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ATA Nº 4 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel da Silva Borges, em 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges e Cláudia Fagundes Martins. ---------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no 

edifício da Casa do Povo dos Biscoitos, sito no Caminho do Concelho, n.º 56, freguesia 

dos Biscoitos, 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, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel 

da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

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

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 
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Presidente agradeceu a presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do 

Povo dos Biscoitos pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta aos Biscoitos, questionou se alguém pretendia colocar alguma 

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

 

 -------- O senhor Ilídio Aguiar, no âmbito da alteração de trânsito na Canada da Salga, 

freguesia dos Biscoitos, manifestou que os moradores daquele arruamento sentem-se 

penalizados com essa alteração, ou seja, de ficar apenas com um sentido, considerando 

que o trânsito nos dois sentidos para ligeiros, facilitaria o acesso às moradias. -------------  

 -------- Referiu, ainda, que essa alteração, provavelmente, teve a ver com a situação do 

turismo, o que é compreensível considerando que beneficia toda a população, porém, 

para beneficiar o turismo prejudicou-se os residentes, na sua opinião. É uma injustiça. 

Assim, gostaria de saber a opinião do senhor Presidente sobre esta matéria. ----------------  

 -------- Destacou, também, que foi feito um abaixo-assinado a contestar a proibição dos 

dois sentidos de trânsito, o qual foi assinado pela maioria dos residentes naquele local, 

contudo alguns dos proprietários de moradias de veraneio não assinaram o documento 

porque não sentem o problema do mesmo modo. ------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente esclareceu que, à semelhança das 

restantes alterações, a posição do executivo é no sentido do processo seguir todos os 

trâmites normais, ou seja, a Assembleia de Freguesia propõe a alteração ao trânsito, essa 

proposta dá entrada na Câmara Municipal, é submetida à apreciação da Comissão de 

Trânsito e, posteriormente, é presente para deliberação da Câmara e Assembleia 

Municipal. Neste caso em concreto e após ser submetido a deliberação da Assembleia 

Municipal, surgiu uma proposta do Partido Socialista no sentido de baixar à comissão 

permanente da Assembleia Municipal, a fim de analisar detalhadamente a situação, não 

só da Canada da Salga mas também de todo o trânsito nos Biscoitos. Assim, nesta altura 

o assunto não está indeferido nem aprovado, apenas está a ser trabalhado pela comissão 

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

 -------- Prosseguiu realçando que, no âmbito da análise pela comissão de trânsito, foram 

salientados, principalmente pela PSP – Polícia de Segurança Pública – alguns alertas 

sobre a questão daquela via ficar com dois sentidos. Para além disso, apesar do 

executivo estar disponível para analisar o trânsito nos Biscoitos, não se pode estar a 

analisar rua a rua, ou seja, o trânsito de uma localidade não pode estar a ser analisado e 

alterado cada vez que os moradores de determinado arruamento fazem um abaixo-

assinado. Caso seja para alterar terá de se analisar o processo no global, porquanto se 

for alterado o trânsito na Canada da Salga, a freguesia fica com três vias com sentido 

descendente, ou seja, a Canada Tenente Coronel, Rua do Porto e Canada das Vinhas e 

apenas uma via com sentido ascendente, ou seja, a Marginal e com a Canada da Salga 

com dois sentidos. Desse modo, para uma zona onde existe muito fluxo, seja turístico 

ou de moradores, fica-se com três vias só com sentido descendente, uma via com 

sentido ascendente e uma via com dois sentidos, em suma, existem mais opções no 

sentido descendente do que ascendente. -----------------------------------------------------------  

 -------- Por fim, salientou que não vê mal na deliberação da Assembleia Municipal, no 

sentido de baixar à comissão permanente, porquanto o proposto nem foi aprovado nem 



 

 
Ata nº 4/2019 Página 3 de 21 
 

 

 

 

foi indeferido, foi sim, deliberado que seja feito um trabalho de análise mais detalhado, 

sendo que até serão chamados e ouvidos, pela comissão permanente, os residentes da 

Canada da Salga. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente interveio a senhora Andreia Andrade, moradora na Canada da 

Salga, referindo que um dos motivos que a levava a sair da freguesia dos Biscoitos e do 

concelho da Praia da Vitória, é precisamente por a sua residência ser na Canada da 

Salga, tendo em conta que tem de fazer todos os dias, mais de um quilómetro para poder 

chegar a casa, o que não pretende para a sua vida. -----------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que os moradores compreendem que no período de verão o 

trânsito, naquele arruamento, fique só com um sentido, dado o maior fluxo rodoviário, 

mas no período de inverno isso não se justifica. Referiu, ainda, que essa situação, leva a 

que os moradores muitas vezes andem em contramão, para evitarem fazer mais um 

quilómetro, o que ao fim de um mês dá mais trinta quilómetros que têm de fazer e ao 

fim de um ano isso implica um custo significativo. ----------------------------------------------  

 -------- Reconheceu que é importante criarem condições para o turismo, no entanto, os 

moradores permanentes não podem ser prejudicados com essas medidas, principalmente 

os moradores do meio da rua que são os mais prejudicados. -----------------------------------  

 -------- Sobre a questão da largura da via e se a mesma tem, ou não, condições para ter 

os dois sentidos de trânsito, o senhor Presidente esclareceu que as entidades com 

competência nessa matéria é que emitem parecer nesse sentido, ou seja, se deve ou não 

ter os dois sentidos, sendo que a PSP alertou para os riscos de ficar com dois sentidos. ---  

 -------- Quanto à situação de se comparar com outros arruamentos disse que, na sua 

opinião, não se deve fazer comparações pois levanta outras questões. -----------------------  

 -------- Desse modo, defendeu que, na sua perspetiva, o fundamental é o trabalho a 

desenvolver pela comissão permanente da Assembleia Municipal, sendo que esta, no 

âmbito do seu trabalho, vai ouvir todos os intervenientes no processo e perspetivar todas 

as situações. Para além disso, e de acordo com a documentação existente na Câmara, na 

altura que se fez a alteração ao trânsito houve um trabalho considerável de auscultação 

de toda a população, apesar de se poder dizer que os moradores têm um entendimento e 

a restante população outro entendimento. ---------------------------------------------------------  

