
 

 
Ata nº 17/2019 Página 1 de 15 
 

 

 

 

ATA Nº 17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, 

Anselmo Dinis Borges Pires, em substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges 

de Meneses e Maria José Machado da Rocha Nunes. ------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Anselmo Dinis Borges Pires, em 

substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Cláudia Fagundes Martins e 

Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente abordou o tema que havia 

suscitado debate na reunião anterior, relativo à denúncia de que a obra da Canada do 



 

 
Ata nº 17/2019 Página 2 de 15 
 

 

 

 

Porto teria sido intencionalmente demolida, questionando se existia algum elemento de 

prova que os Vereadores do Partido Social Democrata pretendessem apresentar, a fim 

de a Câmara Municipal poder, eventualmente, atuar ou se foi apenas uma denúncia sem 

qualquer comprovativo. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que receberam o parecer da Secretaria das Obras Públicas, como 

é habitual em todo o tipo de obras, dizendo que o licenciamento do projeto de 

aditamento foi deferido. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto e como foi feita uma denúncia, em sede de reunião de Câmara, de 

que a demolição foi deliberada, o que alteraria a situação, perguntou se existia alguma 

nova informação para análise da Câmara. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que contactou a Junta de Freguesia dos 

Biscoitos e que esta continua a aguardar resposta da Secretaria das Obras Públicas, pelo 

que mantinha a posição tomada na última reunião de Câmara, no sentido de que nada 

mais tinha a acrescentar. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio dizendo que leu a ata da última reunião de 

Câmara, na qual não esteve presente, tendo-se apercebido da preocupação do senhor 

Presidente relativamente a esta matéria, pelo que tinha uma nota a fazer sobre o assunto, 

designadamente para dizer que percebeu que, afinal, quem está a tornar esta questão 

num caso político, é o senhor Presidente da Câmara, pela insistência que faz sobre a 

matéria, porquanto o PSD, tendo recebido uma informação/denúncia de um 

procedimento alegadamente ilegal, limitou-se a chamar a atenção e a solicitar 

informação sobre o caso, o que é perfeitamente normal. ----------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que as pessoas que observaram o facto é que têm de denunciar a 

situação ao Município mas, no entanto, existe uma questão que ainda lhe suscita 

dúvidas e que não foi esclarecida pelo senhor Presidente e que é a de saber o que 

fizeram os técnicos da Câmara nesta matéria, nomeadamente os fiscais, acrescentando 

que o engenheiro civil responsável pela obra até pode escrever o que quiser no seu 

relatório, mas é à Câmara Municipal, enquanto entidade responsável pelo 

licenciamento, que cabe fiscalizar a obra, indo ao terreno para comprovar se é verdade o 

que o senhor engenheiro declarou, pelo que ora questiona se os técnicos municipais se 

deslocaram à obra e se comprovaram que, efetivamente, o muro havia caído devido aos 

temporais que ocorreram uns meses antes, conforme alegado. ---------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que, o que o Vereador Rui Espínola acabou de 

dizer era surreal e que já havia respondido e esclarecido perfeitamente a atuação dos 

fiscais da Câmara Municipal, ou seja, que, formalmente, o que a Câmara Municipal 

recebeu foi uma informação normal referente ao licenciamento de uma obra, tendo os 

fiscais procedido no âmbito da informação recebida, sendo que, a única denúncia 

existente sobre uma demolição deliberada, foi a efetuada pelo Vereador Rui Espínola na 

própria reunião de Câmara de vinte e nove de julho. --------------------------------------------  

