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ATA Nº 19   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, em substituição de Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona 

Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Avelino Sousa Martins, em substituição de 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Raquel Lemos Borges, Cláudia Fagundes Martins, Tiago Manuel Silva Borges, Marília 

de Fátima Coelho, Diana Lima Silva, Luís Carlos Marques Ruivo e Amélia Maria Brasil 

Melo Oliveira Borges. -------------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 16H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência 

de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos Armando 

Ormonde da Costa, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de Paula Cristina 

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

Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Avelino Sousa 

Martins, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. --  

 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola colocou a questão, já abordada em anterior reunião 

camarária, da falta de comunicação da Câmara Municipal para com as Juntas de 

Freguesia, referindo que tem conhecimento da existência de ofícios por responder às 

Juntas de Freguesia, alguns deles datados de novembro do ano passado, sendo que 

algumas questões até são simples de responder mas que, porém não obtiveram a devida 

resposta por parte da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que esses ofícios estão a seu cargo e que 

apesar de não ter respondido por escrito aos mesmos, já respondeu verbalmente aos 

elementos das Juntas, informando-os da intenção e diligências tomadas no sentido de 

resolver essas situações, sendo que ainda aguarda por respostas de estimativas para as 

mesmas. Para além disso, acrescenta que, nos últimos tempos, tem reunido 

frequentemente com essas pessoas. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se é necessário assim tanto tempo para a 

troca de uma lâmpada, tendo o Vereador Carlos Costa respondido que o que está em 

causa não é apenas a troca de uma lâmpada mas sim uma questão de iluminação pública 

da competência da EDA, à qual já se comunicou a ocorrência. Acresce que esse tipo de 

problema não acontece apenas na Canada do Pêssego, na freguesia dos Biscoitos, mas 

também em Santa Cruz, Lajes, e na Vila Nova, já se tendo feito vários pedidos desta 

natureza à EDA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda o Vereador Carlos Costa, que já solicitou o agendamento de 

uma reunião com a EDA, com o objetivo de tentar acelerar essas reparações. --------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que também não é possível resolver situações 

dessa natureza caso a caso, mas sim quando se acumulam várias situações. -----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a simples troca de uma lâmpada, ou de 

um poste, implica toda essa burocracia, tendo o senhor Presidente respondido que para 

resolver estas situações é necessário elaborar um processo e uma requisição à EDA, 

incluindo a obrigação de efetuar pagamentos. ----------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Carlos Costa deu como exemplo a situação da Canada do Pêssego, 

da freguesia dos Biscoitos cujo orçamento ronda os mil e cem euros. ------------------------  

 -------- Quanto à questão da falta de comunicação, o senhor Presidente reconheceu que 

até é legítimo dizer-se que pode haver demora na resolução de algumas situações, o que 

acontece por diversos fatores, mas, no entanto, o que não é admissível é dizer-se que há 

falta de comunicação, porque ela é feita verbalmente, sendo do conhecimento dos 

intervenientes o motivo que leva à demora na resolução dessas situações. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que tem conhecimento de uma série de ofícios, 

datados desde novembro passado, que não obtiveram qualquer resposta. --------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, então e ao invés de fazerem reuniões com os 

intervenientes para resolução das situações apontadas, passarão apenas a responder aos 

ofícios. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que as reuniões são importantes a partir do 

momento em que se consegue atender aos pedidos e resolver as situações, porém 

existem pedidos que já foram presentes a três reuniões sendo que poucos, ou nenhuns, 

foram resolvidos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na sua opinião, as reuniões servem quando são úteis para a resolução dos 

problemas e quando fala em falta de comunicação refere-se aos casos em que um 

munícipe se dirige a uma Junta de Freguesia expondo um problema, esta elabora ofício 

dando conhecimento da situação à Câmara Municipal e a Câmara simplesmente não 

responde ao ofício, sendo que, por exemplo, podia responder que não tem verba 

disponível ou que vai tentar resolver o problema. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que, apesar de não ter sido enviada resposta 

por escrito, não recebeu nenhum ofício em relação ao qual não tenha falado com o 

respetivo presidente de Junta de Freguesia, fazendo um ponto de situação, sem prejuízo 

da se responder quanto tiver a solução encontrada. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no seu entender, é importante dar uma 

resposta aos ofícios, considerando que são várias as situações pendentes sem resposta. ---  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola entregou um levantamento dos ofícios 

pendentes sem resposta. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, por vezes, as Juntas de Freguesia enviam 

ofícios para a Câmara em situações em que servem apenas de intermediário, ou seja, 

sobre questões que não são da sua competência e que, em grande parte, foram abordadas 

com os munícipes e com a própria Junta de Freguesia aquando da visita do executivo à 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou então o que falta para se resolverem os 

problemas, tendo o senhor Presidente respondido que uma questão é a 

intervenção/resolução e outra é a comunicação, ou seja, que a demora na resolução da 

situação não significa falta de comunicação.------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que, além da falta de respostas, também não 

