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ATA Nº 27   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 

Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes 

Espínola. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges e Paula Cristina Pereira de Azevedo 

Pamplona Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos trinta e um dias do mês de dezembro 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, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes 

Nobre de Castro, em substituição de Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, 

em substituição de Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Cláudia 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

para eventuais intervenções, não tendo havido quaisquer questões. ---------------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

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

 

 

 -------- (01/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 21 de dezembro 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 31 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

RAMOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 19 de dezembro corrente, 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 31 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/27) CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA – 

COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS: --------------------  

 -------- Requerimento datado de 14 de dezembro corrente, de Carlos Armando Ormonde 

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

termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores 

alterações, que por conveniência de serviço, o período de férias inicialmente marcado de 

20 a 30 de dezembro foi alterado para de 26 a 30 de dezembro de 2019. --------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/27) CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA – 

COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS: --------------------  

 -------- Requerimento datado de 18 de dezembro corrente, de Carlos Armando Ormonde 

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

termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores 

alterações, que por conveniência de serviço, o período de férias inicialmente marcado de 

26 a 28 de dezembro foi alterado para de 20 a 27 de dezembro de 2019. --------------------  

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

 

 

 -------- (05/27) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 18 de dezembro corrente, de Tibério Manuel Faria 

Dinis, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, solicitando a acumulação de 

30 dias de férias para o próximo ano. --------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/27) TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE – 

COMUNICAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS: -------------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 19 de dezembro corrente, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Vereador a Tempo Inteiro da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 

comunicando a acumulação de 30 dias de férias a que tem direito para o ano de 2019, 

nos termos do disposto no Estatuto dos Eleitos Locais. -----------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/27) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO À GLINTT – GLOBAL INTELLIGNET 

TECHNOLOGIES: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 162/2018, datado de 14 de dezembro em curso, da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 16 de 

novembro findo, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, 

um Voto de Congratulação à Glintt pela confiança demonstrada no projeto Terceira 

Tech Island e na dinamização da economia da cidade da Praia da Vitória. ------------------  

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

 

 

 -------- (08/27) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

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

 -------- Ofício n.º 163/2018, datado de 14 de dezembro em curso, da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 16 de 
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novembro findo, foi aprovado, por maioria e por proposta do Partido Socialista, um 

Voto de Congratulação à Organização das Festas da Praia 2018. -----------------------------  

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

 

 

 -------- (09/27) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – I ENCONTRO INTERCALAR DE INVESTIDORES 

DA DIÁSPORA: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 167/2018, datado de 14 de dezembro em curso, da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 16 de 

novembro findo, foi aprovado, por maioria e por proposta do Partido Socialista, um 

Voto de Congratulação pela realização do I Encontro Intercalar de Investidores da 

Diáspora, na Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/27) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – INAUGURAÇÃO DO JARDIM LÚDICO E 

CULTURAL DA FREGUESIA DA FONTE DO BASTARDO: --------------------------  

 -------- Ofício n.º 172/2018, datado de 14 de dezembro em curso, da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 16 de 

novembro findo, foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, 

um Voto de Congratulação pela inauguração do Jardim Lúdico e Cultural da Freguesia 

da Fonte do Bastardo. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (11/27) TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DOS AÇORES – 

PRESIDÊNCIA – AGRADECIMENTO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA: ---  

 -------- Ofício n.º 157/2018, datado de 17 de dezembro em curso, do Presidente do 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, do seguinte teor: -----------------------------------  

 -------- “A reforma ainda em curso do sistema judiciário integra uma gestão consequente 

dos serviços gizando melhoria significativa da sua prestação à comunidade. Na Praia da 

Vitória essas mudanças têm sido significativas: o Tribunal recuperou atrasos crónicos, 

tendo a mais disso melhorado (e muito) os tempos e a qualidade da sua resposta, o que 

vem sendo reconhecido quer pelos operadores judiciários quer pelos cidadãos e 

instituições locais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Desde a primeira hora que a Câmara Municipal se mostrou disponível para 

colaborar, nomeadamente disponibilizando meios humanos que nos foram essenciais 

numa fase inicial de enorme e crítica carência de pessoal. Hoje essas pessoas estão 

integradas nos nossos serviços. ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- Compreendendo a relevância estratégica de uma parceria com os serviços de 

justiça a Câmara Municipal integrou as reflexões sobre a evolução que tais serviços 

podiam ter na Praia da Vitória e disponibilizou-se para os auxílios que fossem 

necessários e estivessem ao seu alcance. Nos aspetos materiais, entre outras, realizou 

pinturas no interior do Palácio da Justiça e arranjos vários (no balcão atendimento, nas 

instalações sanitárias, na adaptação dos novos espaços para os serviços do Ministério 

