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ATA Nº 5   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MARÇO DE 2019  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Maria Nélia Brito 

Nunes, em substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos 

Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

Mendes Espínola. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde. -------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, 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, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 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 justificada a 

falta 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. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins, no seguimento da apresentação pública do cartaz 

das Festas da Praia de 2019, questionou se apenas foi apresentado o cartaz ou se já 

incluía o programa, tendo o senhor Presidente respondido que apenas foi apresentado o 

tema da Festa, o cartaz e o orçamento, sendo que o orçamento é do mesmo montante do 

ano anterior, conforme consta no orçamento da Câmara, para este ano, bem como no da 

Cooperativa Praia Cultural e nos contratos programa. ------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu, o senhor Presidente, dizendo que, da parte da Câmara, o 

investimento é de duzentos e trinta e sete mil euros, ou seja, o investimento público, o 

restante é receita da própria Festa. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que na despesa há uma previsão de redução de dez mil euros no 

music resort e cinco mil euros na tourada de praça, sendo que desse valor acresce dois 

mil euros na parte do centro histórico e palcos, e treze mil euros na parte da direção 

artística. Na parte da receita consta uma previsão de menos três mil euros de alugueres e 

mais três mil euros em publicidade. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à Feira da Gastronomia disse que se mantém o mesmo valor. ---------------  

 -------- Terminou referindo que o temo da Festa é “Lendas da Maresia”, o qual foi 

escolhido pela responsável da componente da direção artística. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se é esta informação que o executivo 

vai levar à Bolsa de Turismo de Lisboa e na viagem aos Estados Unidos e Canadá, para 

a promoção das Festas, ao que o senhor Presidente respondeu que, quer na Bolsa de 

Turismo de Lisboa, quer na viagem aos Estados Unidos e ao Canadá, o enfoque da 

promoção não faz sentido ser a Festa da Praia, porquanto não existe disponibilidade de 

alojamento naquela semana para mais possíveis interessados. Assim sendo, optou-se por 

promover outras alturas do ano, colocando o enfoque nessas alturas. ------------------------  

 -------- No que se refere à tourada de praça, o senhor Presidente informou que a 

apresentação do cartel tauromáquico teria lugar hoje à noite, sendo que até à viagem aos 

Estados Unidos e Canadá haverá mais informação entretanto divulgada. --------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que considerando que a estratégia para a 

BTL e para a viagem aos Estados Unidos e Canadá não se centra no programa da Festa 

da Praia, questionou, então, qual é a estratégia específica para esta semana que vão estar 

na BTL, ao que o senhor Presidente respondeu que a estratégia é dar enfoque à natureza, 

ou seja, aquilo que, neste momento, é prioritário ao Concelho. --------------------------------  

 -------- Sobre a apresentação do orçamento da Festa, o Vereador Rui Espínola disse que 

gostaria que o senhor Presidente tivesse a mesma atitude em relação às contas, ou seja, 

aquando do fecho das contas da Festa, fosse presente também à reunião de Câmara, para 

se perceber se as contas correspondem àquilo que foi apresentado neste orçamento, 

tendo em conta que noutras alturas não correspondeu exatamente àquilo que foi 

anunciado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à Festa da Praia, alertou que o discurso utilizado aqui pelo senhor 

Presidente, parece-lhe um discurso perigoso, designadamente no que se refere ao facto 

de não existir disponibilidade de alojamento na altura da Festa, o qual, no seu entender, 

não deveria ser usado publicamente, porquanto, como é sabido, o turismo é uma questão 

muito volátil, ou seja, apesar de hoje não haver disponibilidade não quer dizer que daqui 
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a quatro ou cinco anos haja disponibilidade, pelo que é necessário tomar algum cuidado 

com isso e com esse tipo de discurso. --------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Bolsa de Turismo de Lisboa salientou que este não deixa de ser 

um espaço importante de promoção da Ilha, do Concelho e do turismo de natureza, 

felicitando assim a Câmara pelo vídeo que foi feito em relação ao turismo de natureza. 