se tem verificado a resolução dos problemas. -----------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que já se percebeu, ao longo deste mandato, que o 

entendimento do senhor Presidente é o de que as Juntas de Freguesia constituem um 

estorvo, que não têm um papel importante e que não deveriam existir. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente lamentou as palavras do Vereador Rui Espínola, até porque 

não conhece outra Câmara nos Açores, ou mesmo nas anteriores Câmaras da Praia da 

Vitória, que visitasse tanto as Freguesias como a atual tem vindo a fazer e com uma 

relação tão próxima das Freguesias como a que esta mantém, realçando, por exemplo, as 

reuniões públicas realizadas em todas as Freguesias do Concelho. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que apesar de se realizarem essas reuniões 

nas Freguesias e com os munícipes, os problemas continuam por resolver. -----------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa clarificou que vai elaborar resposta a todos os ofícios 

pendentes, mas o que não se pode é dizer que ainda não se falou dessas situações, sendo 

que nessas respostas vai mencionar as conversas tidas sobre esses assuntos e o que ficou 

decidido nas mesmas.---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente acrescentou que esses ofícios são datados de novembro e 

dezembro do ano passado e que, em alguns desses casos, o executivo até recebeu os 

interessados no mês de janeiro, no decorrer da visita à Freguesia, sendo que então se 

disse às pessoas quando e como seria feita a intervenção. --------------------------------------  

 

 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou a questão de ordenamento na Rua Dr. 

Francisco Rodrigues da Silva. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a essa situação, o senhor Presidente lembrou que, durante algum 

tempo, se reclamou que os passeios não tinham largura suficiente, nem para as cadeiras 

de rodas, nem para os carrinhos de bébé. Posteriormente, faz-se uma unidade hoteleira 

que, por acaso e no rés-do-chão, tem um espaço específico para pessoas com 

mobilidade reduzida, sendo que, de acordo com a legislação em vigor, o passeio e o 

acesso para essa unidade hoteleira tem de ter um certo espaçamento para cadeira de 

rodas. Desse modo, o privado que efetuou a intervenção urbanística estava obrigado, à 

semelhança do que aconteceria caso fosse uma sobra de estrada, a fazer a intervenção 

no passeio e foi isso que o mesmo fez, a expensas próprias. -----------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que, quando a Câmara fizer uma intervenção nessa via, todo o 

passeio passará a ter as medidas regulamentares para cadeiras de rodas e carrinhos de 

bebés.------------------ ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que o problema é que aquele passeio está 

completamente desenquadrado da rua, pelo que, ou se corrigia todo o passeio, ou então 

não faz muito sentido que esteja daquela forma. -------------------------------------------------  

--------O senhor Presidente explicou que, por força da lei, a unidade hoteleira tem de ter 

um passeio, à frente do seu estabelecimento, com largura suficiente que permita a 

mobilidade de uma cadeira de rodas. ---------------------------------------------------------------  

--------O Vereador Rui Espínola esclareceu que não está em causa o cumprimento da lei, 

pois mau seria se não fosse cumprida, mas sim que, aquele espaço acaba por ficar 

desenquadrado do resto do passeio, sendo necessária uma intervenção para reordenar o 

local. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Carlos Costa esclareceu que, entretanto, o empreiteiro vai fazer uma 

pequena correção e, em vez do passeio ficar em ângulo reto, vai ficar com setenta e 

cinco ou oitenta graus. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente adiantou que isso se vai corrigir até porque não está de 

acordo com o projeto aprovado pela Câmara e porque a obra ainda não está concluída. --  

 

 



 

 
Ata nº 19/2018 Página 5 de 17 
 

 

 

 

 -------- (01/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 11 de setembro do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

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

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 11 de setembro de 2018, pelo que foi 

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

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

 -------- Requerimento de Tiago Manuel Silva 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 pôde estar presente na reunião 

do dia 11 de setembro 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. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Marília de Fátima Coelho, comunicando que, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião 

do dia 11 de setembro de 2018, pelo que será substituída, conforme determina o nº 1 

daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Diana Lima Silva, comunicando que, nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 11 de 

setembro de 2018, pelo que será substituída, conforme determina o nº 1 daquele 

preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente 

a seguir na ordem da respetiva lista.----------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Luís Carlos Marques Ruivo, comunicando que, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pôde estar presente na reunião 

do dia 11 de setembro 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. ---------------------------------------------  

 -------- Requerimento de Amélia Maria Brasil Melo Oliveira 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 pôde estar presente na 

reunião do dia 11 de setembro de 2018, pelo que será substituída, conforme determina o 

nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. ---------------------------------------------  

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

 

 

 ---------- (02/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 

DA VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

RAMOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Requerimento datado de 4 de setembro em curso, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, 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 11 de setembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/19) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de setembro 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 11 de setembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/19) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – RELATÓRIO E PARECER DE ACOMPANHAMENTO SOBRE A 

INFORMAÇÃO SEMESTRAL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA: -------------------------------------------------  