 -------- Esclareceu também que, da sua parte, não há qualquer caso político e que só está 

a insistir no assunto porque foi levantada uma questão para a qual devia haver factos e 

provas para a comprovar; acrescentou que as duas denúncias é que foram políticas, 

porque, desde que se recorda e das várias denúncias que a Câmara sempre recebe, nunca 

houve denúncias de qualquer Junta de Freguesia, nem tão pouco dos Vereadores da 
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oposição, tendo este caso sido levantado no âmbito da atividade política desenvolvida 

pelos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, referiu que, enquanto a suspeita não for retirada ou clarificada, vai 

insistir nesta questão, considerando que foi levantada a suspeita de que a demolição foi 

deliberada, pelo que, ou se junta prova dessa matéria, ou terá de haver um pedido de 

desculpa, porque não se podem fazer denúncias levianamente, sem provas e sem 

testemunhas, sobre qualquer matéria. --------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que o trabalho dos fiscais foi realizado de acordo com a 

informação recebida e assinada pelo técnico da obra, sendo que a Câmara Municipal, 

quando recebeu a notificação de que o muro havia caído, se deslocou ao local e 

sinalizou a situação e que, mesmo que os fiscais se deslocassem ao local passados um 

ou dois dias, não iam saber se o muro caiu naturalmente ou não. -----------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que apenas pretende saber se existe algum meio probatório ou 

testemunho que permitam confirmar a denúncia efetuada porque, não havendo, estamos, 

então, perante uma denúncia completamente descabida que afeta, não apenas, a atitude 

da Câmara Municipal, do ponto de vista do licenciamento, como também do ponto de 

vista ético e moral do munícipe. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola voltou a dizer que, o que foi dito na reunião de Câmara 

realizada na freguesia das Quatro Ribeiras e ora repete, é que parece constituir um 

incómodo solicitar informação sobre uma obra que está a decorrer no Concelho, seja ela 

de quem for, sendo que, naquele caso, acresce o facto de a obra ser de uma pessoa que 

já teve responsabilidades municipais. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola continuou referindo que, nessa reunião, disse que 

haviam sido informados, pelos moradores daquela localidade, que a parede não teria 

caído totalmente e que teria sido derrubada intencionalmente, cabendo a essas pessoas 

apresentarem essa denúncia mas, se elas não o quiserem fazer, não as pode obrigar a 

fazê-lo, acrescentando que não tem de pedir quaisquer desculpas, considerando que não 

afirmou que a parede tinha sido intencionalmente derrubada, mas sim que tinha sido 

informado pelos moradores que isso teria acontecido, razão pela qual terão de ser essas 

pessoas a, querendo, denunciar formalmente a situação. ----------------------------------------  

 -------- De seguida voltou a perguntar o que fizeram os serviços municipais perante esta 

situação, porque existe o parecer técnico de um engenheiro civil que diz que houve uma 

derrocada em função dos temporais, questionando se, perante este parecer, algum 

técnico municipal se deslocou ao terreno para averiguar e comprovar o que no parecer 

consta e se, tendo ocorrido essa fiscalização, existe algum relatório técnico sobre essa 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que nunca foi posta em causa a legitimidade ou o 

direito de se colocarem questões, nem de se solicitar informação, mas sim o facto de ter 

sido efetuada uma denúncia, em sede de reunião de Câmara, com base no “disse que 

disse”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Prosseguiu dizendo que, no caso dos Biscoitos, é habitual a Câmara receber 

reclamações de vizinhos e de pessoas anónimas, mas que, neste caso concreto, as únicas 

denúncias efetuadas foram provenientes de órgãos políticos, que exercem uma atividade 

política e, para a qual, aparentemente, não têm qualquer prova e que, para além disso, o 
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Vereador Rui Espínola foi o único que levantou a questão da demolição ter sido 

deliberada, porquanto em mais nenhum documento isso foi denunciado, nem no 

documento da Junta de Freguesia, nem no requerimento do PSD. ----------------------------   

 -------- Salientou ainda que o Vereador Rui Espínola não só “ataca” a análise do 

licenciamento da Câmara Municipal, como também “ataca” a questão moral e ética de 

um munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao trabalho dos fiscais esclareceu que, como é habitual, os mesmos 

deslocaram-se ao local, não tendo detetado matéria para levantar auto de notícia e que, 

em termos de documentação, estava tudo em conformidade, tendo o fiscal mencionado 

que a demolição foi natural e verificado também que a edificação estava ser recuperada 

dentro daquilo que era a construção inicial; assim, não há relatório, nem nesta obra, nem 

noutras, ou seja, quando os casos estão devidamente sinalizados e operacionais e caso a 

denúncia feita, em sede de reunião de Câmara, pelo Vereador Rui Espínola, tivesse sido 

formalmente apresentada, naturalmente que, nessa situação, os fiscais teriam procedido 

a uma análise com base numa denúncia formal sobre a matéria. ------------------------------  