 -------- Conclui salientando que estes argumentos serão colocados à comissão 

permanente, a qual posteriormente apresentará o seu trabalho final à Assembleia 

Municipal. Porém, não se pode ver uma rua isoladamente, seja ela qual for, mas sim 

num conjunto.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida interveio a senhora Ana Cardoso, Presidente do Conselho Executivo 

da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, expondo uma situação da Escola que está a 

ser “catastrófica”, no sentido de que estão sem espaço para estacionar na frente da 

Escola, local onde todos os professores e auxiliares querem estacionar, tendo a Escola 

um parque, com todas as condições necessárias para estacionarem, mas que não é 

utilizado, porque as pessoas não querem fazer a volta necessária, ou seja, descer a 

Canada das Vinhas e subir a Canada da Salga. ---------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dando como exemplo que quando iniciou funções, como Presidente 

do Conselho Executivo, passou a estacionar no referido parque, mas passados três dias 

desistiu, tendo em conta que a volta que dava originava um custo acrescido 

significativo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu salientando que a Direção Regional de Educação investiu uns milhares 

de euros naquele parque, o qual já não está a servir rigorosamente de nada porquanto as 

pessoas não o utilizam atendendo ao transtorno que dá para chegar ao local, sendo que a 

sua intervenção é no sentido de apelar a que seja permitido o estacionamento na frente 

da Escola, mas não só para os professores e auxiliares da Escola, mas sim para toda a 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao desporto escolar, referiu que já tentaram fechar o portão da 

frente, no sentido que os alunos poderiam esperar no parque, mas também seria o 

mesmo transtorno para as carrinhas do desporto e, se uns não querem essa situação, não 

se pode impor aos outros. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que concerne a esta situação, o senhor Presidente disse que a mesma não 

constava da proposta que foi submetida a votação da Assembleia Municipal, e 

deliberada em reunião de Câmara, sendo que o objetivo da deliberação da Assembleia, 

no sentido de baixar à comissão permanente, foi precisamente para se avaliar todas as 

situações na freguesia, e não só da Canada da Salga, pelo que presume que o trabalho 

que vai ser levado a efeito vai incluir todos os arruamentos referidos, ou seja, Canada da 

Salga, Canada do Porto, Canada das Vinhas, Canada Tenente Coronel e a Marginal. -----  

 

 -------- Interveio, também, a senhora Madalena Andrade referindo que quando se desce 

a Canada das Vinhas, designadamente numa zona que não tem moradias, aí já se pode 

circular nos dois sentidos e existe espaço para os dois sentidos, sendo que nesse local 

não existem moradores permanentes, mas sim moradias de pessoas que só passam um 

mês de férias naquele local. No entanto, no local onde os moradores residem todo o ano, 

não é possível ter os dois sentidos. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dando como exemplo a situação da Canada do Mar que tem dois 

sentidos de trânsito, que também é estreita e com as casas à beira da estrada mas, mais 

uma vez, beneficia as pessoas que têm adegas e as suas casas para passarem as férias. ---  

 -------- Salientou, ainda, que os moradores permanentes da freguesia é que estão a ser 

penalizados, apesar de não estar contra as pessoas que vêm para os Biscoitos passar as 

suas férias, mas não se pode deixar de compreender a situação dos moradores habituais 

que sempre que necessitam sair da sua casa para poderem voltar têm de dar uma volta 

considerável. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lembrou, também, que quando o senhor Presidente andou em campanha 

abordou-o com esta situação e o que o senhor Presidente lhe disse foi que “não há nada 

do está feito que não se possa resolver”, pelo que vai confiar e espera que seja feito o 

melhor pelos moradores da Canada da Salga. ----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente, no caso da Canada da Salga, reforçou que o que a 

Assembleia Municipal deliberou foi no sentido de baixar à comissão permanente, com o 

objetivo desta fazer um trabalho de avaliação total da situação. -------------------------------  
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 -------- Interveio novamente a senhora Madalena Andrade que proferiu que o senhor 

Presidente estava sempre a referir-se às questões do trânsito de todas as ruas da 

freguesia dos Biscoitos, apesar de se interessar pelo trânsito nos restantes arruamentos, 

mas a si interessa-lhe é a rua onde reside, por isso, está a lutar pela situação da sua rua e, 

se os residentes de outras ruas da freguesia têm problemas então que lutem também. -----  

 -------- O senhor Presidente reconheceu que cada pessoa deve procurar resolver os seus 

problemas, porém à Câmara cabe resolver os problemas num todo e não arruamento por 

arruamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que a comissão permanente vai fazer esse trabalho, o qual 

deverá incluir a auscultação dos moradores e mais interessados na questão, sendo que o 

resultado desse trabalho será, posteriormente, colocado à apreciação pública e também 

serão colhidos os pareceres das entidades com competência nessa área. ---------------------  

 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola abordou, também, a questão do trânsito na Canada da 

Salga, recordando que este assunto resultou de um abaixo-assinado levado a efeito pelos 

moradores deste arruamento dirigido à Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, que 

votou e aprovou essa alteração, sendo que esta, posteriormente, remeteu à Câmara 

Municipal e esta, no âmbito daquilo que são as suas competências, remeteu à Comissão 

de Trânsito a qual é composta pelas entidades que dão pareceres sobre as alterações ao 

trânsito. A Comissão de Trânsito, designadamente, o Chefe da Polícia de Segurança 

Pública, deixou algumas reservas em relação ao facto de serem dois sentidos, mas ficou 

explícito que passaria apenas a um sentido sempre que houvesse festas, ou seja, sempre 

que fosse necessário passaria a um sentido e, no resto do ano, seriam dois sentidos. 