 -------- Email datado de 29 de agosto findo, de Santos Vaz, Trigo de Morais & 

Associados, SROC, Lda., enviando o Relatório e Parecer de acompanhamento sobre a 

informação semestral da situação financeira do Município da Praia da Vitória. ------------  

 -------- Informação datada de 29 de agosto findo, da Técnica Superior, Dr.ª Sandra 

Nunes, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “De acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, o auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, remete 

semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a 

respetiva situação económica e financeira.” ------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a este ponto, o senhor Presidente fez um breve enquadramento 

do Relatório concluindo que, no global o parecer era positivo. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que no Relatório é mencionado que as verbas 

protocoladas como apoios às associações foram concedidas mas que, posteriormente, 

não foi apresentado o relatório de atividades, pelo que questionou se, efetivamente, não 

tiveram acesso a esse documento, ou se este não existe. ----------------------------------------   

 -------- Sobre esta questão, o senhor Presidente respondeu que, na maior parte dos casos, 

os prazos de vigência dos protocolos de apoio terminam a trinta e um de dezembro, pelo 

que não faz sentido as entidades apresentarem relatórios de atividade antes de 

concluídos os referidos prazos de vigência. -------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se isso significa que, quando esta Empresa 

for fazer a auditoria, no início do próximo ano, já terá acesso a esses relatórios, tendo o 

senhor Presidente respondido afirmativamente. --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/19) SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E 

TURISMO - RELATÓRIO DE PROGRESSO DE 2018 - ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE REABILITAÇÃO NA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Oficio n.º SREAT-SAID/2018/253, datado de 5 de setembro em curso, da 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, remetendo o Relatório de 

Progresso de 2018 – “Análise e acompanhamento dos trabalhos de reabilitação para a 

melhoria da situação ambiental envolvente aos furos de abastecimento e água do 

concelho e Praia da Vitória”, para conhecimento. -----------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente destacou que, neste relatório e também 

na sequência dos relatórios anteriores, constam dois dados diferentes, que se têm vindo 

a separar e que se referem, por um lado, à água para abastecimento público e que a Praia 

Ambiente fornece e, por outro, às análises dos “sites” contaminados. Quanto à primeira 

situação, desde o início que se levantava a questão do vanádio, pelo que e perante as 

dúvidas existentes, se fizeram análises no Pico Viana, sendo este o primeiro ano em que 

o relatório tem dados do concelho de Angra, nomeadamente quanto ao vanádio e, mais 

precisamente, na freguesia de São Mateus. Assim, ficou, mais uma vez, comprovado 

que o vanádio é de origem natural, como sempre se disse, mas agora com muito mais 

provas do que as que constavam do primeiro relatório do LNEC. -----------------------------   

 -------- Continuou dizendo que a conclusão é a mesma mas que agora existem muito 

mais provas para se chegar àquela conclusão. ----------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos “sites” do cinco mil e um e do três mil e um, salientou que 

existe uma evolução positiva, a qual já havia sido referenciada pelos americanos na 

última reunião da Comissão Bilateral mas que, apesar dessa evolução positiva não 

significar que já se tenha atingido o objetivo da descontaminação total, o fundamental é 

perceber-se de que forma é que se podem acelerar esses dados positivos e essa 

descontaminação e, considerando aquilo que se conhece de outras bases e locais 

semelhantes, um pouco por todo o mundo, em que é sabido que os processos de 

descontaminação demoram décadas, seria sempre penoso para a Praia da Vitória gerir 

uma situação dessas durante décadas. --------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que uma situação é as análises à água para abastecimento público 

e outra situação é as análises dos “sites” que estão contaminados, ou seja, a Porta de 

Armas (site 3001) e o South Tank Farm (site 5001). --------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na sequência deste relatório, o Professor Félix 

Rodrigues manteve a sua posição relativamente à água para abastecimento público, 

sendo entendimento do executivo que a situação é muito clara e que chegou o momento 

de se ser claro e concreto sobre o que se entende, ou seja, ou se acredita que o 
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Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em todas as entidades cuja água tutela e que 

não é só na Praia da Vitória que o faz, mas sim em todo o País e em toda a Região, está 

correto e que a água é segura, ou se descredibiliza todo o sistema por força das 

constantes e graves acusações de que a água não é segura; e após ter sido detetado 

vanádio no Pico Viana e em São Mateus, questionou o que mais é necessário fazer para 

comprovar que esta não é a única região dos Açores com vanádio de origem natural, 

sendo que as acusações feitas são muito graves. -------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a Praia Ambiente tem sido alvo de um conjunto de 

acusações e que, caso tivesse acontecido a mesma situação com uma empresa privada, 

há muito tempo que já teria sido colocado um processo em Tribunal, pois não se 

aceitaria, de forma alguma, que o produto de uma empresa privada fosse colocado em 

causa como constituindo um risco para a saúde pública, tal como se tem referido à água 

fornecida pela Praia Ambiente. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, posteriormente, ocorreu a publicação de um artigo no jornal 