 -------- Mais realçou que o fundamental, neste processo, é saber se a parede caiu 

naturalmente ou se há algum comprovativo para tal denúncia. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que a denúncia foi feita pela Junta de Freguesia, 

tendo o senhor Presidente retorquido que a denúncia da Junta de Freguesia dos 

Biscoitos e o requerimento dos Vereadores do PSD não falam em demolição deliberada. 

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que, o que disse, em reunião de Câmara, foi 

que o que constava do parecer técnico, alegadamente, não coincidia com o que, quem 

tinha visto, dizia que tinha acontecido mas, no entanto, não pode obrigar as pessoas a 

virem à Câmara denunciar, pelo que cabe aos serviços municipais averiguar, junto das 

pessoas e no terreno, se é verdade ou não. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, da parte da Câmara, tem o projeto que deu 

entrada, o documento do engenheiro e os fiscais que foram ao local, sendo que nesses 

documentos nada diz aquilo que o Vereador Rui Espínola, apenas verbalmente, disse, 

tendo então o Vereador Rui Espínola questionado o que, concretamente, fizeram os 

serviços municipais quando foi feita a denúncia e se foi elaborado algum documento a 

confirmar que estiveram no local a averiguar a situação. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que são duas situações diferentes e que, uma questão 

é o acompanhamento do licenciamento, que deu entrada e ao qual foi dado o devido 

andamento e que, outra questão, é a denúncia feita pelo Vereador Rui Espínola, que não 

consta na denúncia da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que o Vereador Rui Espínola coloca em causa o licenciamento 

público e os serviços municipais, ao que o Vereador Rui Espínola perguntou onde 

estava o relatório do fiscal que se deslocou à obra após a denúncia da Junta de 

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

 -------- O senhor Presidente respondeu que a denúncia da Junta de Freguesia chama a 

atenção para a questão da sobra e quanto a essa situação não há qualquer problema, não 

sendo essa a situação em causa. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os fiscais, quando se deslocam a uma 

obra, numa situação normal, não elaboram um relatório a descrever o que constataram, 
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até estando tudo em conformidade, ao que o senhor Presidente respondeu que fazem 

isso quando é necessário levantar um auto. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente voltou a insistir que, o que o Vereador Rui Espínola fez foi 

pôr em causa um licenciamento público, tendo o Vereador Rui Espínola referido que 

levantaram uma questão sobre um licenciamento e que chamaram a atenção para uma 

denúncia que tinha sido feita em relação a uma questão do licenciamento, pedindo 

documentos sobre o mesmo, sendo que na altura disse que, alegadamente, a informação 

que lhes fizeram chegar não correspondia ao que estava nos documentos, mas sim que a 

pessoa havia derrubado o muro intencionalmente. -----------------------------------------------  

 -------- Face a essa situação, sugeriu que, no futuro, os fiscais façam nota de todas as 

obras que visitam, a fim de se saber onde estiveram, o que constataram e que o 

Município atuou. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que só é elaborado relatório quando é levantado 

o auto, tendo o Vereador Rui Espínola retorquido que não está a falar de autos, mas sim 

de saber, comprovadamente, se o fiscal esteve no local e se fiscalizou ou não. -------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na reunião de Câmara o senhor Presidente 

deveria ter apresentado o documento dos fiscais que estiveram na obra, como fez com o 

documento do técnico da obra. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que a Câmara Municipal não pode levantar autos 

levianamente, mas sim fazer uma fiscalização ativa e construtiva, tendo o Vereador Rui 