Assim, como não houve ninguém que, no âmbito da reunião da Comissão de Trânsito, 

com exceção dessa reserva do senhor Chefe da Polícia, se pronunciasse contra essa 

matéria, após a aprovação pela Comissão de Trânsito o assunto é remetido à Câmara 

Municipal para decisão final e, posteriormente, ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal. Em reunião de Câmara Municipal era um assunto perfeitamente 

resolvido e de consenso generalizado, não tendo sido colocadas quaisquer reservas, nem 

que seria necessário estudar o trânsito na freguesia dos Biscoitos, sendo que o assunto 

foi deliberado por unanimidade, inclusivamente fez questão de deixar registado, em ata, 

as suas dúvidas relativamente a esta questão de que passaria a um sentido sempre que 

fosse uma situação pontual e necessária. Posteriormente, em Assembleia Municipal, 

foram surpreendidos quando o Grupo Municipal do Partido Socialista, propôs que 

aquele assunto baixasse à comissão permanente, alegando que se havia de estudar todo 

o trânsito dos Biscoitos. Ora isto levanta, em primeira instância, duas questões: -----------  
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 -------- Uma delas consiste no facto de levar mais uns meses a aguardar por uma decisão 

da comissão permanente, e a outra tem a ver com o facto de se ter aberto um precedente, 

porquanto as alterações de trânsito, em todas as freguesias deste concelho, vão ter de ser 

alvo de um estudo de toda a freguesia, além de que, pelos vistos, os pareceres da 

Comissão de Trânsito não servem, rigorosamente para nada. ----------------------------------  

 -------- Alertou ainda para o facto da Assembleia de Freguesia é que ser o órgão que 

representa a freguesia e representa, maioritariamente, a população da freguesia. -----------  

 -------- Continuou dizendo que estão aqui perante um caso de “birra política”, sendo que 

isto está a acontecer porque se trata da freguesia dos Biscoitos, até porque tem ideia 

que, neste mandato, a Câmara já votou uma alteração ao trânsito e não tem ideia de se 

ter colocado estes problemas. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à comparação do trânsito na freguesia de Santa Cruz, referiu que 

não está em causa uma situação idêntica, porquanto neste caso é o centro de uma 

cidade, com um movimento que tem de ser regulado e bem estudado, para além de que 

estão em causa dinâmicas económicas muito mais acentuadas. --------------------------------  

 -------- Concluiu lamentando que este processo tenha chegado ao ponto que chegou, 

sendo que este era um assunto perfeitamente consensual porque quando a Câmara 

Municipal aprovou esta proposta não houve reservas sobre esta matéria. --------------------  

 -------- Relativamente à intervenção do Vereador Rui Espínola, o senhor Presidente 

esclareceu que a proposta não era de sazonalidade, sendo que foi o próprio que na 

Comissão de Trânsito, perante as reservas da PSP que constam da ata, salientou a 

hipótese de ser, excecionalmente, autorizado. ----------------------------------------------------  

 -------- Quanto àquilo que foi a proposta do Partido Socialista, na Assembleia 

Municipal, não foi uma proposta da Câmara Municipal, a questão é completamente 

diferente daquilo que é em transformar-se o que quer que seja em “birra política”, sendo 

que isso foi explicado ao longo de todo o processo. ---------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria referiu que aquando da alteração ao trânsito nos 

Biscoitos houve um processo de auscultação pública, ou seja, foi uma questão 

complexa, com um conjunto alargado de intervenientes. ---------------------------------------  

 -------- No que se refere ao tempo que vai levar para uma decisão, desde que seja para 

uma boa decisão e se for para incluir mais arruamentos, melhor, à semelhança da 

proposta para o centro da Praia que se encontra em apreciação pública há trinta dias 

úteis, ou seja, tudo o que é para melhorar a proposta da Câmara melhor e só vai servir 

para reforçar a representatividade democrática. --------------------------------------------------  

 -------- Terminou realçando que certamente a comissão permanente será ágil e terá os 

meios necessários, que a Câmara Municipal colocará ao seu dispor, para que possa 

tomar uma posição o mais rapidamente possível, para ser submetido à Assembleia 

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

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola questionou para quando está prevista a 

intervenção na Canada da Fonte, freguesia dos Biscoitos, ao que o senhor Presidente 

respondeu que a Câmara tinha um orçamento que estava muito elevado, que não parecia 

realista, pelo que se solicitou um segundo orçamento, o qual já foi disponibilizado e 

com valores inferiores, sendo que, em princípio, nas próximas semanas terá início a 
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reconstrução desse muro e do outro que também já estava referenciado para 

reconstrução. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais são os valores dos orçamentos, tendo 

o senhor Presidente respondido que o mais recente é de quatro mil e tal euros e o 

primeiro de cerca de nove mil euros. ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere ao Bar do Abismo o Vereador Rui Espínola questionou que 

intervenção vai ser feita, considerando que o tal projeto não vai ser levado a efeito este 

ano e, dado que já decorre o mês de fevereiro, como se vai processar, se vai ser 

concessionado para a época balnear deste ano. ---------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que, à semelhança do que foi 

transmitido à Junta de Freguesia, os interessados têm vindo a aumentar, porquanto havia 

sempre poucos interessados em relação ao Bar do Abismo. Acrescentou que o processo 

depende dos pareceres da Direção Regional dos Assuntos do Mar e da Direção Regional 

do Ambiente, e que foi assumido o compromisso que no dia um de junho o Bar do 

Abismo vai estar a funcionar, como era habitual, contudo ainda não são conhecidas as 

condições, nem como vai funcionar, mas brevemente espera ter respostas mais efetivas. -  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou sobre o que eram esses pareceres, ao que o 

senhor Presidente respondeu que a Direção Regional do Ambiente e a Direção Regional 

dos Assuntos do Mar é que têm a tutela sobre qualquer projeto de obra que se leve a 

efeito naquele local, sendo que, por exemplo, qualquer alteração em termos de 

volumetria, logo à partida, é um problema para a Direção Regional do Ambiente. Caso 

seja para se fazer apenas uma recuperação daquilo que lá está, é fácil conseguir-se os 

pareceres positivos e avançar o mais rapidamente possível, qualquer outra alteração 

acontece o mesmo que a um privado que tem problemas para construir, porquanto a 

Câmara também não pode fazer tudo o que pretende e tem de respeitar os pareceres 

dessas entidades. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se existe um projeto de arquitetura para 

aquele local, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente, acrescentando que 

foi elaborado mais ou menos há um ano, mas que não é aprovado pela Direção Regional 

do Ambiente nem dos Assuntos do Mar. ----------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o Vereador Rui Espínola referiu que, ao longo das 

reuniões de Câmara onde tem sido abordado este assunto, percebeu que aquela zona iria 

ser concessionada a um privado que faria a obra e ficaria com a concessão, mas pelo 

que percebeu a Câmara é que vai apresentar o projeto e o privado é que vai fazer a obra, 

tendo o senhor Presidente esclarecido que o processo poderá ser concretizado de várias 

formas, ou seja, a Câmara elaborar o projeto, a Câmara ter o projeto e o privado fazer a 

obra, a Câmara fazer o projeto e o privado ficar com o projeto do interior. No entanto, o 

projeto que o executivo idealizou não colheu parecer positivo da Direção Regional do 