“Diário Insular”, já depois de, na reação ao relatório, ter sido exigido outro tipo de 

atitude relativamente a esta questão, pelo que, então e se assim é, que Félix Rodrigues 

prove aquilo que diz e que desminta o conjunto de entidades que têm vindo a garantir a 

segurança da água e que prove que, efetivamente, a água da Praia não é segura e, caso 

tenha razão, terá, então, de se assumir as devidas responsabilidades, quer técnicas, quer 

políticas mas, caso não tenha razão, que assuma também as suas responsabilidades. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou quanto é que esse processo vai custar ao 

Município e se isto vai ser uma prática corrente nos próximos tempos, caso alguém 

ponha em causa alguma prática do Município. ---------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, para já, o processo ainda não deu entrada no 

Tribunal e o custo será o proveniente das custas judiciais e que, no final, será a parte 

que perder quem terá de suportar. Porém e com toda a base probatória que o Município 

tem, acredita que com grande facilidade se conseguirá reunir um conjunto de provas no 

sentido de vencer a ação. Mesmo que se admita que existe um custo para o Município, 

será sempre um custo muito menor do que o custo da credibilidade junto da população e 

que o Município tem sofrido ao longo deste processo. ------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão de se tornar prática o levantamento de processo judicial contra 

qualquer pessoa que diga alguma coisa contra a Câmara, refere que não está em causa 

uma qualquer crítica à Câmara mas sim a situação de alguém que diz que a Praia 

Ambiente anda a colocar, em casa das pessoas, água que não é segura, que não garante 

qualidade de vida e que até constitui um atentado à saúde pública, o que são acusações 

demasiado graves. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, esclareceu que é óbvio que, qualquer pessoa que faça uma crítica à 

Câmara, não vai ter um processo em Tribunal, mas o que está em causa nesta situação é 

demasiado grave. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voltou a referir que, caso se tratasse de uma empresa privada como, por 

exemplo, uma que fornecesse carne ou leite, produtos dos setores tradicionais da 

economia local e alguém dissesse que esses produtos tinham fatores que prejudicavam a 

saúde, ou que criavam certos tipos de doença, apesar de todos os laboratórios e todas as 
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certificações que esses produtos são obrigados a ter, certificassem o contrário, nenhum 

empresário ficaria tanto tempo a aguardar como o Município ficou. --------------------------  

 -------- Disse, ainda, que são duas questões distintas e que não está em causa uma crítica 

normal que se faz, mas sim que, por haver liberdade de expressão, bem como liberdade 

de investigação científica, é necessário comprovar aquilo que se diz, sendo que, apesar 

de já se ter solicitado à Universidade dos Açores, informação sobre a existência de 

qualquer estudo elaborado pela pessoa em causa sobre esta matéria, o facto é que não 

existe nenhum estudo dessa natureza mas apenas artigos de opinião num jornal local. ----  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu na sua questão, ou seja, qual era a previsão do 

custo deste processo para o Município, tendo o senhor Presidente respondido que, caso 

o processo seja decidido em primeira instância e a parte derrotada não recorra, 

provavelmente rondará os três mil euros. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou até onde pode chegar o valor caso sejam 

intentados recursos, ao que o senhor Presidente respondeu que isso depende de vários 

fatores incluindo saber quem é a parte que perde e a que ganha. ------------------------------  

 -------- Relativamente ao relatório, o Vereador Rui Espínola salientou que, 

efetivamente, o mesmo vem dizer que não existe qualquer problema com a água do 

Concelho da Praia, que os níveis do vanádio são normais e que são de origem geológica.  

 -------- Prosseguiu dizendo que existem questões com as quais fica em dúvida, até 

porque a determinada altura o relatório diz “Tem vindo a ser referido que se crê que a 

origem destes elementos é de natureza geológica” e, portanto, se se crê, é porque não 

está cientificamente provado que é de natureza geológica, conforme refere o relatório. ---  

 --------  Continuou dizendo que quer acreditar que o Laboratório é uma entidade segura, 

responsável e fiável e que está a dizer a verdade, contudo isso não evita que qualquer 

pessoa possa colocar interrogações e possa questionar sobre esta matéria, mesmo não 

sendo especialista na mesma.------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria disse que, de facto, o Professor Félix Rodrigues tem 

feito afirmações acutilantes sobre a questão da contaminação e que é uma pessoa que 

tem feito uma interpretação sobre os dados, com base naquilo que tem sido os dados 

recolhidos, ou seja, teorizando com base nos dados dos relatórios. Nesse ponto de vista 

e na sua opinião, a pessoa em questão está na sua perfeita legitimidade, porquanto 

qualquer pessoa, com conhecimento nesta área, poderia pegar no relatório e interpretar 

os dados, pois nada na ciência é imutável. --------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu abordando o último artigo publicado pelo Professor Félix Rodrigues, 

defendendo que é legítimo aquilo que é dito, pois o mesmo questiona o relatório e com 

isto não vê nada que seja propriamente grave a ponto de ser alvo de um processo. Na 

sua opinião, é completamente ridículo o que a Câmara fez, ou vai fazer, ao Professor 