No entanto, no seu entender, devia ser aliado ao turismo de natureza a parte cultural 

porque o turismo de natureza é o que existe em todas as ilhas dos Açores, e a ilha 

Terceira deveria distinguir-se pelo que os terceirenses são realmente bons a fazer que é 

a parte cultural, ou seja, as festas anuais. ----------------------------------------------------------  

 -------- Em referência à viagem aos Estados Unidos e Canadá, disse que, pelo que 

depreendeu da apreciação do senhor Presidente, esta é uma viagem de cortesia que 

também é importante fazer, porém, se não se vai promover a Festa da Praia então 

desconhece o que se vai fazer, se vai haver mais reuniões e alguma estratégia 

económica, à semelhança do que aconteceu no ano passado, apesar de ainda não terem 

percebido os resultados dessa estratégia económica. --------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente explicou que à semelhança do que já referiu o ano passado, 

mesmo do ponto de vista orçamental, a viagem aos Estados Unidos e Canadá constava 

no orçamento da Cooperativa Praia Cultural e, no ano passado, constava no orçamento 

da Câmara Municipal, porquanto foi entendimento que não se tratava de uma viagem de 

promoção da Festa, até a própria comitiva não está preparada para isso, sendo que a 

comitiva é composta pelo Presidente, Vice-Presidente da Câmara e uma animação, ou 

seja, não acontece como acontecia anteriormente em que a Comissão da Festa integrava 

a comitiva. Atualmente, trata-se de uma visita de cortesia, em que o executivo 

municipal visita a comunidade em toda a sua plenitude, ou seja, quer do ponto de vista 

de atração de investimento, quer do ponto de vista de cumprimentar as associações que 

desenvolvem a sua atividade na diáspora, quer do ponto de vista de promover o 

conjunto alargado de atividades culturais, turísticas que são desenvolvidas neste 

Concelho. Portanto, é promovida a Festa da Praia, o Outono Vivo, o Carnaval, bem 

como as festas em todas as freguesias. -------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou que quando se deslocam aos Estados Unidos e Canadá, nesta altura, 

a promoção da Festa não tem efeitos para este ano mas sim para o próximo ano e 

seguintes, porque para dois mil e dezanove os emigrantes já têm as suas viagens 

programadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do orçamento e do executado referiu que primeiro é 

apresentado o orçamento e posteriormente o fecho de contas da Festa da Praia, à 

semelhança do que aconteceu o ano passado e todos os anos, ao contrário de quando a 

Festa da Praia custava um valor três vezes maior em dinheiro público do que o valor do 

orçamento deste ano e do ano passado. ------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência ao facto de ser perigoso o discurso da estratégia de não promoção 

da Festa da Praia, proferiu que é uma questão objetiva, de mudança de estratégia de 

promoção e de mudança de mentalidade, porque não se pode ter o discurso do “convém 

no momento”, ou seja, em determinadas alturas diz-se que não se pode pensar toda a 

estratégia de cidade e de promoção com base numa semana, quando se define a 

estratégia de outro modo, então diz-se que afinal essa semana é que é muito importante. -  
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 -------- Continuou dizendo que essa semana é de top a todos os níveis e pela mesma 

razão que o senhor Vereador Rui Espínola disse que era necessário ter cuidado, a 

estratégia da promoção da Praia da Vitória é a natureza, porquanto andou-se muitos 

anos a promover a questão cultural mas, mais do que nunca, junto dos operadores 

turísticos é fundamental, neste momento, passar a mensagem da natureza que o 

concelho da Praia da Vitória tem para oferecer a quem o visita. -------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que o que disse foi que concordava com a 

estratégia da natureza, desde que se aliasse a estratégia da natureza com a cultura. --------  