Ambiente, projeto esse que passaria pela demolição total da estrutura existente e 

construção de algo de raiz. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que esse projeto pode ser elaborado de várias 

formas, mas a questão é que pretendiam saber concretamente o que é que será, tendo o 
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senhor Presidente esclarecido que o que estiver definido será presente a reunião de 

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

 -------- O Vereador Rui Espínola prosseguiu referindo que o senhor Presidente disse, na 

freguesia dos Biscoitos, que tinha duzentos mil euros para investir no Bar do Abismo, 

no entanto, no orçamento não encontram dinheiro para o Bar do Abismo, mas sim 

cinquenta mil euros para requalificar as zonas balneares do Concelho, aliás isso foi 

discutido quando se votou o orçamento. Continuou dizendo que, entretanto, em reuniões 

de Câmara seguintes, quando o assunto foi abordado, até a propósito do Parque de 

Campismo dos Biscoitos, o senhor Vice-Presidente disse que a Câmara estava a estudar 

o processo mas, em princípio, seria concessionado a privados para poderem fazer a obra 

e, posteriormente, ficarem com a concessão, daí que também foi amplamente discutida a 

questão de ser a Câmara a ter uma palavra a dizer sobre o que irá ser construído. Assim, 

questionou se vai ser a Câmara a apresentar o projeto ou, se vai ser o concessionário, 

tendo o senhor Presidente respondido que o projeto elaborado pelos serviços da Câmara 

não é aprovado pela Direção Regional do Ambiente, pelo que não se vai submeter, à 

aprovação da Câmara um caderno de encargos de algo que, à partida, já se sabe que não 

vai ter o aval da Direção Regional do Ambiente. Face a essa situação, neste momento, a 

Câmara está a trabalhar, dentro daquilo que são os critérios da Direção Regional do 

Ambiente e da Direção Regional dos Assuntos do Mar, para apresentar uma solução que 

também vá de encontro àquilo que é conveniente para os interessados. ----------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que terá de se manter a volumetria, tal e qual 

como está atualmente, de modo a não haver problemas, mas como é reconhecida a 

necessidade de se aumentar a volumetria o processo está a ser mais moroso, porquanto a 

Câmara está a tentar encontrar, em parceria com a Direção Regional do Ambiente e a 

Direção Regional dos Assuntos do Mar, uma solução para a situação. -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola, em suma, disse que pelo que percebeu a Câmara está 

a elaborar um projeto, vai obter o aval prévio das entidades competentes e vai submeter 

esse projeto aos privados, sendo que os privados com base nesse projeto vão executar a 

obra e ficarão com a concessão, tendo o senhor Presidente confirmado que esses serão 

os trâmites do processo. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou por que motivo é entregue a privados e não 

é a Câmara a fazer a obra, tendo o senhor Presidente respondido que, por vários 

motivos, desde logo por questões de cofinanciamento, para além de que numa parte 

muito importante, a do recheio, existem grandes discussões sobre o espaço que 

pretendem e a vantagem de que os privados conseguem cofinanciar esse tipo de 

equipamentos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a Câmara tem os duzentos e tal mil euros 

para fazer a obra, ao que o senhor Presidente respondeu afirmativamente. ------------------  

 

 -------- Relativamente ao logradouro da Fonte das Pombas, na freguesia dos Biscoitos, o 

Vereador Rui Espínola referiu que este assunto já foi amplamente discutido e continuou 

sem ter uma solução à vista, ou seja, a questão das instalações sanitárias deste espaço 

que é muito frequentado pelos veraneantes, pelo que questionou se vai existir uma 

solução para esta situação, ao que o senhor Presidente respondeu que o que sempre 
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disseram sobre essas áreas é um compromisso do executivo, ou seja, criar uma zona 

balnear nessa zona, sendo que, nesta altura, está a ser preparado, pelos serviços técnicos 

da Câmara, um projeto dentro dos limites das candidaturas à GRATER para as duas 

zonas, o qual deverá ser submetido até ao final de abril. ----------------------------------------  

 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que, antes de ser submetida a candidatura, há 

o compromisso com a Junta de Freguesia dos Biscoitos desta dar parecer sobre o 

projeto, sendo que essa candidatura terá os critérios da Bandeira Azul. ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que o que não se pode permitir é o que 

acontece atualmente, em que existe uma zona com todas as condições de veraneio, sem 

que exista no local uma casa de banho. ------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu conhecimento de que na passada semana 

a Presidente da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo solicitou que a Câmara 

Municipal visitasse o Pavilhão da Fonte do Bastardo, tendo os Vereadores Tiago 

Ormonde e Raquel Borges se dirigido ao Pavilhão e detetado um agravamento 

substancial das condições. Face a essa situação foi solicitado um parecer técnico à 

Divisão de Infraestruturas e Logística, que recomendou o encerramento, provisório, das 

instalações, pelo que a decisão foi do encerramento imediato das instalações e a 

solicitação do parecer ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. 

Neste momento, a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo está a transitar toda a 

atividade para o Pavilhão do Porto Martins, com os percalços que tudo isso acarreta, 

ficando-se a aguardar o parecer do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores, para dar suporte a uma decisão definitiva. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se essas anomalias têm a ver com a 

cobertura, ao que o senhor Presidente respondeu que tem a ver com toda a estrutura. -----  

 

 -------- Relativamente às ocorrências provenientes das intempéries que se fizeram sentir 

no passado fim-de-semana, o senhor Presidente informou que o Serviço Municipal de 

Proteção Civil esteve ativado quase todo o dia de sábado e no domingo voltou a ser 

ativado, apesar do alerta ser amarelo. --------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou fazendo uma explanação do ocorrido, nomeadamente, que três 

pessoas ficaram desalojadas e foram alojadas em casas de familiares, sendo essas duas 

habitações na Rua das Covas, freguesia de São Brás, as quais, na sua opinião, merecem 

uma intervenção rápida e célere do Governo Regional, porquanto as obras na Via 

Vitorino Nemésio é que vieram criar problemas naquelas habitações, pelo que o 

Governo Regional terá de encontrar uma solução, ou retirar aquelas famílias daquelas 

casas definitivamente, ou encontrar os meios para que não haja riscos para as mesmas. --  