Félix Rodrigues, instaurando um processo a um cientista que se pronuncia sobre os 

dados que tem, fazendo uma interpretação dos dados disponíveis e porque não concorda 

com o facto de esses dados e interpretação contrariarem o que diz o LNEC, limitando 

assim a liberdade de expressão. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou que no relatório existem questões com as quais também se interroga, 

sendo que o Professor Félix Rodrigues tem todo o direito de expor aquilo que pensa, 

considerando que se vive num país democrático. ------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente respondeu que, precisamente por viverem num regime de 

liberdade de expressão, em que aquilo que se diz, pode e deve ser da responsabilidade 

de quem o diz e como o executivo não quer silenciar ninguém, até está a ser dada a 

oportunidade ao Professor Félix Rodrigues, de provar entre os seus académicos, aquilo 

que tem dito e, se tiver razão, o executivo está disponível para assumir as suas 

responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que, nesta situação, existe alguém cujas declarações estão a 

provocar danos, porque a Praia Ambiente não fornece água apenas para esta escorrer 

para o mar, mas sim para empresas, nomeadamente empresas que fornecem produtos 

hortícolas, para além de que toda a carne vendida na ilha Terceira é proveniente do 

Matadouro da Ilha Terceira que é o maior cliente da Praia Ambiente. Também é 

importante não esquecer o setor do turismo e a hotelaria, cujos hotéis são abastecidos 

pela Praia Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se houve diminuição do consumo de água, 

tendo o senhor Presidente respondido que, em termos legais, para se comprovar a 

existência de danos, não é necessário que tenha havido uma redução do consumo, até 

porque tem-se estado a trabalhar para reduzir esses danos mas, se perguntarmos aos 

empresários locais se têm informações dos respetivos clientes quanto a algumas das 

notícias que foram publicadas, perceber-se-á que, efetivamente, existem danos, não só 

para a Praia Ambiente, mas também para um conjunto de empresas. -------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata são liminarmente contra este processo judicial, tendo em conta que esta 

situação é completamente ridícula, absurda e antidemocrática. --------------------------------  

 -------- Questionou, novamente, sobre quais os danos provenientes, dessa situação, para 

a Praia Ambiente, ao que o senhor Presidente respondeu questionando o Vereador Rui 

Espínola se a Praia Ambiente está, ou não, a ser invocada em todas as notícias locais, 

regionais e até nacionais e se não esteve, até à data – não fosse o Ministério do 

Ambiente agora a fazê-lo – a assumir as despesas com análises extraordinárias e se não 

foi necessário ir fazer análises em vários locais para, precisamente, demonstrar que, 

uma vez mais, o Professor Félix Rodrigues estava errado. -------------------------------------  

 -------- Continuou o senhor Presidente referindo que, quando o senhor Vereador diz que 

é antidemocrático, então neste país e numa democracia não existem processos, que até 

nem são processos-crime, mas sim processos cíveis por responsabilidade civil, para 

ressarcir danos patrimoniais e não patrimoniais, sem prejuízo de também ser possível 

incorrer em processo-crime e apesar de entenderem que esse não é o caso na situação 

em apreço, também não podem descurar a possibilidade de, no futuro, tal poder 

acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida perguntou ao Vereador Rui Espínola se conhece alguma empresa que 

tenha sido denegrida da forma como a Praia Ambiente tem sido nos últimos anos, sobre 

o produto que serve e que fornece, sem que tenham agido judicialmente. -------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola respondeu que não houve impacto nas receitas da Praia 

Ambiente, a qual, pelo contrário, aumentou a sua faturação, sendo que a conclusão a 

que começa a chegar e como o Professor Félix Rodrigues faz parte de um partido 

político, é que isto é mais uma questão de natureza política. -----------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente disse que não é pelo facto do Professor Félix Rodrigues ser 

de um partido político que vão ficar com receio, sendo que dispõem de um documento 

comprovando que se gastou dinheiro público para provar os factos tendo-se, inclusive, 

ido buscar dados mais longe. ------------------------------------------------------------------------  

--------O Vereador Rui Espínola defendeu que o que Professor Félix Rodrigues fez foi 

questionar, até porque, quando o relatório diz “como diminuiu os níveis de vanádio”, 

então quer dizer que havia vários níveis de vanádio mais altos. -------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que está a ser dada oportunidade ao Professor Félix 