 -------- Relativamente à semana da Festa da Praia, referiu que o que disse foi que, no seu 

entender, esse discurso de não apelar à vinda para as Festas, ou não centrar o enfoque 

nas Festas, ou não notar as Festas como uma semana importante, e foi isso que o senhor 

Presidente disse, não era conveniente, exatamente porque o turismo é extremamente 

volátil, sendo que o que neste momento é, daqui a três ou quatro anos, pode não ser. -----  

 -------- Destacou, também, que já se começa a sentir os primeiros sintomas dessa 

situação, por exemplo, festivais que são criados na semana das Festas os quais estão a 

retirar o público-alvo das Festas, pelo que disse que era necessário ter algum cuidado 

com esse tipo de discurso. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre os orçamentos das Festas, da altura do executivo do Partido Social 

Democrata, proferiu que não fazia parte do executivo nessa altura e não tem de 

responder pelo que se passava nessa altura, no entanto, as Festas das Praia foram 

iniciadas no tempo do executivo do PSD, tendo havido uma evolução ao longo dos anos 

e quando o senhor Presidente chegou ao executivo já estava tudo “em velocidade de 

cruzeiro”, apesar de ser sempre necessário reestruturar, reorganizar, reduzir custos, mas 

isso decorre de um processo normal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre as contas das Festas da Praia, reconheceu que as mesmas vêm 

refletidas nas contas da Cooperativa Praia Cultural, no entanto, o problema é que não se 

consegue perceber quanto é que foi, efetivamente, gasto nas contas das Festas da Praia, 

porque essas contas estão diluídas nas contas da Cooperativa Praia Cultural. Assim, o 

que disse foi que, à semelhança da apresentação do orçamento das Festas da Praia, 

também gostava de ter acesso ao fecho das contas das Festas da Praia, sendo que desse 

modo é que seria possível verificar se, em termos de execução, foi mesmo assim. ---------  

 -------- Relativamente à questão da promoção, o senhor Presidente referiu que, mediante 

contato com toda a parte da hotelaria da Praia da Vitória e tudo o que são viagens, o que 

é necessário vender e potenciar não é a primeira semana do mês de agosto, sendo que 

ninguém omitiu a Festa da Praia na estratégia de promoção do Concelho, ou seja, a 

Festa faz parte da promoção mas o enfoque é outro, designadamente promover e vender 

outras alturas do ano. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à estratégia, em termos da natureza, disse que é uma estratégia para todo 

o ano e também focada no inverno, dar enfoque àquilo que o Concelho organiza na 

altura da época mais baixa, porque aí é que está a dificuldade de criar riqueza e de criar 

e gerar emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a promoção da Festa da Praia, salientou que o executivo continua a fazê-

lo, fazendo parte da promoção do Município, sendo que a diferença que existe é que 
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antigamente, na viagem aos Estados Unidos e ao Canadá, só se promovia a Festa da 

Praia e atualmente vai-se promover o ano inteiro. -----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu referindo que a única coisa que disse foi que, 

no seu entender, o senhor Presidente não deveria usar o discurso de descorar a 

promoção das Festas da Praia. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente voltou a esclarecer que obviamente que a Festa da Praia faz 

parte da promoção do Município, mas a questão é estratégica, ou seja, anteriormente 

apenas se promovia a Festa da Praia e, por exemplo, não vai para a BTL promover só a 

Festa da Praia quando esta semana já está praticamente vendida em termos de hotelaria. -  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o que é que uma pessoa pode fazer ao 

chegar à Praia, considerando que o Município está a apostar no turismo de natureza, 

tendo o senhor Presidente respondido que no Concelho existe um conjunto de empresas 

marítimo/turísticas, de animação turística, de turismo de natureza, que são todas aquelas 

que fazem parte do vídeo promocional, que proporcionam diversas atividades nesse 

sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins alertou para a situação da rampa da Marina que se 

encontra cheia de limos, tendo a Vereadora Raquel Borges esclarecido que essa questão 