Público, etc.), que melhoraram relevantemente as condições de funcionamento dos 

serviços. E mantém essa colaboração nos termos da parceria que mantém com o IGFEJ 

e o protocolo que firmou com a DGAJ. ------------------------------------------------------------  

 -------- É por isso justa uma nota formal de reconhecimento. Termos em que o Conselho 

de Gestão da comarca dos Açores agradece, na pessoa de V.Exa., a colaboração que 

vem sendo prestada pelo município da Praia da Vitória aos serviços do Tribunal e da 

Procuradoria da comarca.” ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente referiu que o Município vai continuar a 

colaborar, designadamente nos projetos para a reabilitação do edifício em termos da 

parte elétrica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou o que se passa para não haver nenhum 

nível de investimento no Palácio da Justiça, considerando que este edifício é da 

competência do Governo da República, tendo o senhor Presidente respondido que o 

investimento vai ser assumido pelo Governo da República e que apenas foi solicitado o 

apoio do Município, por falta de técnicos na área, para a questão da rede elétrica e para 

a parte informática. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às mudanças mencionadas no ofício do Tribunal, o senhor 

Presidente esclareceu que são situações internas de pouca monta, no entanto, a questão 

da empreitada e da pintura é da responsabilidade do Tribunal. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou que concorda que o Município colabore com 

estas instituições, porém não pode é assumir todas as situações de manutenção do 

edifício. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/27) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO SABORES CASEIROS DA LI: -----------------------------------  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2018/2866, datado de 6 de dezembro em curso, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

Sabores Caseiros da Li, sito na Rua Álvaro Martins Homem n.º 5 A, freguesia de Santa 

Cruz, concelho de Praia da Vitória, requerido por Lisandra da Conceição Valadão 

Coelho Mendes, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de 

ensino, por forma a respeitar o disposto no nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 

11 de março. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  



 

 
Ata nº 27/2018 Página 6 de 10 
 

 

 

 

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento, não existe qualquer edifício escolar, não 

se vendo qualquer inconveniente no licenciamento da prática de jogos lícitos.” ------------  

 -------- Por despacho datado de 11 de dezembro findo, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-

CMPV/2018/1916, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (13/27) PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO – PROJETO DE 

REGULAMENTO DO COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO; 

PUBLICIDADE E MERCADO MUNICIPAL: -----------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1725, datada de 26 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, veio, estabelecer no seu artigo 98º, nº 1, o 

dever de publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o início dos 

procedimentos de projetos de elaboração dos regulamentos administrativos, com vista a 

possibilitar a constituição de interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos 

nesse âmbito, devendo indicar-se o órgão que decidiu desencadear o procedimento, a 

data de inicio, o seu objeto, a forma de constituição de interessados e de apresentação de 

contributos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº 1, alínea k) 

do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 98º, nº 1, do Código do 

Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------  

 -------- a) Dar início ao procedimento com vista à apresentação de contributos para a 

elaboração dos seguintes projetos de Regulamento: Comércio a Retalho Não 

Sedentário; Publicidade e Mercado Municipal. ---------------------------------------------------  

 -------- b) Publicitar na internet, no sitio institucional da entidade pública, o início do 

procedimento, concedendo-se um prazo de dez dias úteis a contar da data de 

publicitação, para os interessados, querendo, se constituírem como tal no procedimento, 

devendo as suas sugestões para a elaboração do Regulamento ser apresentadas mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do qual 

conste o nome completo, morada, número de identificação fiscal e enviadas por correio 

eletrónico para geral@cmpv.pt e entregues ou enviadas por correio postal para a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, sita à Rua do Cruzeiro, nº 10 – F, freguesia de 

Santa Cruz, Praia da Vitória.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (14/27) REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO A ATIVIDADES DE 

INTERESSE PÚBLICO – PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VALOR 

ATRIBUÍDO À ASTP PARA O ANO DE 2018: ---------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1727, datada de 26 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a proposta I-CMPV/2017/2047 que atribuiu um apoio à 

Associação Salão Teatro Praiense, no valor total de 3.611.839,00€ (Três milhões, 

seiscentos e onze mil, oitocentos e trinta e nove euros), no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Público; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que o valor atribuído à Associação Salão Teatro Praiense, não foi 

totalmente utilizado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara delibere aprovar uma redução de 193.743,50€ (cento e 

noventa e três mil, setecentos e quarenta e três euros e cinquenta cêntimos) no valor 

total atribuído e proceder à correção do respetivo cabimento e compromisso.” -------------  