Rodrigues para provar aquilo que diz. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola respondeu que o Professor Félix Rodrigues não tem 

nem meios, nem recursos, para provar rigorosamente nada e que, o que o mesmo faz é 

interpretar e questionar com base nos dados do LNEC. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que não é por essa razão que vai ser alvo de um 

processo, pois todos podem dizer o que bem entendem sobre determinada matéria, 

desde que não provoquem dano. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente o senhor Presidente referiu, como exemplo, a situação de alguém 

que, a certa altura, disse que em determinado local da ilha Terceira havia radioatividade, 

levando o Governo a gastar dinheiro para fazer um estudo que, afinal, veio provar que 

não havia radioatividade artificial nessa zona e que a existente era natural, o que, porém, 

não evitou que alguém se tivesse filmado no local referindo que existia radioatividade, o 

que era muito prejudicial. Acrescentou que, além do Governo ter gasto dinheiro para 

fazer esse estudo, quando os técnicos convidaram a referida pessoa para os acompanhar 

com a sua máquina, para efeitos de verificarem os valores detetados, concluíram que, 

afinal, essa máquina não só não estava certificada como inclusive não dispunha das 

características necessárias para obter as leituras corretas. --------------------------------------  

 -------- Em síntese, realçou que o que está em causa são declarações e atos que têm de 

ser provados pois não é admissível que alguém diga que a qualidade e segurança da 

água que é fornecida pela Praia Ambiente não é garantida. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o que está a ser feito é no sentido de 

questionar o relatório do LNEC e quanto ao exemplo anterior disse que a situação não é 

igual. - - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente questionou se, na opinião do Partido Social Democrata, a 

água que a Praia Ambiente coloca na casa das pessoas é segura ou não, tendo o 

Vereador Rui Espínola respondido que, com base no relatório do LNEC, é segura. -------  

 -------- O senhor Presidente proferiu que, relativamente ao processo contra o Professor 

Félix Rodrigues, se a água é segura, então só é necessário provar a segunda parte, ou 

seja, que houve dano. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que o que disse foi que, com base no 

relatório do LNEC, não existem problemas com o abastecimento de água na Praia da 

Vitória. Posteriormente, alertou para uma frase que consta do relatório em que se diz 

que se crê que esses elementos sejam de origem geológica, daí que entenda que as 

interpretações do Professor Félix Rodrigues não sejam tão danosas quanto isso, nem 

para o Município, nem para a Praia Ambiente. ---------------------------------------------------  
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 -------- Do ponto de vista da Praia Ambiente, referiu que desconhece quais são os danos 

e que o senhor Presidente também não os soube elencar. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que os danos são o aumento de despesas 

extraordinárias, suportadas integralmente pela Empresa até esta altura, os custos com a 

imagem e os custos ao nível da reputação da própria Empresa. --------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que ninguém está a colocar em causa o que o Professor Félix 

Rodrigues tem dito sobre a descontaminação, desde que não cause dano, porque a partir 

do momento em que coloca em causa o produto e o serviço da empresa, seja ela qual 

for, está a causar danos patrimoniais e não patrimoniais. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola voltou a insistir que o senhor Presidente não elencou 

quais são os danos patrimoniais causados à Empresa, porquanto as análises tinham de 

ser feitas de qualquer forma. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, além das análises, a Praia Ambiente teve de 

reforçar as campanhas de que a água era segura. -------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que não se verifica qualquer dano na Empresa, 

considerando que a mesma está a faturar bem e a sua imagem não está afetada por esses 

motivos, pelo que, no seu entender, este processo não faz sentido e é persecutório. -------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que o que está em causa é a crítica persistente 

por forma a colocar em causa o produto e o serviço de uma empresa. ------------------------  

 -------- O Vereador Rui Martins referiu que, na sua opinião, o senhor Presidente está a 

colocar-se numa posição muito suscetível, considerando a possibilidade de, por hipótese 

e em Tribunal, nada se provar e ficar em aberto a possibilidade de o Professor ter razão, 

caso em que o Município terá que tirar as graves consequências disso. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente salientou que o que está em causa é muito sério, sendo que 

a água que é colocada, pela Empresa Municipal, na casa das pessoas, é garantida pela 

ERSAR- Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e não é só desde que a 

questão da descontaminação/contaminação começou, pois essa questão surgiu em dois 

mil e oito e em dois mil e onze foi aprovado o primeiro estudo, mas o furo do Juncal 

está naquele local desde a década de cinquenta e o “Tank Farm” desde os anos 

quarenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Prosseguiu dizendo que as declarações do Professor Félix Rodrigues têm de ter 

consequências, sejam elas técnicas ou ao nível da credibilidade do LNEC e das 

entidades reguladoras, bem como políticas, pelo que essa decisão vai ser ponderada aos 

vários níveis. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, com essas declarações, se destrói completamente a segurança 

da água, não só na Praia da Vitória, mas também em toda a Região e em todo o País, 

porquanto o ERSARA é quem garante a qualidade da água em toda a Região e responde 

perante a entidade reguladora que faz a regulação da qualidade da água em todo o País, 

bem como o LNEC, que é uma entidade que produz todo o tipo de relatórios e sobre 

várias questões, não só hídricas. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que confia nessas entidades mas, no entanto e 

por mais idóneas que sejam, não são inquestionáveis. Nesse sentido, entende que deve 

haver muito cuidado com esta questão do processo cível porque, se a decisão for em 