está a ser solucionada. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente acrescentou que este é um tipo de 

problema complicado de se resolver, do ponto de vista operacional, porquanto para se 

tratar da parte dos limos tem de se usar cloro e, nessa altura, surgem reclamações 

porque o cloro é prejudicial para a natureza. ------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente a Vereadora Cláudia Martins solicitou que fosse feito um balanço 

do modo como decorreu, este ano, o Carnaval, nomeadamente o desfile infantil, sobre o 

qual surgiram várias críticas de que poucas escolas tinham participado, por a Câmara 

não ter disponibilizado transportes, outras pessoas diziam que, apesar da Câmara ter 

disponibilizado transportes, em termos logísticos estava péssimo, pelo que questionou o 

que se passou e se existe uma explicação para isso e, ao que parece, o grande desfile de 

Carnaval aconteceu em Angra. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que o grande desfile de 

Carnaval vai acontecer sempre em Angra porque Angra tem mais alunos do que a Praia.  

 -------- Continuou dizendo que, do ponto de vista operacional, a Câmara Municipal 

organiza o desfile mas não consegue disponibilizar transporte para todas as escolas do 

Concelho, não havendo condições para esse efeito a Câmara não assume o transporte e, 

na prática, o que tem acontecido são os estabelecimentos privados a participar no 

desfile. A partir do momento que a Câmara não disponibiliza o transporte é uma decisão 

das próprias escolas se participam ou não. --------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se a Câmara organizou este desfile e 

não teve qualquer tipo de despesa, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara 

oferece um lanche, disponibiliza o som, bem como a logística associada ao desfile. -------  

 -------- O Vereador Carlos Costa salientou uma questão que acontecia há alguns anos 

atrás, ou seja, as próprias Juntas de Freguesia mobilizavam as carrinhas das instituições 
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da freguesia para as crianças virem participar nas atividades infantis, atualmente, isso 

não acontece e a Câmara é que tem de disponibilizar o transporte. ---------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se a Câmara apelou à sensibilização 

dessas instituições para participarem no desfile, ao que o Vereador Carlos Costa 

respondeu afirmativamente. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que esta é uma consequência do tratamento 

que as Juntas de Freguesia têm tido, ao que o senhor Presidente replicou que isso não é 

argumento, para além de que as Juntas de Freguesia tiveram um aumento nos apoios de 

dez por cento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, conforme teve conhecimento, as 

crianças do primeiro ano, da Escola Francisco Ornelas da Câmara, participaram no 

desfile, tendo as mesmas se deslocado a pé, sendo que a justificação para as restantes 

crianças não participarem consistiu nos programas muito extensivos e que não podiam 

estar um dia sem aulas. Posteriormente, teve conhecimento que essas crianças estiveram 

todo o dia, nas salas de aulas, a comemorar o Carnaval. ----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que a questão fundamental, nessa matéria, é do 

ponto de vista de alguém assumir a responsabilidade de trazer as crianças para o centro 

da Praia ou ficar com elas em contexto de sala de aulas. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, na sua perspetiva, existem vários fatores 

que influenciam essa situação, desde logo, do ponto de vista dos próprios professores, 

foi deliberado, em relação a medidas de protestos sobre a recuperação do tempo de 

serviço da carreira docente, não participar em tudo o que eram atividades extra do plano 

anual de atividades, exatamente porque o professor acaba por ter toda a 

responsabilidade e depois não é agradecido por isso, situação esta que tem dado muita 

confusão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às escolas das freguesias, referiu que a situação é mais 

complicada, por várias razões: as pessoas estão mais comodistas; não se pode colocar 

um grupo de alunos num carro de qualquer forma, sendo que isso tem várias exigências, 

pelo que não pode ser o Presidente da Junta de Freguesia, junto das instituições da 

freguesia, a assumir essa responsabilidade; é necessário obter autorização de todos os 

encarregados de educação, para todos os meninos se poderem deslocar e assumir todas 

