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ATA Nº 18   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE AGOSTO DE 2018  
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, em substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria 

José Machado da Rocha Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Miguel 

Mendes Espínola e Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes 

Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges e Cláudia Fagundes Martins. -------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e sete 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 Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, Rui Fernandes Nobre de Castro, em 

substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria José Machado da 

Rocha Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Miguel Mendes Espínola e 

Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins. ----------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

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

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

 

 -------- O Vereador Tiago Borges, relativamente à questão da competência para a 

sinalização horizontal e vertical nas freguesias do Concelho, perguntou se a aplicação 

da sinalização é feita de acordo com a competência para a gestão de cada via, tendo o 

senhor Vice-Presidente respondido afirmativamente, ou seja, caso as vias sejam 

regionais, a competência é da Direção Regional das Obras Públicas, caso sejam 

municipais, a competência é da Câmara Municipal e no caso de serem florestais a 

competência é dos Serviços Florestais. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou em que ponto se encontrava a situação do 

projeto de reestruturação da sinalização, o qual, em princípio, teria o seu início nas 

freguesias, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que foi feito um levantamento, 

no ano passado, por todas as entidades competentes mas que esse levantamento foi mais 

direcionado para a sinalização de informação turística. -----------------------------------------  

 -------- Quanto à restante sinalização o senhor Vice-Presidente esclareceu que a 

responsabilidade é de cada uma das entidades competentes. -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esse levantamento teve início pelas 

freguesias, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que o critério foi essencialmente 

determinado pelos locais com necessidade de intervenção mais urgente. --------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola inquiriu se esse trabalho é 

para continuar, tendo o senhor Vice-Presidente respondido afirmativamente. ---------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Vice-Presidente explicando que o levantamento realizado 

tinha a ver com a informação turística, pelo que foi dada prioridade aos sítios mais 

visitados turisticamente, sendo que gradualmente serão abrangidos todos os locais. -------  

 -------- No que se refere à sinalização rodoviária, o Vereador Tiago Borges perguntou se 

cada Presidente de Junta de Freguesia procede ao levantamento na sua localidade e 

posteriormente remete o mesmo para a Câmara Municipal, ao que o senhor Vice-

Presidente respondeu afirmativamente, acrescentando que, após o envio desses 

levantamentos, a Câmara tem correspondido dentro das suas disponibilidades uma vez 

que, havendo freguesias a fazer um levantamento exaustivo, tal obriga a que se faça 

uma visita aos locais de modo a comprovar se, de facto, todas aquelas situações são 

necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Tiago Borges perguntou se existe um plano regional 

de desratização e se está a ser aplicado, considerando que tiveram conhecimento de que 

no concelho de Angra está a ser distribuído raticida com abundância. -----------------------  

 --------  Sobre essa questão o senhor Vice-Presidente esclareceu que esse não será o 

melhor modelo de desratização e que no caso do nosso Concelho, ao invés, não se 

encontra disponível tanta quantidade de raticida, até porque nem havia disponibilidade 

de verba para a mesma, tendo inclusive havido necessidade de se rever a verba inscrita 

no Orçamento para este ano. Atualmente está a ser entregue raticida durante o mês de 
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agosto e será feita uma outra entrega no mês de outubro para finalizar as entregas deste 

ano, sendo que a intenção é, no próximo ano, reforçar a situação. ----------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente informou ainda que este Município recebeu um 

documento, enviado pela Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, a sugerir que 

todas as entidades fizessem uma ação conjunta mas, no entanto e pelo menos até agora, 

essa ação não funcionou. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou o motivo pelo qual a mesma não 

funcionou adequadamente, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que os Serviços 