 -------- Quanto a anomalias em vias, salientou que houve necessidade de interromper o 

trânsito em várias vias, nomeadamente a via rápida, o troço da via que vai desde a Igreja 

de São Brás até à Igreja das Lajes, Estrada Regional que atravessa as Fontinhas, a Rua 

Nova/Canada dos Doidos, Canada das Covas e, no dia de ontem, o Posto Um e a zona 

do Poço da Areia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito destas ocorrências salientou de positivo a resposta bastante positiva 

do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal, com uma melhoria em 



 

 
Ata nº 4/2019 Página 10 de 21 
 

 

 

 

relação àquilo que tinha acontecido há cerca de um ano e tal; a colaboração dos 

Bombeiros, da PSP e restantes entidades e a boa capacidade da ribeira da Casa da 

Ribeira no âmbito das chuvadas ocorridas.--------------------------------------------------------  

 -------- Como situações críticas realçou que, ainda hoje, falou com a senhora Secretária 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo, porque no espaço de um ano e meio 

aconteceram duas situações de risco nas Fontinhas, que tiveram a ver com as linhas de 

água que atravessam a freguesia das Fontinhas e a Estrada Regional, nomeadamente, 

desde a zona da Ribeira do Marques/Barreiro/Canada das Fontinhas até a Santo 

António, cujas ribeiras e linhas de água transbordaram e provocaram inundações que 

também já tinham acontecido em dezembro de dois mil e dezassete. Assim, é necessário 

estudar estas linhas de água, porquanto as mesmas não estavam referenciadas como de 

risco crítico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à Rua do Coxo, onde há um ano e meio se verificaram 

problemas graves e foi alvo de uma intervenção, ao nível de sumidouros, pela Câmara 

Municipal, sendo que melhorou substancialmente, apesar de ter existido ainda o 

arrastamento de algumas terras. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, hoje, foi necessária a deslocação do Vereador Carlos 

Armando Costa, às Fontinhas, face ao alerta de um morador, porém a situação já estava 

sinalizada, sendo que não se tratou propriamente de uma inundação, mas sim, de 

infiltrações, para além de um outro problema que esta pessoa tem no seu quintal, junto à 

ribeira, que está a ceder e isso vai ter de ser intervencionado, no entanto, não houve 

necessidade de evacuar os moradores. -------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a estas ocorrências, o Vereador Rui Espínola disse que isto não 

era uma situação nova, porquanto no ano passado já aconteceu o mesmo e, nalguns 

casos, as situações não foram intervencionadas ou, pelo menos, não se fez a intervenção 

que se deveria ter feito e continua-se a não optar pela prevenção mas sim na reação. ------  

 -------- Continuou dizendo que a questão das ribeiras é fundamental, como por exemplo, 

no caso da Ribeira do Marques, onde foi feita uma intervenção, sendo que tudo 

funcionou plenamente, porque choveu tanto neste local como choveu na zona da 

Fontinha. Assim, esta intervenção é a prova de que quando se faz uma prevenção os 

resultados, em termos de impacto de destruição, são mínimos, e essa prevenção não está 

a ser feita, que não é apenas da competência da Câmara Municipal mas também do 

Governo Regional. Essa intervenção nas ribeiras tem de ser feita desde a nascente até à 

foz, o que não tem acontecido, por exemplo como acontece na Fontinha, em que aquele 

lençol de água vem para baixo arrastando um conjunto de troncos e outros detritos que 

estavam no meio da ribeira e entopem a passagem da água e esta, por sua vez, 

transborda para a estrada. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, em termos de limpeza das ribeiras, de todas 

as apreciações técnicas que foram feitas, pelas entidades competentes, se houve situação 

completamente diferente foi a limpeza e a desobstrução dos espaços, o que houve foi 

uma grande quantidade de água, apesar de existir sempre ramagens e pedras, mas nunca 

foi apontada a falta de limpeza. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que as fotografias demonstram o entupimento 

das passagens o que faz com que o caudal transborde para a estrada e isso está na 
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origem dessas ocorrências, sendo que não se está a fazer uma aposta efetiva na limpeza 

destas ribeiras, desde a nascente até à foz e este é um aspeto que é necessário melhorar. -  

 -------- Quanto a esta questão dos desalojados referiu que aquela também não é uma 

situação nova porque quando aquela obra da estrada foi levada a efeito as pessoas 

reclamaram veementemente, até para os órgãos de comunicação social, que o que estava 

ali a ser feito poderia causar inundações nas moradias. Desse modo, espera que o 

Governo Regional intervenha e ajude a resolver aquele problema grave. --------------------  

 -------- Em referência ao Serviço Municipal de Proteção Civil, proferiu que há 

semelhança do ocorrido há um ano atrás, e agora, ficou plasmado alguma incapacidade 

deste Serviço em reagir prontamente a determinadas situações. Desde logo, porque o 

Serviço Municipal de Proteção Civil não está preparado para agir imediatamente em 

situações de catástrofe. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que existe um Plano Municipal de Emergência que não pode 

constar só no papel, o mesmo tem de ser efetivado, porquanto o Município não está 

preparado com máquinas para agir, nem tem um piquete de proteção civil preparado 

para intervir prontamente. Na sua opinião, este Serviço não está a funcionar 

devidamente, não foi salvaguardado, não se viu os homens da Câmara Municipal no 

terreno, em número suficiente, a limpar os caminhos municipais.-----------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que as pessoas não podiam estar a limpar no 

meio da tempestade e lamentou a intervenção que acabou de ser feita, até porque não 

corresponde à verdade. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos meios necessários a utilizar nos espaços com ocorrência, disse que 

não faltaram esses meios. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às intervenções terem ocorrido no sábado ou na segunda-feira, foi 

conforme a necessidade e a urgência, naturalmente houve trabalhos que foram feitos no 

sábado e outros trabalhos que não eram urgentes e não havia perigo para as pessoas e 

bens, ficando reservados para segunda-feira, por exemplo, como aconteceu com a areia 

na Avenida. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou, ainda, que os homens da Câmara estiveram nos locais onde tinham de 

estar e estiveram no terreno até às vinte horas, o Serviço Municipal de Proteção Civil 

esteve em alerta, bem como o piquete desde o início, e tiveram de requisitar máquinas a 

privados tal como as Obras Públicas. --------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a limpeza das ribeiras discordou, literalmente, com o Vereador Rui 