as responsabilidades pela deslocação, pelo que alguns dos professores não estão 

dispostos a assumir tudo isso. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Apesar de tudo, defendeu que, como este é um dia importante para a Praia, seria 

importante fazer um bom desfile com todas as crianças, pelo que, provavelmente, não 

seria displicente a Câmara Municipal ponderar em fazer um investimento de forma a 

assegurar o transporte das crianças das escolas do Concelho. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que não se pode comparar a situação de Angra com 

a Praia, porquanto a Câmara da Praia tem autocarros próprios, pelo que não se efetuam 

requisições de transportes externos e quando é necessário transporte a Câmara é que 

assegura com os seus autocarros. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, a Câmara disponibiliza ao conjunto das escolas do Concelho, 

dentro da disponibilidade, autocarros para visitas de estudo ou para outras atividades, 

desde que seja requisitado. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Ainda sobre o desfile de Carnaval destacou que os tempos mudaram, 

anteriormente, por exemplo, os alunos da Escola Francisco Ornelas da Câmara vinham a 

pé para participar no desfile mas, atualmente, isso não é possível. No entanto, esse é um 

assunto que tem de estar pendente e, eventualmente, tem de se analisar estas diferenças 

apontadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou a importância de todos perceberem e 

estarem mobilizados, até para ajudar no desenvolvimento da própria Cidade. --------------  

 -------- O senhor Presidente disse que concentrar tudo no mesmo dia e na mesma hora é 

praticamente impossível, ao contrário, por exemplo, do que acontece aquando do 

“Outono Vivo, que como decorre durante vários dias permite que todas as crianças das 

escolas, com os meios da Câmara, se desloquem ao evento. Caso seja para concentrar 

tudo no mesmo dia e na mesma hora, é uma questão que tem de ser avaliada, sendo que 

se for para pagar o aluguer de transporte para todas as escolas vai ser dispendioso. -------  

 

 -------- De seguida a Vereadora Cláudia Martins proferiu que receberam algumas 

queixas, durante estes dias, sobre a limpeza da zona da Marina, que se encontra cheia de 

areia e ainda ontem a limpeza não se encontrava totalmente concluída, sendo esta uma 

altura em que cá estavam turistas e emigrantes, pelo que questionou o que efetivamente 

se passou e se havia necessidade da limpeza ter sido feita no dia que chegou o navio 

cruzeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta situação o senhor Presidente defendeu que a Cidade, na 

altura da vinda dos turistas, encontrava-se apresentável, sendo que os trabalhos de 

manutenção da Câmara continuam a ser levados a efeito, nomeadamente de limpeza do 

areal, como também vai começar a ser efetuada a montagem das zonas balneares, ou 

seja, os trabalhos, a partir de agora, são os habituais para esta altura do ano. No entanto, 

formalmente não existe qualquer queixa sobre esta situação, da parte do operador o 

registo foi extraordinariamente positivo. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, na sua opinião, aquela situação foi mal 

gerida, porque essa questão foi abordada na última reunião de câmara e não compreende 

porque motivo, durante aquela semana, não houve disponibilidade para limpar aquela 

zona, apesar de não ver qualquer problema em estarem a limpar e os turistas a passear, 

mas poderia já estar limpo. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que aquele local não foi limpo só naquele dia, o 

que acontece é que quando faz vento volta a concentrar areia para aquela zona. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola insistiu referindo que o que não compreende é o 

motivo pelo qual a situação não foi resolvida durante aquela semana e o que aconteceu 

para assim não ter acontecido. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Nélia Nunes elucidou que o que foi dito nessa reunião foi que essa 

limpeza teve de ser atrasada por existirem outras situações mais graves, tendo o 

Vereador Rui Espínola replicado que essa questão foi abordada na segunda-feira e o 

navio de cruzeiro chegou na quinta-feira. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que também ainda decorrem os trabalhos de 