Agrícolas disponibilizaram raticida aos lavradores, mas em quantidades limitadas, pelo 

que estes também solicitam raticida às Juntas de Freguesia e, assim, o veneno que 

deveria ser distribuído apenas para aplicar nos quintais dos moradores, acaba por 

também ser entregue aos lavradores. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda, o senhor Vice-Presidente, que a Câmara está a fazer o seu 

plano de desratização conforme planeado de início e vai continuar a fazê-lo até que se 

consiga ter todas as partes interessadas a abordar a situação em conjunto.-------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que tem de se admitir que o plano não está a 

funcionar no Concelho, sendo necessário intervir, coordenadamente, o mais rápido 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o modelo adotado pelo município de Angra do 

Heroísmo até pode não ser o mais correto mas, no entanto, o facto é que na Praia da 

Vitória o raticida ficou muito aquém do que seria expectável. ---------------------------------  

 -------- No âmbito dessa questão o senhor Vice-Presidente clarificou que foi informado, 

pelos técnicos da Direção Regional, que a quantidade de raticida seria suficiente caso 

fosse aplicado corretamente, o que, no entanto, não se verificou. -----------------------------  

 -------- Reconheceu que, de facto, seria preferível realizar uma ação conjunta mas, para 

tal acontecer, seria necessário que todas as entidades envolvidas estivessem 

interessadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No seguimento da realização dos fóruns na Praia da Vitória, denominados 

“Pensar a Cidade do Futuro”, o Vereador Tiago Borges referiu que foi criada uma 

equipa para desenvolver algumas ideias relacionadas com o trânsito e mobilidade, 

questionando quando termina o prazo para essa equipa apresentar uma proposta, tendo o 

senhor Vice-Presidente respondido que o prazo termina em setembro. -----------------------  

 

 -------- Relativamente à piscina das Quatro Ribeiras, designadamente a piscina das 

crianças, o Vereador Rui Espínola salientou que a mesma se encontra numa situação 

inaceitável e que, apesar de ser um espaço muito agradável para as crianças, a qualidade 

da água deixa muito a desejar, pelo que seria necessário vazar, limpar e voltar a encher a 

piscina, de modo a que fique em condições adequadas. No seu entender, aquele sistema 

de bombagem não está a funcionar durante o dia e supostamente deveria funcionar para 

permitir que a água fosse renovada ao longo do dia mas, como isso não está a acontecer, 

ao final do dia a piscina está suja e cheia de limos. ----------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que tem dúvidas sobre qual seria o resultado caso aquele 

espaço fosse alvo de uma vistoria. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- Ainda sobre este espaço disse que, ao lado da piscina, existe uma calha que 

deveria estar coberta, porque existem várias pessoas que, não se apercebendo da sua 

existência, colocam o pé na mesma e magoam-se, pelo que esta é uma questão a corrigir 

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

 -------- Alertou também para o estado em que se encontram as casas de banho e os 

balneários daquela piscina, os quais, em sua opinião, necessitam de uma intervenção 

que vai além das questões de higiene. -------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a estas situações o senhor Vice-Presidente informou que tem 

programada, para o próximo dia doze de setembro, uma visita a todas as zonas balneares 

do Concelho, antes de terminar a época balnear, com a responsável por essas zonas e 

com o coordenador dos nadadores salvadores, com o objetivo de se apontar todas as 

anomalias que necessitam de intervenção. --------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às instalações sanitárias referiu que, o que tem sido detetado, ao longo da 

época balnear, é que todas têm problemas pelo que terá de se identificar todas as 

anomalias e tentar melhorar o que está menos bem. ---------------------------------------------  

 -------- No que se refere à limpeza das Quatro Ribeiras, o Vereador Rui Espínola referiu 

que não vê problema em se encerrar, durante um dia, aquela piscina, avisando-se as 

pessoas que o encerramento se deve à necessidade de manutenção do espaço. -------------  

 

 -------- Em relação aos maus cheiros que se fazem sentir na Praia da Vitória, o Vereador 

Rui Espínola referiu que tem conhecimento da aprovação de um Código de Posturas e 

questionou se, efetivamente, foram aplicadas algumas coimas às pessoas que andaram 

ultimamente a fazer isso, uma vez que não cumpriram o código de conduta. ---------------  