Espínola esclarecido que não falou em autos mas num relatório. ------------------------------  

 -------- O senhor Presidente concluiu dizendo que o Vereador Rui Espínola levantou 

uma suspeita com base no “disse que disse”, sem apresentar documentos que 

comprovem essa situação, pelo que vai insistir na apresentação dos documentos, 

porquanto foi levantado um caso político por parte da Junta de Freguesia e dos 

Vereadores do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente informou que, considerando que a próxima 

reunião de Câmara está agendada para o próximo dia nove de setembro, 2ª feira da 

Serreta, dia em que habitualmente é concedida tolerância de ponto, a reunião ordinária 

da Câmara passaria para o dia dezasseis de setembro. ------------------------------------------  

 

 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o ponto de situação do posto de 

carregamento de carros elétricos na freguesia dos Biscoitos, tendo o senhor Presidente 

respondido que foi feita a candidatura para esse local mas que, tecnicamente e da parte 

elétrica, entendem que, para já, não é o local ideal para se colocar o primeiro posto, 

porque fica muito exposto à ressalga e receiam que, eventualmente, possa sofrer danos. -   

 -------- Ainda sobre esta questão o senhor Presidente explicou que, pelas mesmas 

razões, também não pode ser colocado na frente marítima da Praia, pelo que o local foi 

alterado para o parque junto ao Tribunal. ---------------------------------------------------------  
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 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se a Câmara tenciona transmitir esta 

informação à Junta de Freguesia, ao que o senhor Presidente respondeu que, para já, a 

situação ainda está a ser articulada tecnicamente, ou seja, não está formalizada. -----------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que a orientação do executivo era no sentido de 

colocar o primeiro posto de carregamento na freguesia dos Biscoitos, mas por questões 

técnicas, em princípio, o local será alterado para o parque junto ao Tribunal. ---------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esse é o único posto no Concelho, ao 

que o senhor Presidente respondeu que, pelo menos e para já, é o primeiro posto, sendo 

que o mesmo será colocado no âmbito dos contratos, elaborados pelo Governo, para 

colocação de um posto em cada concelho. --------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o ponto de situação da abertura ao 

trânsito, nos dois sentidos, na Canada da Salga, freguesia dos Biscoitos, tendo o senhor 

Presidente respondido que o processo se encontra na Comissão Permanente da 

Assembleia Municipal desde a altura que se discutiu esse assunto na sessão da 

Assembleia Municipal, sendo que está a ser analisado não só a questão do trânsito da 

Canada da Salga mas também o de toda a freguesia, razão pela qual baixou à referida 

Comissão Permanente. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se foram feitas algumas intervenções no 

Campo Sintético das Fontinhas, e o que falta fazer, ao que o senhor Presidente 

respondeu que, para já, está tudo feito em termos de licenciamento, sendo que, ontem, 

um técnico da Federação voltou a analisar o Campo e levantou algumas questões, pelo 

que se está a aguardar por esse parecer e, caso a Federação indique algumas correções, 

ter-se-á de proceder nesse sentido, sendo que o objetivo é melhorar sempre as condições 

das infraestruturas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou em que incide, concretamente, a vistoria da 

Federação, ao que o senhor Presidente respondeu que incide sobre todas as 

infraestruturas, desde medidas do Campo, balizas, balneares, acessos, segurança, acesso 

dos adeptos, estacionamento, entre outros aspetos. ----------------------------------------------  

 -------- Além do referido nesse relatório da Federação, o Vereador Rui Espínola 

perguntou sobre quais as intervenções previstas para o Campo das Fontinhas nos 

próximos tempos, tendo o senhor Presidente respondido que, para já, o mesmo vai ser 

intervencionado naquilo que for indicado pela Federação, sendo que esse foi sempre o 

objetivo assumido pelo executivo, ou seja, dar condições para que as equipas, no âmbito 

competitivo em que se encontram, tenham todas as condições legais para competirem e, 

a partir daí, tentar sempre melhorar as infraestruturas desportivas. ---------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que os mínimos obrigatórios para se jogar 