limpeza das Obras Públicas, sendo que o que está em causa é uma questão estética mas, 

em termos daquilo que é a atividade dos empresários, nada foi afetado. ---------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a questão é que essa situação foi abordada na 

segunda-feira, nessa altura o senhor Presidente justificou que não tinha sido possível 

resolver por existirem outras prioridades, porém, passados quase quinze dias para se 

proceder à limpeza a situação mantinha-se, ao que o senhor Presidente esclareceu que 

uma coisa foi a limpeza das massas de areia e outra coisa foram os restinhos de areia 

que foram entretanto trazidos pelo vento. ---------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que teve conhecimento que, durante o 

Carnaval, as pessoas levam comida para dentro do Auditório, o que até é uma situação 

desprestigiante para uma sala nobre do Concelho e que não faz sentido autorizar-se uma 

coisa dessas, tendo o Vereador Carlos Costa retorquido que as pessoas foram 

sensibilizadas para não o fazerem, mas isso é uma questão que tem de partir das 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere ao processo de inventariação do Carnaval da ilha Terceira, a 

Vereadora Cláudia Martins referiu que foi publicado no Açoriano Oriental que este 

processo estava dependente do parecer das duas autarquias, tendo questionado a 

veracidade desta notícia, ao que o senhor Presidente respondeu que esse pedido de 

parecer foi enviado, ao Município, no mês de janeiro, terminando o prazo no mês de 

abril, sendo que as duas Câmaras emitiram os seus pareceres mesmo antes de findar o 

prazo estabelecido para o efeito. --------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins abordou, ainda, a questão da manutenção do 

parque infantil, sendo que este espaço está a necessitar, urgentemente de manutenção, 

tendo o senhor Presidente respondido que o parque infantil encontra-se em manutenção 

e está a ser preparada uma remodelação. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que a questão do parque infantil já se arrasta 

há muito tempo, ou seja, não foi dada prioridade àquele espaço do ponto de vista da 

manutenção, o que leva a que o espaço necessite de uma remodelação profunda. ----------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/05) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 1 de março corrente, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da 
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Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, no âmbito da BTL, não pode estar presente na reunião do dia 11 de março de 

2019, pelo que será substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em 

conjugação com o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem 

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

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

 

 

 -------- (02/05) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 26 de fevereiro findo, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com as posteriores alterações, o gozo de 4 dias de férias, de 26 de fevereiro a 1 de 

março de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/05) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO LULU CAFÉ E BAR: -----------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/376, datado de 18 de fevereiro findo, 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 Lulu Café e Bar, sito na Rua Aniceto Ornelas, n.º 5, freguesia de Santa 

Cruz, 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 vislumbrando qualquer inconveniente à renovação da licença da prática de jogos 

lícitos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 25 de fevereiro 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/2019/229, 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. ------------------------------------  
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 -------- (04/05) PROJETO DE REGULAMENTO DO COMÉRCIO A RETALHO 

NÃO SEDENTÁRIO – PROPOSTA APÓS PUBLICITAÇÃO DE INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/221, datada de 1 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o procedimento conducente à presente proposta de 

elaboração do Regulamento do Comércio a Retalho Não Sedentário foi iniciado e 

publicitado nos termos do disposto na deliberação camarária de 31 de dezembro de 

2018 e do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo, e que ninguém se 

constituiu como interessado nem houve qualquer apresentação de contributos para a 

elaboração do regulamento, não havendo assim que proceder à audiência dos 

interessados prevista no artigo 100º do mesmo diploma, nem se justificando, pela 

natureza específica da matéria, sujeitar o mesmo ao processo de consulta pública 

previsto no artigo 101º; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, foi garantida a participação da Associação dos Consumidores 

da Região Açores, da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e da Associação da 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, na qualidade de entidades 

representativas dos interesses em causa, no estrito cumprimento do disposto no artigo 