Espínola, sendo que até foi a primeira pessoa que ouviu a apontar essa situação. ----------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 21 de fevereiro corrente, 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 25 de fevereiro de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 25 de fevereiro corrente, 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 25 de fevereiro de 2019, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/04) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro corrente, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de 7 dias de férias, no período de 11 a 17 de fevereiro de 2019. --------------   

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

 

 

 -------- (04/04) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO “ESPLANADA DE SANTA LUZIA”: ---------------------------  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/296, datado de 8 de fevereiro corrente, 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 

Esplanada de Santa Luzia, sito no Largo da Igreja, freguesia de Santa Cruz, concelho da 

Praia da Vitória, requerido por Filipe Miguel Moscatel Machado, 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 n.º 5/2003/A, de 11 de março, com as alterações 

subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a 

limitação consagrada na alínea h do n.º 1 do seu artigo 21º. ------------------------------------  
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 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

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

 -------- “Nas imediações deste estabelecimento não existem edifícios escolares, não se 

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

 -------- Por despacho datado de 16 de fevereiro em curso, 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/2019/209, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (05/04) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO “CAFÉ DA SERRA”: -----------------  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/292, datado de 8 de fevereiro 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 da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Café da Serra, sito na Serra de Santiago, freguesia das Lajes, concelho 

da Praia da Vitória, 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 n.º 5/2003/A, 

de 11 de março, com as alterações subsequentes, conjugado com o DLR n.º 27/2005/A, 

de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h do n.º 1 do seu artigo 21º. --  

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

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

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

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

 -------- Por despacho datado de 16 de fevereiro corrente, 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/2019/210, 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. ------------------------------------  

 

 

 ---------- (06/04) PROPOSTA - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

SOBRE UM PRÉDIO URBANO, SITO NO PORTO DE SÃO FERNANDO, A 

FAVOR DA FREGUESIA DO PORTO MARTINS: ----------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/163, datada de 18 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando que o Município da Praia da Vitória é proprietário do prédio 

urbano, sito no Porto de São Fernando, freguesia de Porto Martins, concelho de Praia da 
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Vitória, descrito na Conservatória do Registo Predial da Praia da Vitória sob o número 

cento e setenta e seis, e inscrito na respetiva matriz, do Serviço de Finanças da Praia da 

Vitória, sob o número 497, com área de 440 m²; -------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município pretende constituir um direito de superfície 

sobre o prédio supra identificado a favor da Freguesia do Porto Martins; --------------------  

 ---------- Considerando que a Junta de Freguesia submeteu uma candidatura à GRATER 

para a execução de um parque infantil no prédio em questão; ---------------------------------  

 ---------- Propõe-se assim que a Câmara delibere: ------------------------------------------------  

 ---------- Aprovar a constituição do direito de superfície, sobre o prédio acima referido, a 

favor da Freguesia do Porto Martins, nos seguintes termos: ------------------------------------  

 ---------- a) O direito de superfície destina-se à construção de um parque infantil;----------  

 ---------- b) O direito de superfície é constituído por tempo indeterminado, de modo 

gratuito e intransmissível; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Em caso de incumprimento por parte da Freguesia de qualquer das 

condições do direito de superfície, o prédio, bem como as edificações nele implantadas, 

reverterão para o património do Município, não havendo lugar a qualquer 

indemnização; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Assumir a despesa com os emolumentos da escritura e respetivo registo 

predial, no valor de 561,04€.” -----------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 ---------- (07/04) ADENDA AOS APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILINHOS DE CARNAVAL - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/162, datada de 18 de fevereiro corrente, do Sr. 

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

 ---------- “Considerando que o Carnaval ocupa um lugar central nas festividades 

populares da Ilha Terceira quer pela assistência quer pelo elevado número de 

participantes; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de 

Carnaval aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 

1151/2018, de 24 de janeiro de 2018; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o disposto no artigo 3º do Regulamento de Apoio às Danças e 

Bailinhos de Carnaval, e observado o disposto no artigo 4º, 5º e 6º do supramencionado 

regulamento conforme adenda ao relatório final de candidaturas do regulamento 

municipal de apoio às danças e bailinhos de Carnaval anexo e parte integrante da 

presente proposta; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a 

atribuição do apoio no valor de 300€ (trezentos euros) à Casa do Povo da Feteira, de 

acordo com a adenda referente ao Bailinho do Grupo de Amigos do Carnaval “A 
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Barraca está armada” e de acordo com a adenda ao relatório final de candidaturas do 

regulamento municipal de apoio às danças e bailinhos de Carnaval.” ------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola perguntou se estes pagamentos não tinham um prazo 

estipulado até trinta e um de dezembro, para se concretizarem, tendo o senhor 

Presidente respondido a Câmara só fica em dívida após a assinatura do contrato-

programa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 ---------- (08/04) GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

PAVILHÕES DESPORTIVOS DO CONCELHO – PROPOSTA DE APOIO 

FINANCEIRO: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/173, datada de 19 de fevereiro corrente, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 ---------- “Considerando o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 

preponderante no desenvolvimento Social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 

da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 

de reconhecimento de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de 

acesso à prática Desportiva. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 

condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve necessidade de oferecer uma 

maior qualidade de espaços destinados à prática desportiva. -----------------------------------  

 ---------- Considerando que as instalações desportivas tem assumido um papel decisivo 

na promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia 

da Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida 

da nossa população. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o desporto uma ferramenta necessária na promoção do Concelho 

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

 ---------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do nº1 do artigo 33.º da Lei Nº 

75/2013 de 12 de setembro, a atribuição no valor de 1400.00€ (mil e quatrocentos 

euros) mensais, com exceção dos meses de julho e agosto, para as entidades abaixo 

enumeradas, realizarem a abertura e o fecho dos Pavilhões de acordo com o mapa de 

utilização do espaço fornecido pela CMPV, mediante celebração de respetivo contrato-

programa anexo à presente proposta.---------------------------------------------------------------  

 ---------- Pavilhão da Casa Da Casa da Ribeira-Associação Desportiva Recreativa e 

