ázera Ribeiro, solicitando 

autorização para vender sorvetes na Barraca B, da zona balnear dos Biscoitos, alegando 

que os mesmos não fazem concorrência com o bar da zona balnear porque são 

diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despacho datado de 30 de julho findo, da Vereadora com competência delegada, 

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

 -------- “Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 3.º, do Regulamento de espaços de 

venda na zona balnear da freguesia dos Biscoitos, além dos produtos referidos no n.º 2 

deste preceito, podem ainda, mediante autorização prévia da Câmara Municipal, ser 

vendidos, ocasionalmente, temporária ou continuadamente, outros produtos ou artigos. --  
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 -------- Os gelados que o interessado pretende vender não fazem concorrência com os 

gelados/sorvetes que são vendidos no Bar da Zona Balnear (concessionado por esta 

Câmara Municipal) uma vez que são confecionados no local, com a introdução de leite 

e pó, numa máquina de onde se retiram os gelados. ---------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, considerando o grande afluxo de locais e de turistas a esta zona 

balnear, que implica um reforço dos produtos disponíveis, defiro o presente pedido, 

sendo permitida (temporariamente) a venda dos referidos gelados nos próximos meses 

de agosto e setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informe-se o requerente. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Remeta-se ao Setor de Expediente para agendamento na ordem de trabalhos da 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, para ratificação do presente 

despacho.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/17) NATASHA RIZVI – ATRIBUIÇÃO DE UM LUGAR DE 

ESTACIONAMENTO RESERVADO DE 1 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO 

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

 -------- Requerimento datado de 23 de julho findo, de Natasha Rizvi, 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 para a viatura com a matrícula D2-31-BC, na Rua Serpa Pinto, freguesia de 

Santa Cruz, deste Concelho, no período de 1 de agosto a 31 de dezembro de 2018. -------  

 -------- Informação datada de 1 de agosto corrente, do Sector de Atendimento a 

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

 -------- “A Senhora Natasha Rizvi, vem requerer a esta Câmara Municipal autorização 

para um local reservado para 1 viatura, com a matrícula D2-31-BC, no período de 1 

de agosto a 31 de dezembro de 2018, na rua Serpa Pinto, o mais próximo do nº48 3º 

andar, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quantos lugares de estacionamento 

reservado existem na Cidade, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que os 

lugares reservados não podem ultrapassar mais de dez por cento da zona. ------------------  
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 -------- O senhor Presidente acrescentou que o problema é que podem ser efetuados 

vários pedidos para a mesma rua, por exemplo como aconteceu recentemente para a Rua 

da Alfândega, pelo que possivelmente esta situação terá de ser revista e, ao invés do 

limite ser por zona, terá de ser por rua. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 ---------- 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 dezasseis 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: _________________________________________ 
 