79.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, as quais não se pronunciaram; --  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa e artigos 25º, nº 1, alínea g), e artigo 33º, n.º 1, alínea k), do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória 

delibere aprovar e submeter à posterior aprovação da Assembleia Municipal, o presente 

projeto de Regulamento, anexo a esta proposta.” ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola sugeriu que essa publicitação fosse mais de fácil 

acesso informaticamente, tendo o senhor Presidente respondido que já é possível enviar 

as propostas/sugestões por email. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou quantas pessoas apresentaram, 

oficialmente, propostas no âmbito da auscultação pública da alteração ao Regulamento 

de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória, ao que o senhor Presidente respondeu que 

foram três pessoas a apresentarem contributos, apesar de ter havido muitas mais a 

pronunciarem-se nas redes sociais. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins proferiu que esta é a forma legal para participação, 

contudo os contributos manifestados nas redes sociais são válidos, porquanto à Câmara 

interessa saber o que é que os munícipes dizem, pelo que sugeriu, e de uma forma de 

aproximação a essas pessoas, que se gere esse debate numa rede social, ou sugerir a 

essas pessoas que o fizessem pela forma legal, de modo a haver uma aproximação a essa 

nova realidade.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente esclareceu que os perfis que mais 

comentam na rede social da Câmara são anónimos, ou são “spam”, pelo que não é 

possível entrar nessa realidade. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o projeto em discussão, a Vereadora Cláudia Martins perguntou se não 

seria possível ficar anexado ao Regulamento uma listagem com os espaços disponíveis 

para este efeito, ao que o senhor Presidente respondeu que isso é muito complexo. -------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto nos artigos 25º, 

nº 1, alínea g), e artigo 33º, n.º 1, alínea k), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

 

 -------- (05/05) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE ADITAMENTO AO 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE €795.954,78: ------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/217, datada de 28 de fevereiro findo, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo até €795.954,78 (setecentos e 

noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) 

destinado a financiar os seguintes investimentos: ------------------------------------------------  

 -------- a) Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável - €97.133,51 (noventa e 

sete mil, cento e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos); -------------------------------  

 -------- b) Parque Empresarial das Lajes - €601.143,43 (seiscentos e um mil, cento e 

quarenta e três euros e quarenta e três cêntimos); ------------------------------------------------  

 -------- c) Eixo Pedonal e Ciclovia - €97.677,84 (noventa e sete mil, seiscentos e setenta 

e sete euros e oitenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal aprovou as cláusulas contratuais a 08/10/2018. ---------------  

 -------- Considerando que, em sede de fiscalização prévia ao contrato de empréstimo, o 

Tribunal de Contas levanta a questão do previsto na alínea b) do n.º 1 da Cláusula 

Décima do contrato estabelecer uma garantia que não está prevista na lei; ------------------  

 -------- Considerando que o Banco acedeu à solicitação do Município para revogar a 

referida disposição contatual; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da minuta de aditamento que se 

junta, e cujo anexo I é constituído por cópia do contrato de empréstimo assinado a 

02/11/2018.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, como tinham dúvidas nesta questão, 

iam abster-se na votação, tendo o senhor Presidente feito uma explanação da alteração 

em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (06/05) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS - BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - BOMBEIROS DA PRAIA DA VITÓRIA: ---------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/213, datada de 27 de fevereiro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Corpo de Bombeiros Voluntários de acordo com as suas 

atribuições próprias, são considerados agentes de proteção civil nos concelhos, 

conforme o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases de Proteção Civil; ---------------------------  

 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 

da Vitória é constituída por homens e mulheres que dedicam voluntariamente grande 
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parte do seu tempo em prol da comunidade praiense, realizando com coragem inúmeras 

tarefas de proteção civil, nomeadamente no âmbito da emergência  

Pré-hospitalar, combate a incêndios, ações de mitigação para a redução de efeitos da 

ocorrência de situações de riscos, proteção e socorro de pessoas em perigo e 

salvaguarda de bens, colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, 

sensibilização em matéria de autoproteção, participação em exercícios e simulacros, 

entre outros; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 

no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 15.º atribuição de Medalha de 