 -------- Sobre essa questão a Vereadora Paula Ramos esclareceu que os cheiros podem 

ser provenientes de vários sítios, sendo que a Câmara recebeu uma participação da PSP 

– Polícia de Segurança Pública, relativamente a uma queixa mas que não tinha sido 

possível identificar a proveniência do mau cheiro e para a Câmara instaurar processo de 

contraordenação tem de se conhecer a identidade do infrator. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou esclarecimentos sobre as regras de aplicação 

daquelas substâncias, tendo a Vereadora Paula Ramos feito um enquadramento do 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se foi dado encaminhamento ao pedido da 

Junta de Freguesia da Agualva, relativo ao apoio técnico aos projetos das pontes e para 

quando se prevê que esteja resolvido, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que já 

foi dado encaminhamento ao pedido em causa. --------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente prosseguiu esclarecendo que o processo esteve uns 

tempos parado porque foi solicitado, à Direção Regional do Ambiente, o projeto 

elaborado aquando da recuperação da ribeira, porquanto seria mais fácil trabalhar tendo 

por base aquele projeto, o qual já continha levantamentos topográficos, entre outras 

situações. Entretanto o Engenheiro João Paulo Bettencourt, da Direção Regional do 

Ambiente, respondeu que o projeto que dispunha era muito rudimentar e que seria 

preferível pedir o projeto superiormente.  ---------------------------------------------------------  
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 -------- Esclareceu ainda que, no âmbito da visita ao local, o topógrafo da Câmara 

constatou que o solicitado, só em termos de topografia, exige um trabalho complexo, 

sendo que, se tivessem disponível o projeto inicial, isso facilitaria muito o trabalho. 

Como o pedido coincidiu com as férias de verão, teria de voltar a insistir no mesmo. -----  

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se, quando foi feita intervenção na Ribeira 

da Agualva, o projeto deu entrada nos serviços da Câmara, tendo a Vereadora Paula 

Ramos respondido que não, porque a intervenção foi da competência dos departamentos 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se não era suposto o Serviço de Finanças 

mudar-se para a Praça Francisco Ornelas da Câmara, tendo o senhor Vice-Presidente 

respondido que essa mudança seria em dois mil e dezanove e que seria para o edifício 

da antiga Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola inquiriu que fim seria dado ao edifício da antiga casa 

do Dr. Eugénio, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que o mesmo está destinado 

aos Serviços Municipais. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Por fim, o Vereador Rui Espínola entregou um requerimento dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, solicitando informação referente à concessão do espaço Blue 

Music Resort. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA 

DINIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 21 de agosto em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

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 27 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (02/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE: -----------------  

 -------- Requerimento datado de 5 de julho findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, 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 27 de agosto de 2018, pelo que será 

substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (03/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 21 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 27 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 27 de agosto 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 pode 

estar presente na reunião do dia 27 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/18) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 16 de agosto em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando o gozo de 15 (dias) 

de férias, no período de 22 a 31 de agosto de 2018 e no período de 13 a 17 de setembro 

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

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

 

 

 -------- (06/18) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS: -------  
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 -------- Requerimento datado de 31 de julho findo, de Paula Cristina Pereira de Azevedo 

Pamplona Ramos, comunicando a alteração às férias inicialmente agendadas de 10 a 14 

de setembro para de 11 a 14 do mesmo mês, nos termos do disposto no Estatuto dos 

Eleitos Locais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/18) EIC – EMPRESA INTERNACIONAL DE CERTIFICAÇÃO – 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO: -----------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, o Relatório de Auditoria de Certificação 

dos serviços da Câmara Municipal (2º Acompanhamento), realizada a 9 de julho findo, 

pela EIC – Empresa Internacional de Certificação -, o qual faz parte integrante desta ata.  