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

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

 

 

 -------- (15/27) REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA CIDADE DA PRAIA DA 

VITÓRIA – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------  

 -------- Presente a proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia 

da Vitória e respetivo anexo, os quais fazem parte integrante da presente ata – 

apreciação pública. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, salientando 

que a intenção é que estas alterações entrem em vigor no fim-de-semana da Páscoa, 

sendo que existem dois locais com alterações significativas, designadamente a zona 

junto ao Auditório até à Avenida Beira-Mar e a zona do Largo Conde da Praia. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que não sente a necessidade de haver trânsito 

nos dois sentidos na Rua da Artesia, para além de que, na sua perspetiva, o espaço da 

estrada é estreito para esses dois sentidos, tendo o Vereador Tiago Ormonde esclarecido 

que a Rua tem espaço suficiente e com essa medida facilita o trânsito a quem vem da 

Avenida Paço do Milhafre. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a via em causa foi intervencionada 

recentemente e está em boas condições para ter os dois sentidos de trânsito. ----------------  

 -------- Prosseguiu abordando as alterações técnicas acrescentadas. --------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que, na sua opinião, o período das dezanove 

horas às dez horas, para as cargas e descargas na Rua de Jesus, é um pouco limitado, 

sendo que vai fazer com que os comerciantes reclamem dessa medida. ----------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente esclareceu que esta é uma forma de 

tornar a Rua de Jesus mais atrativa. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se o tema de abrir a Rua de Jesus ao 

trânsito ir a consulta pública ficou posto de parte, tendo o senhor Presidente respondido 

que essa questão ficou concluída nos fóruns “Pensar a Cidade”. ------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o que se passou no fórum não era de 

caráter vinculativo, ao que o senhor Presidente esclareceu que em termos de opinião 

global, a mensagem que passou no fórum ficou bastante clara, tanto que, na sua 

intervenção no dia vinte de junho, assumiu essa questão da Rua de Jesus continuar 

fechada ao trânsito. Para além de que, no âmbito da reunião da Comissão de Trânsito 

ninguém abordou esse assunto. No entanto, no decorrer da discussão pública desta 

proposta de Regulamento pode ser apresentada essa sugestão, ou seja, de ser permitido 

o trânsito na Rua de Jesus. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se, no âmbito da discussão pública da 

proposta de Regulamento, há possibilidade de haver propostas para a reabertura do 

trânsito na Rua de Jesus, tendo o senhor Presidente respondido que a proposta de 

Regulamento vai ser sujeita a discussão pública, apesar de já se ter abordado o assunto 

nos fóruns “Pensar a Cidade” e na reunião da Comissão de Trânsito e não ter sido 

sugerida essa alteração à proposta de Regulamento, sendo que, posteriormente, a 

proposta de Regulamento volta a reunião de Câmara e só depois é que vai a aprovação 

da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que o que está a ser votado é que a proposta de Regulamento 

seja sujeita a um período de apreciação pública. -------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta que nesta proposta de Regulamento o trânsito continua fechado 

na Rua de Jesus, a Vereadora Cláudia Martins questionou se existe algum tipo de 

projeto, mais ambicioso, para aquele arruamento, ao que o senhor Presidente respondeu 

que isso está a ser trabalhado, porém, existem questões que não podem avançar em 

simultâneo, tendo em conta que existem prazos que têm de ser cumpridos, por exemplo, 

como acontece com a questão do estacionamento tarifado que está dependente de um 

contrato dos parquímetros e enquanto não se definir quais são as ruas que ficam com 

estacionamento ou não, não é possível renegociar o contrato dos parquímetros. ------------  

 -------- Ainda sobre o horário das cargas e descargas, o Vereador Rui Espínola reforçou 

que, no seu entender, o horário teria de ser repensado, porquanto as empresas que fazem 

esses serviços trabalham no horário das nove horas às dezoito horas e isso vai limitar o 

seu trabalho, tendo o senhor Presidente esclarecido que o que está em causa é as cargas 

e descargas com viatura na Rua de Jesus. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola sugeriu que se alargasse um pouco mais o horário para 

as cargas e descargas, porque caso seja para cumprir este horário vai dar um mau 

resultado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta matéria o senhor Presidente referiu que nesta situação existem 

duas questões distintas e por isso está pensada noutra ótica, ou seja, a questão de 

volumes consideráveis e a questão da viatura ter de entrar na Rua de Jesus. Assim 