Cultural da Casa da Ribeira -200.00€ (Duzentos euros) mensais com exceção dos meses 

de julho e agosto; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pavilhão das Fontinhas-Praia Ténis Clube- 200.00€ (Duzentos euros) mensais 

com exceção dos meses de julho e agosto; --------------------------------------------------------  

 ---------- Pavilhão de S. Brás -Grupo Desportivo da Casa do Povo de S. Brás- 200.00€ 

(Duzentos euros) mensais com exceção dos meses de julho e agosto; ------------------------  

 ---------- Pavilhão da Vila Nova-Junta de Freguesia de Vila Nova -200.00€ (Duzentos 

euros) mensais com exceção dos meses de julho e agosto; -------------------------------------  
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 ---------- Pavilhão da Agualva-Grupo Desportivo da Agualva -200.00€ (Duzentos euros) 

mensais com exceção dos meses de julho e agosto; ---------------------------------------------  

 ---------- Pavilhão das 4 Ribeiras-Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras- 200.00€ 

(Duzentos euros) mensais com exceção dos meses de julho e agosto; ------------------------  

 ---------- Pavilhão da Fonte Bastardo-Associação de Jovens da Fonte Do Bastardo- 

200.00€ (Duzentos euros) mensais com exceção dos meses de julho e agosto.” ------------  

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

basicamente, em consequência do fim dos programas ocupacionais, sendo que a 

responsabilidade, por estes espaços, consiste, essencialmente, em manter minimamente 

as instalações. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se nesta proposta estão incluídos todos os 

pavilhões, ao que o Vereador Tiago Ormonde respondeu negativamente, acrescentando 

que os pavilhões onde ainda tem funcionários não constam desta proposta. -----------------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Rui Espínola qual o critério da escolha das 

entidades, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que foi pelas entidades que 

mais utilizam cada pavilhão. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Rui Espínola referiu que, no respeitante aos pavilhões, na sua 

opinião, começa-se a assistir à degradação dos mesmos, como é o caso do pavilhão da 

Fonte do Bastardo, pelo que é mais uma situação que se não houver manutenção, 

quando ocorrerem temporais, vai causar danos. --------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/04) REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO A ATIVIDADES DE 

INTERESSE PUBLICO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO: -------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/186, datada de 20 de fevereiro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o associativismo constitui um forte aliado do poder local na 

prossecução de políticas de desenvolvimento de interesse público; ---------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Público definiu a metodologia e critérios de apoio da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória ao associativismo que desenvolve programas de Atividades, de interesse público 

nas áreas de cultura, turismo, desporto, solidariedade social, proteção civil, saúde 

pública e transportes públicos, de forma a consagrar uma prática de transparência, rigor 

e imparcialidade nas relações estabelecidas entre a Autarquia e as estruturas associativas 

com intervenção em matérias de competência partilhada com a autarquia; ------------------  

 -------- Conforme o disposto no artigo 8º do Regulamento Municipal de Apoio a 

Atividades de Interesse Público e observado o disposto no artigo 6º e 7º do 

supramencionado regulamento conforme relatório da Comissão de Análise das 

Candidaturas anexo e parte integrante da presente proposta; -----------------------------------  

 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio 

no valor total de 104.850,00€ (cento e quatro mil oitocentos e cinquenta euros) 
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anexando a minuta do contrato programa e sendo parte integrante da presente proposta, 

consubstanciado nos seguintes apoios: ------------------------------------------------------------  

 -------- a) Grupo Desportivo das Fontinhas – 3.000.00€ (Três mil euros); -------------------  

 -------- b) Sociedade Musical União das Fontinhas – 5.000.00€ (cinco mil euros); ---------  

 -------- c) Sport Club Vilanovense – 5.000.00€ (Cinco mil euros); ----------------------------  

 -------- d) ASTECIA – Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar – 

2.500.00€ (dois mil e quinhentos euros); ----------------------------------------------------------  

 -------- e) Juventude Desportiva Lajense – 5.000.00€ (cinco mil euros); ---------------------  

 -------- f) Cáritas da Ilha Terceira – 2.500.00€ (dois mil e quinhentos euros); ---------------  

 -------- g) Filarmónica União Praiense – 21.600.00€ (vinte e um mil e seiscentos euros); 

 -------- h) Sport Club Praiense – 30.000.00€ (trinta mil euros); --------------------------------  

 -------- i) Associação Fontinhas Ativas- 3.500.00€ (Três mil e quinhentos euros); ---------  

 -------- j) Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense - 5.750.00€ (cinco mil 

setecentos e cinquenta euros); -----------------------------------------------------------------------  

 -------- k) Associação do Império da Fonte Bastardo – 5.000.00€ (cinco mil euros); -------  

 -------- l) Casa do Povo dos Biscoitos – 6.000,00€ (seis mil euros); --------------------------  

 -------- m) Sociedade Filarmónica da Vila Nova – 10.000,00€ (dez mil euros). -------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados até 31 de dezembro de 2019.” -----------------------  

 -------- Relativamente a este ponto e aos seguintes de atribuição de apoios, o senhor 

Presidente disse que, no global, estes apoios totalizam cento e vinte e quatro mil e cem 

euros, e contrariamente áquilo que é dito, de uma Câmara que tinha de fazer um 

aumento brutal de impostos, para estas propostas existe a capacidade de apoios no 

referido valor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

são, em princípio, a favor de todos os apoios atribuídos pela Câmara Municipal da Praia 

da Vitória, sendo que, no ponto em pareço, votam a favor, uma vez que o apoio está 

enquadrado no Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Publico, nos restantes 

pontos iam abster-se, seguindo o mesmo critério de deliberações de apoios em reuniões 

anteriores, relativamente a apoios excecionais e atendendo exatamente às questões 

financeiras do Município. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que são a favor dos apoios às entidades, porém o problema é que 

se está a assistir, no concelho da Praia da vitória, à falta de meios para outro tipo de 

coisas, que são verdadeiramente importantes, como questões de manutenção, sendo que 

a seu tempo vão apresentar essas questões que estão a ser completamente esquecidas, 

que nem estão a ser tidas em consideração e são mais prioritárias que outras temáticas, 

estando essas a merecer a desconsideração do Município que alega não ter verbas para 

resolver as situações. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão do aumento de impostos, proferiu que o futuro o dirá.  