Bons Serviços Municipais, destinada a premiar membros das Associações de 

Bombeiros, que tenham trabalhado na área do Concelho, com dedicação e mérito em 

prol do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município reconhece e pretende homenagear/condecorar 

todos os homens e mulheres que muito têm contribuído para o bem-estar e segurança 

dos praienses, sendo também um reconhecimento público da coragem e dedicação que 

colocam, diariamente, ao serviço da humanidade. -----------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e 

Medalhas Municipais proponho que Câmara delibere a atribuição de Medalha de Bons 

Serviços Municipais: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de 

serviço) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Sérgio Eduardo Raposo Castro;  -----------------------------------------------------------  

 -------- Andreia de Fátima Gomes Gil; -------------------------------------------------------------  

 -------- Tânia Sofia Eufrásio Cortez. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços em Prata (20 anos de serviço) -----------  
 -------- Carlos Alberto Teixeira Pacheco. ----------------------------------------------------------  

 -------- Medalha Municipal de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille (30 

anos de serviço) --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- João Adelino de Lima da Costa.” ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------   
 

 

 -------- (07/05) PROCESSO N.º 01/2018/167 – DIOGO PACHECO MARTINS - 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – SOLICITAÇÃO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS: --------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 22 de fevereiro findo, de Diogo Pacheco Martins, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao processo n.º 01/2018/167 

relativo à construção de moradia unifamiliar, sita na Canada de Diante, lugar de Santa 

Luzia, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, tendo em conta que desempenha 

funções ativas no corpo de Bombeiros da Praia da Vitória. ------------------------------------  

 -------- Informação datada de 22 de fevereiro findo, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “Serve a presente para informar que, no âmbito do pedido de licenciamento de 

construção de moradia unifamiliar, sito na Canada de Diante, lugar de Santa Luzia, 

freguesia de Santa Cruz, veio o requerente Diogo Pacheco Martins, solicitar a V. Ex.ª a 

isenção do pagamento de todas as taxas referentes ao processo anteriormente 

mencionado, ao abrigo do disposto na ata n.º 24/2015 da reunião ordinária desta Câmara 

Municipal, datada de 24 de novembro de 2015, tendo em conta que desempenha 

funções ativas no Corpo de bombeiros da Praia da Vitória. ------------------------------------  

 -------- Assim e uma vez que se pode comprovar através de Declaração emitida pela 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória, datada de 22 de 

fevereiro de 2019, que o requerente é Bombeiro de terceira classe do quadro ativo, n.º 

200327011, pode o presente pedido ser remetido a Reunião de Câmara para aprovação.”   

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

de taxas conforme requerido, nos termos e fundamentos da informação técnica 

datada de 22 de fevereiro findo, da Secção de Obras Particulares – Setor de 

Atendimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (08/05) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS DE 

EMBALAGENS – DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA ORÇAMENTAL E 

CATIVAÇÃO DE VERBAS: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 26/2019, datado de 21 de fevereiro findo, da TERAMB-Empresa 

Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, informando que 

atendendo à necessidade de submeter o Contrato n.º 2/2019, relativo à Aquisição de 

serviços de recolha de resíduos de embalagens, no concelho de Angra do Heroísmo, 

para obtenção de visto pelo Tribunal de Contas e ao exarado no n.º 4 do artigo 5º da Lei 

da Organização e Processos do Tribunal de Contas, submetem a este Município, para 

efeitos de aprovação, a declaração que atesta que a TERAMB possui suficiência 

orçamental e já procedeu à cativação das respetivas verbas para execução da obra em 

apreço.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a declaração de suficiência 

orçamental e cativação de verbas em apreço. -------------------------------------------------  

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

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e trinta 

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: _________________________________________ 