sendo, o que se assiste é a um excesso de viaturas na Rua de Jesus, mesmo para cargas e 

descargas, sendo que essas viaturas poderiam parar na Rua da Graça ou na Rua 

Alexandre Ramos e fazer a carga ou a descarga de forma adequada. -------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins defendeu que com esta condição não vai ser 

possível tirar, a cem por cento, partido de uma rua fechada ao trânsito. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que esta pode ser uma medida para 

estrangular, ainda mais, o comércio na Praia. -----------------------------------------------------  
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 -------- Relativamente aos transitários, o Vereador Rui Castro disse que os mesmos ao 

terem conhecimento que o horário possível para cargas e descargas, na Rua de Jesus, é 

até às dez horas, caso pretendam prestar um bom serviço aos seus clientes terão de 

cumprir esse horário. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que caso os comerciantes façam grande questão 

desse horário, ou seja, em vez de ser até às dez horas passe para as onze horas, ainda 

admite que seja aceite, no entanto, não é possível manter o horário como está 

atualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola concordou que o objetivo desta medida é positivo, o 

que não pretendia é que a mesma fosse limitadora da atividade económica. ----------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que, em termos de trânsito, existem três 

regulamentos municipais, ou seja, este Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da 

Vitória, o Regulamento de Trânsito do Concelho e o Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na Cidade de Praia da Vitória, sendo que a alteração a este 

Regulamento tem impacto no Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado, 

considerando que elimina locais de estacionamento e acrescenta outros locais de 

estacionamento, resultando em menos quatro espaços de estacionamento. ------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se foi necessário compensar a empresa 

que explora os parquímetros, tendo o senhor Presidente respondido que ainda não foi 

renegociado com a empresa que explora os parquímetros porque ainda vai decorrer o 

período de auscultação pública e só quando estiver concluído todo o processo é que será 

possível fazê-lo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente informando que o objetivo é alargar as bolsas de 

locais de estacionamento por quinze minutos, passando a deixar de existir locais para 

cargas e descargas, ou seja, os locais de estacionamento por quinze minutos seria 

destinados também às cargas e descargas. ---------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que outra alteração que no seu entender seria benéfica, seria alterar 

o período de quinze minutos para trinta minutos, passando a fiscalização desses espaços 

a ser gerida pela empresa que explora os parquímetros. ----------------------------------------  

 -------- Salientou, também, que a situação que eventualmente poderá ser crítica é a 

junção do período de estacionamento por trinta minutos com as cargas e descargas. ------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, atendendo a que se estava a abordar a 

questão do estacionamento, na sua opinião, o estacionamento em frente aos Correios 

está mal, sendo que o mesmo deveria ser feito em espinha, por forma a que fosse 

necessário contornar a Praça e que o trânsito fluísse. --------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente abordou também a questão do limite de dez por cento, do 

estacionamento reservado, passar a ser limitado por rua e não por zona, porquanto 

existem ruas que já estão completamente ocupadas com essa situação. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que, na sua opinião, o executivo esteve bem 

na forma como levou a efeito este processo de reformulação do Regulamento de 

Trânsito da Cidade, bem como as alterações propostas, sendo que o proposto é 

praticamente o que existia há alguns anos atrás. -------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, como nota positiva, o facto de não ter sido necessária a vinda 

de nenhum técnico em trânsito do Continente, para vir dizer o que se deve fazer em 



 

 
Ata nº 27/2018 Página 10 de 10 
 

 

 

 

relação ao trânsito na nossa Cidade. Porém, lamentou que se tenha procedido a um 

conjunto de alterações no trânsito da Cidade que, na sua opinião, contribuíram, apesar 

de não terem sido fator único, para a situação em que a Cidade se encontra neste 

momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lamentou também que tenham sido necessários dez anos para o executivo 

chegar a estas conclusões. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de submeter a 

apreciação pública a alteração ao Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da 

Vitória. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (16/27) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE 

DE €2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE EUROS): ------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1726, datada de 26 de dezembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo de curto prazo, sob a forma de 

conta corrente, até ao montante de €2.000.000,00 (dois milhões de euros) destinado a 

ocorrer a dificuldades de tesouraria, foi deliberado pela Câmara Municipal a 

17/12/2018, concordar com a contração do empréstimo no Millennium BCP, com 

pagamento mensal de juros, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um 

spread a 0,55%, com isenção de quaisquer comissões; ------------------------------------------  

 -------- No seguimento do exposto, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação das 

cláusulas contratuais, que se juntam em anexo.” -------------------------------------------------  

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

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram onze horas e vinte 

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

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