sentido contrário, será um problema grave. -------------------------------------------------------  
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 -------- O senhor Presidente disse que caso o Professor Félix Rodrigues tenha razão, 

então que se prove o mais rápido possível, considerando que a gravidade da questão não 

reside em saber quem tem razão, mas sim em confirmar se a água que chega a casa das 

pessoas é má e se causa doenças, o que é gravíssimo. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a pessoa em questão tem legitimidade para 

pôr em causa os relatórios, com base nas suas interpretações e ainda que essas entidades 

e outras pessoas não concordem, mas o mesmo tem liberdade de expressão para dizer 

isso, bem como para fazer artigos de opinião, sendo que a atitude da Câmara é entender 

que já chega de fazer artigos de opinião. ----------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente replicou que isso não corresponde à verdade, pois isso só 

aconteceria se a Câmara tivesse interposto uma providência cautelar para Félix 

Rodrigues deixar de fazer artigos de opinião, o que não aconteceu. --------------------------  

 -------- A Vereadora Nélia Nunes disse que, caso o Professor Félix Rodrigues quisesse 

realmente resolver o problema, antes de publicar num jornal, devia reunir com as 

pessoas e obter as provas, mas ao publicar no jornal quando o próprio não tem meio de 

provar o que diz, está a colocar-se numa situação muito perigosa. ----------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que, com esta atitude, se abre um precedente 

para o futuro em que, caso aconteçam situações semelhantes, terão de se intentar 

processos cíveis, tendo, então, o senhor Presidente dito que já respondeu a esta questão 

no início, ou seja, que não é só por se discordar da Câmara que se vai ser alvo de um 

processo, não sendo isso que está aqui em causa, mas sim de um processo maturado ao 

fim de vários anos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que este é um estado de direito democrático e, como 

o próprio nome diz, é um estado que tem regras e leis e, portanto e podendo-se 

concordar ou não, o Município tem a legitimidade e o direito de colocar a ação, da 

mesma forma que o Professor Félix Rodrigues tem a legitimidade e a liberdade de dizer 

o que entender, mas tem de ser responsável por aquilo que diz. -------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/19) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E 

VILA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – FESTAS DO PORTO DOS 

BISCOITOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1163, datada de 3 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; ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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, o apoio previsto no relatório 

emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no valor total de 240,00 € 

(duzentos e quarenta euros), bem como minuta do respetivo contrato programa, 

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

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que que as Festas do 

Porto têm outros contornos, tendo em conta a situação ocorrida há uns anos atrás, em 

que uma pessoa perdeu a vida, pelo que esta Festa tem um caráter excecional, 

assumindo a Câmara as despesas de proteção civil que não são assumidas noutras festas 

da mesma natureza, nomeadamente com a Polícia e Bombeiros para estarem no local. ---  

 -------- De seguida abordou outra situação que está a ocorrer na freguesia dos Biscoitos 

e para a qual solicita a intervenção dos Vereadores do Partido Social Democrata e que 

vem na sequência do processo relacionado com o projeto de unir as festas da Freguesia. 

Assim, informa que foi apresentado um pedido para a realização de uma tourada na Rua 

dos Boiões, tendo o Presidente da Junta de Freguesia recusado a emissão do atestado de 

idoneidade para a requerente poder dar a tourada. A Câmara Municipal substituiu-se, 

considerando que estava em causa um atestado de idoneidade e que só se fosse alguém 

que não tivesse capacidade e responsabilidade para dar uma tourada é que tal recusa se 

justificaria, o que não era o caso, pelo que e mediante um parecer interno nesse sentido, 

a tourada foi autorizada. Para além dessa situação surgiu agora outra questão que tem a 

ver com a licença para os foguetes e que é competência da Junta de Freguesia, sendo 

que a Junta também se negou a emitir essa licença. ---------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, entretanto, apareceu outro interessado que quer dar uma 

tourada na Canada do Caldeiro e o Presidente da Junta de Freguesia novamente se 

recusa a emitir o respetivo atestado, pelo que a Câmara, mais uma vez, vai ter de se 

substituir e autorizar a tourada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Castro esclareceu que, de acordo com a legislação em vigor, as 

Juntas de Freguesia não podem recusar-se a emitir atestados como, por exemplo, os de 

residência e nem que seja por declarações do próprio, ou seja, mesmo desconhecendo 

aquela pessoa, a Junta de Freguesia é obrigada a emitir o atestado segundo as 

declarações do requerente. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente voltou a solicitar aos Vereadores do Partido Social 

Democrata que averiguassem o que se passa e, se possível, tentassem apaziguar essas 

questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola declarou que, nesta votação, os Vereadores do Partido 

Social Democrata iam manter aquilo que tem sido a sua postura ao longo das reuniões 

de Câmara, ou seja, esta proposta deu entrada dois dias após terminar o prazo para esse 

efeito, pelo que, ou se cumprem os prazos, ou se acaba com os mesmos. Deste modo, 

mais uma vez, está a ser aberto um precedente, pelo que iam votar contra esta proposta. -  
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 -------- O senhor Presidente respondeu que, à semelhança do que disse na Assembleia 