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

 

 

 ---------- (10/04) APOIO FINANCEIRO À RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO DE ANIMAIS - PROPOSTA: ---------------------------------------------------  
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 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/187, datada de 20 de fevereiro em curso, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 ---------- “Considerando que a Recomeço-Associação de Proteção de Animais, solicitou 

apoio para implementar o método CED: Capturar, Esterilizar, Devolver); ------------------  

 ---------- Considerando que este método é reconhecido internacionalmente como o único 

que efetivamente contribui para o controlo de colónias de gatos e para redução da 

população felina silvestre, de forma eficaz, digna e humana; ----------------------------------  

 ---------- Considerando a necessidade de elaboração de projetos com o objetivo de 

combate ao crescimento da população de animais errantes, eliminando definitivamente 

focos de possíveis reproduções indesejadas que levarão ao aumento do já grande 

número de animais errantes na cidade e no Concelho; ------------------------------------------  

 ---------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 1000.00€ (mil euros) 

para apoio na implementação do método CED, mediante celebração de respetivo 

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

 ---------- O referido pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro de 2019.” ---------  

 -------- Quanto a esta proposta e às seguintes para atribuição de apoios, o senhor 

Presidente explicou que as mesmas são submetidas em separado, por não terem 

enquadramento no Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Público. --------------  

Referiu ainda que também é necessário atender, de alguma forma, à excecionalidade de 

certas situações e enquadrá-las, no futuro ou não, no Regulamento próprio, para não 

terem de ser submetidas, deste modo, em separado. ---------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (11/04) APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

CRIADORES DE TOIROS DA TOURADA À CORDA - PROPOSTA: ---------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/188, datada de 20 de fevereiro corrente, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 ---------- “Considerando que a Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada 

à Corda, solicitou apoio para a organização “ Arraial Taurino”; -------------------------------  

 ---------- Considerando a importância cultural e económica da tauromaquia e a 

necessidade de aproximar o mundo urbano do rural; --------------------------------------------  

 ---------- Considerando que se trata de uma atividade de cariz popular para valorização 

da cultura taurina na região; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que com esta iniciativa, pretendem suscitar na sociedade um 

maior interesse sobre a época taurina 2019;-------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 4/2019 Página 19 de 21 
 

 

 

 

 ---------- Considerando que estão a ser planeadas atividades com perfil pedagógico e de 

sensibilização, com destaque para a campanha de sensibilização para uma correta 

participação na tourada à corda” Conheça a tourada à corda, participe em segurança”; ---  

 ---------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 2.500.00€ (dois mil e 

quinhentos euros) para apoio no projeto do “Arraial Taurino” mediante celebração de 

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

 ---------- O referido pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro de 2019.” ---------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (12/04) APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS 

ANIMAIS DA ILHA TERCEIRA - PROPOSTA: -------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/189, datada de 20 de fevereiro corrente, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 ---------- “Considerando que a Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira, 

solicitou apoio para o projeto de requalificação do exterior do Canil/Gatil da AAAIT; ---  

 ---------- Considerando a necessidade de obras no bloco de celas para acolhimento de 

animais abandonados, no seu exterior, tendo como único objetivo contribuir de forma 

determinante para a melhoria da prestação dos devidos cuidados aos cães acolhidos; -----  

 ---------- Considerando ainda a necessidade de elaboração de projetos com o objetivo de 

melhorar uma zona pública a nível urbanístico, ambiental, e paisagístico; -------------------  

 ---------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 1000.00€ (mil euros) 

para apoio no projeto de requalificação do exterior do canil, mediante celebração de 

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

 ---------- O referido pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro de 2019.” ---------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (13/04) APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DA PRAIA DA VITÓRIA - PROPOSTA: -----------------------------------------------------  
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 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/190, datada de 20 de fevereiro corrente, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 ---------- “Considerando que a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Praia, 

solicitou apoio para o projeto de conservação da Igreja Matriz; -------------------------------  

 ---------- Considerando que a mesma é considerada um dos maiores e mais belos 

monumentos religiosos da ilha Terceira; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando a importância do património edificado do Concelho e tendo em 

linha de conta o número de visitas de turistas efetuadas à Matriz; -----------------------------  

 ---------- Considerando a componente estratégica turística para reforçar a atratividade no 

Centro Histórico; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro);  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 10.000.00€ (dez mil euros), 

para o apoio no projeto de conservação da Igreja Matriz, mediante celebração de 

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

 ---------- O referido pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro de 2019.” ---------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 ---------- (14/04) APOIO FINANCEIRO AO ORFEÃO DA PRAIA DA VITÓRIA - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta n.º I-CMPV/2019/191, datada de 20 de fevereiro em curso, do 

Vereador com competência delegada, Dr. Tiago Ormonde, do seguinte teor: ---------------  

 ---------- “Considerando que o Orfeão da Praia da Vitória, solicitou apoio para assegurar 

a remuneração mensal da Diretora Artística e maestrina, para o ano de 2019 e à 

semelhança de anos anteriores; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Diretora Artística assume um papel fundamental e 

determinante na atividade do Orfeão; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o interesse na divulgação da música coral para os coros 

polifónicos, bem como, a mostra do reportório tradicional açoriano aquém e além-

fronteiras; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Orfeão da Praia não tem meios para assegurar a totalidade 

da referida remuneração; -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de € 4750.00€ (Quatro 

mil setecentos e cinquenta euros) para apoio à remuneração da Diretora Artística, 

mediante celebração de respetivo contrato programa.  ------------------------------------------  

 ---------- O referido pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro de 2019.” ---------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Borges abstiveram-se. ----------------------  

 

 

 -------- (15/04) ESTUDOS COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DOS 

PROCESSOS DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADOS COM A 

UTILIZAÇÃO DA BASE DAS LAJES PELOS EUA – RELATÓRIO 424/2018 – 

CD, ELABORADO PELO LNEC: --------------------------------------------------------------   

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião de Câmara Municipal e sessão da 

Assembleia Municipal, o Relatório n.º 424/2018 – CD, elaborado pelo LNEC, relativo 

aos estudos complementares no âmbito dos processos de reabilitação ambiental 

relacionados com a utilização da Base das Lajes pelos EUA – Situação dos “Sites” 

2008, 2009, 3005, 3006, 3009 e 3012, em outubro de 2018. -----------------------------------  

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

 

 

 ---------- 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 vinte horas, pelo que 

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

Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