 -------- Informação datada de 11 de julho em curso, da responsável pelo Setor de 

Recursos Humanos e Qualidade, Dr.ª Anabela Leal, do seguinte teor: -----------------------  

 -------- “Na sequência da Auditoria de renovação da certificação de Serviços (com 

transição para a NP EN ISO 9001:2015), serve o presente para informar que a 

certificação foi efetuada com sucesso sem que tivessem sido apresentadas Não 

Conformidades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informo ainda que foram apresentadas 2 Oportunidades de Melhoria que se 

prendem com a avaliação da formação pelo superior hierárquico e com a melhoria do 

Código de Ética e Conduta, no sentido de introduzir a prevenção e combate ao assédio 

laboral, conforme relatório em anexo.” ------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/18) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO DE 

CONTAS DO 1.º TRIMESTRE DE 2018: -----------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o email datado de 22 de agosto em curso, da TERAMB, 

Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, 

remetendo a este Município, o relatório de contas relativo ao primeiro trimestre de 

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

 -------- Informação datada de 22 de agosto em curso, da Assessora do Gabinete da 

Presidência, Maria Hortênsia Martins, do seguinte teor: ----------------------------------------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do nº1 do Art. 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, 

alterada pela Lei nº 69/2015 de 16 de julho, devem ser presentes ao Órgão Executivo e 

Deliberativo da Entidade Participante, os relatórios trimestrais de execução 

orçamental.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que o Relatório, apesar de referente ao 

primeiro trimestre do ano e já se estar no terceiro trimestre, indica uma melhoria em 

relação ao ano passado, o que é muito positivo para a Câmara Municipal. ------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos informou que, este ano, não se verificaram paragens 

além da obrigatória para manutenção e uma intervenção para tratar de um problema que 
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foi resolvido em quarenta e oito horas, sendo que isso é que tem permitido que haja 

estabilidade para se conseguir esses resultados. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o ponto de situação do processo das bolsas, 

tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que as mesmas ainda têm disponibilidade 

para muitos anos, ou seja, para cerca de trinta anos. ---------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Rui Espínola se a situação da receção dos resíduos 

das outras ilhas está resolvida, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que a 

situação melhorou mas que, porém, ainda existem muitos resíduos que não chegam cá e 

que deveriam chegar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O Vereador Rui Espínola destacou uma questão no Relatório que lhe levantou 

algumas dúvidas e que é a de saber quando é que tem de se ressarcir a deslastragem, 

tendo a Vereadora Paula Ramos explicado que existe uma regra que, durante muito 

tempo, provocou desentendimento com a EDA, porque se entendia que, apesar de se 

entrar a seguir, tinham mais estabilidade, mas o certo é que também, no ano passado, 

com todas as ocorrências de paragens e avarias, não se podia dizer que eram realmente 

estáveis, na manutenção da rede. No entanto, a regra que está prevista na Portaria diz 

que os últimos a entrar têm de pagar, aos que já estavam na rede, cada vez que tiverem 

de sair e foi isso que afetou também os resultados do ano passado. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se isso é viável para a TERAMB, tendo a 

Vereadora Paula Ramos respondido que atualmente está estável, mas o problema foi 

que no ano passado tiveram de pagar alguma deslastragem, bem como alguma 

deslastragem que já vinha de dois mil e dezasseis. -----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Ramos prosseguiu dizendo que levaram algum tempo a 

encontrar uma fórmula que fosse a mais ajustada para a TERAMB e que, para além 

disso, como agora entrou a geotermia, sempre que tiver de se deslastrar, todos serão 

ressarcidos, tendo em conta que esta foi a última a entrar na rede. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou como se encontra o acerto de contas com a 

TERAMB, ou seja, qual é o montante que a Câmara deve, nesta altura, à TERAMB, 

tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que são cerca de duzentos e tal mil euros e 

que este valor tem de ser liquidado até ao final do ano. -----------------------------------------  