Municipal e em reunião de Câmara, se aprovou um regulamento mas, posteriormente, 

podem surgir questões logísticas que fazem com que as pessoas não consigam cumprir 

os prazos, pelo que havia necessidade de se tentar flexibilizar esses processos. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que este caso não é uma dessas situações, 

porquanto esta comissão já existia. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que não é por ser a freguesia dos Biscoitos que iria votar 

favoravelmente e esquecer o que já se passou sobre esse assunto. ----------------------------  

 -------- Em suma, reforçou que a Câmara criou um regulamento que tem prazos, sendo 

que o mesmo foi aprovado em reunião camarária, pelo que, ou se cumprem os prazos, 

ou se flexibiliza os mesmos, sob pena de se violar o regulamento, criando várias 

exceções e, enquanto se forem abrindo exceções, as pessoas não vão cumprir os prazos. -   

 -------- O senhor Presidente explicou que, antes do regulamento ser aprovado, não 

havia, principalmente da parte logística e mesmo da parte financeira, regras de prazos, 

pelo que se está a tentar criar essas regras, mas o próprio regulamento dá à Câmara 

Municipal poderes para decidir quanto a questões excecionais, sendo certo que este 

regulamento era uma mudança extraordinária relativamente àquilo que acontecia, até 

porque ainda existem pessoas que não têm conhecimento do regulamento e que 

continuam a pedir cada vez mais logística. --------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (07/19) ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO – OLIMPÍADAS 

PORTUGUESAS DE GEOLOGIA – PROPOSTA: -----------------------------------------  
 -------- Ofício n.º 501, datado de 15 de maio último, da Escola Secundária Vitorino 

Nemésio, solicitando apoio para a participação da aluna Ana Carolina Pinto Fagundes, 

daquela Escola, na Fase Nacional das Olimpíadas Portuguesas de Geologia ----------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1129, datada de 29 de agosto findo, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Costa, do seguinte teor: -------------------------------  

 -------- “Considerando o pedido de apoio/patrocínio solicitado pela Escola Secundária 

Vitorino Nemésio, no âmbito da participação de uma aluna, nas Olimpíadas Portuguesas 

de Geologia; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o apoio monetário destina-se a uma passagem Terceira – 

Lisboa - Terceira, tendo em vista a participação da aluna na fase nacional do concurso, 

proponho que a Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------------  

 -------- Sobre a aprovação do apoio a prestar à Escola Secundária Vitorino Nemésio, 

para apoio na despesa de uma passagem de avião com valor unitário de 134,00€.” --------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que os Vereadores do Partido Social Democrata 

se iam abster nesta votação, tendo em consideração tudo aquilo que já disseram sobre a 

questão dos apoios e atendendo também à situação financeira do Município. ---------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que continuam a entender que o Município tem 

capacidade para atribuir apoios financeiros. ------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se existem prazos para a resposta do 

Tribunal de Contas, tendo o senhor Presidente respondido que o Município ainda nem 

recebeu a notificação. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (08/19) CAMINHOS SALGADOS, UNIPESSOAL, LDA. – 

CONCESSIONÁRIO DA ZONA BALNEAR DOS BISCOITOS – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO BAR POR 

OCASIÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO PORTO DOS BISCOITOS: --------  
 -------- Requerimento datado de 27 de agosto findo, de Caminhos Salgados, Unipessoal, 

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

Zona Balnear dos Biscoitos, requerendo autorização para alteração ao horário de 

funcionamento do Bar da referida Zona Balnear, nos dias 21 e 22 de setembro (fim de 

semana), até às 04h00, por ocasião das Festas Tradicionais do Porto dos Biscoitos/2018.   

 -------- Informação datada de 27 de agosto findo, do Setor de Atendimento a Munícipes, 

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

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

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

requerer a esta Câmara Municipal alteração ao horário de funcionamento nos dias 21 e 

22 de setembro/2018 (fim de semana), para funcionar até às 04h00, aquando as 

Festas Tradicionais do Porto dos Biscoitos.  ---------------------------------------------------  

 -------- Mais informo de que está estipulado na cláusula nº 5 do Contrato de 

Concessão de exploração do bar da Zona Balnear dos Biscoitos funcionar (das 

10h00 até 24h00 e autorizado por deliberação da Câmara Municipal em reunião 

camarária de 21 de julho de 2015 para funcionar sextas e sábados até às 02h00, 

enquanto vigorar o referido contrato por forma a dinamizar o espaço. -----------------------  

 -------- Face ao acima exposto informo que de acordo com o n.º 1 do artigo 3º do 

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido em apreço, nos 

termos e fundamentos da informação técnica datada de 27 de agosto findo, do 

Setor de Atendimento a Munícipes. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 dezassete horas e 

quarenta e cinco minutos, 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: _________________________________________ 