 -------- Ainda sobre este assunto o Vereador Rui Espínola perguntou se alguma vez foi 

equacionada a possibilidade da Câmara de Angra adquirir a participação da Câmara da 

Praia, ao que a Vereadora Paula Ramos respondeu que isso está completamente fora de 

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

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

trimestre de 2018, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

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

 

 

 -------- (09/18) ASSOCIAÇÃO RECOMEÇO – FUNCIONAMENTO DO CANIL 

DA – PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1126, datada de 20 de agosto corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o auto de vistoria da visita conjunta realizada pelo técnico de 

saúde ambiental da delegação de saúde da Praia da Vitória, pelo médico veterinário 

municipal e pelo fiscal municipal, às instalações da Associação Recomeço, localizada 

na Canada da Areia n.º 2, sito na freguesia do Cabo da Praia; ---------------------------------  

 -------- Considerando que a Associação Recomeço é uma associação zoófila legalmente 

reconhecida e que desenvolve uma atividade dedicada à recolha de animais 

abandonados, promovendo o seu tratamento e adoção no concelho da Praia da Vitória; --  

 -------- Considerando o Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A de 8 de julho de 

2016, que define as medidas de controlo da população de animais de companhia ou 

errantes, e tem como objeto estabelecer a proibição do abate de animais de companhia e 

de animais errantes na Região Autónoma dos Açores, bem como as medidas de redução 

e controlo dos mesmos;  ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Decreto de Lei 314/2003 de 17 de dezembro, que aprova o 

Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras 

Zoonoses (PNLVERAZ), define no número 1 do artigo 3º que o alojamento de cães e 

gatos em prédios urbanos, rústicos ou mistos, fica sempre condicionado à existência de 

boas condições do mesmo e ausência de riscos hígio-sanitários relativamente à 

conspurcação ambiental e doenças transmissíveis ao homem;  --------------------------------  

 -------- Considerando que o número 2 do artigo 3º do Decreto de Lei 314/2003 de 17 de 

dezembro, define que nos prédios urbanos podem ser alojados até três cães ou quatro 

gatos adultos por cada fogo, não podendo no total ser excedido o número de quatro 

animais, exceto se, a pedido do detentor, e mediante parecer vinculativo do médico 

veterinário municipal e do delegado de saúde, for autorizado alojamento até ao máximo 

de seis animais adultos, desde que se verifiquem todos os requisitos hígio-sanitários e 

de bem-estar animal legalmente exigidos. ---------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere autorizar o funcionamento do canil 

da Associação Recomeço, localizado na Canada da Areia n.º 2, sito na freguesia do 

Cabo da Praia, nos termos do número 2 do artigo 3º do Decreto de Lei 314/2003 de 17 

de dezembro.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Vice-Presidente esclareceu que esta proposta surge 

no seguimento de reclamações de alguns vizinhos do canil, no entanto, o certo é que foi 

feita uma vistoria ao local, tendo-se concluído que estava tudo em conformidade. ---------  

 -------- Realçou ainda que o problema é que os canis estão completamente cheios, pelo 

que, futuramente, terá de se analisar este problema. ---------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola sugeriu que se apostasse numa campanha de 

esterilização, tendo a Vereadora Paula Ramos esclarecido que é isso que se tem feito e 

que, para além disso, existe também uma campanha destinada a permitir que, quem 

adota um animal, tenha direito à esterilização, chip eletrónico e vacinação gratuitas, 

mas, mesmo assim, se verifica que cada vez mais pessoas abandonam os animais, sendo 

que os canis tem um limite de lotação. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a legislação menciona que a lotação pode ir 

até seis animais, tendo a Vereadora Paula Ramos respondido que a proposta vai até ao 
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limite de seis animais e que, apesar de o auto de vistoria referir que são oito animais, 

não se pode ultrapassar os seis animais pois é esse o limite determinado pela legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 

 ---------- 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. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas, 

pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º 

Senhor Presidente e pelo Técnico-Superior. ------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 

 
 