estavam reunidos pois, caso assim não fosse, o jogo não se teria realizado, sendo que a 

sua questão é saber se está prevista alguma intervenção e se vai ser levada a efeito, ao 

nível de balneários, infraestruturas de vedação à volta do Campo, entre outras situações, 

tendo o senhor Presidente respondido que, para já, foi feita uma intervenção de correção 

e dentro daquilo que são as condições exigíveis para o Campeonato Nacional e que, as 

questões que podem vir a ser colocadas, são ao nível das telecomunicações e com as 
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linhas, sendo que tudo o resto não levanta grandes questões, o que também demonstra 

que as infraestruturas municipais se encontram num elevado nível de qualidade. ----------  

 -------- Concluiu o senhor Presidente dizendo que vai ter de se aguardar o parecer da 

Federação e depois analisar a melhor forma de levar a efeito as intervenções. --------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, pelo que depreendeu, até à vinda desse 

parecer não vão ser feitas mais intervenções no Campo das Fontinhas, tendo o senhor 

Presidente respondido que até à vinda do parecer não serão feitas intervenções. -----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, na presunção de que esse parecer não irá 

mencionar nada de substancial quanto aos aspetos obrigatórios para os jogos, a Câmara 

não tem mais nenhuma intervenção prevista para este ano no Campo de Jogos das 

Fontinhas, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara fará as intervenções de 

manutenção corrente, sendo que, no que se refere a grandes intervenções, a prioridade é 

a questão do Pavilhão da Fonte do Bastardo. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se não é possível resolver a questão da 

vedação nos próximos tempos, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que já 

estiveram a fazer manutenção na vedação.  -------------------------------------------------------  

 -------- Perguntou ainda o Vereador Rui Espínola sobre qual a estimativa do que se 

gastou no Campo das Fontinhas, tendo o senhor Presidente respondido que não é fácil 

precisar esse montante, considerando que as intervenções não foram feitas no âmbito de 

uma empreitada mas sim ao nível de fundos correntes. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que levantou esta questão do Campo de Jogos 

das Fontinhas exatamente porque esteva presente na reunião de Câmara que decorreu 

nas Fontinhas, onde foi dito que a prioridade era, até ao dia onze de julho, fazer uma 

série de intervenções no Campo, nomeadamente ao nível da vedação, balneários e linhas 

do campo e, tendo em conta que as intervenções realizadas foram de pequena monta, 

questionou se, eventualmente, a Câmara não está em condições de dar resposta a outras 

questões que estejam necessitadas. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente respondeu que dizer-se que as intervenções foram de 

pequena monta por não ter sido executado no âmbito de uma empreitada, era relativo, 

porque a mão-de-obra, enquanto esteve afeta às intervenções no Campo de Jogos, não 

esteve disponível para outras intervenções, pelo que não existia alteração de 

circunstâncias relativamente àquilo que foi dito. -------------------------------------------------  

 

 

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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 -------- (01/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto em curso, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da 

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 26 de agosto 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. -  

 -------- Requerimento datado de 21 de agosto em curso, de Maria José Machado da 

Rocha Nunes, 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 26 de agosto 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 21 de agosto em curso, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, 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 26 de agosto 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/17) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto em curso, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, 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 férias de 13 a 26 de 

agosto de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/17) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto em curso, 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 3 dias de férias de 12 a 14 de agosto de 2019. ---  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (05/17) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 16 de agosto em curso, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, 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 15 dias de férias de 16 a 30 de agosto de 

2019. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/17) COMANDO DA ZONA AÉREA DOS AÇORES – ENVIO DE 

DOCUMENTO – AVISO PÚBLICO SOBRE O VALOR ELEVADO DE 

BROMATO NA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – LAJES, PORTUGAL: ---  

 -------- Ofício n.º 3609, datado de 13 de agosto em curso, do Comando da Zona Aérea 

dos Açores, enviando cópia da nota n.º P-325-19 daq 65 Air Base Group, recebida 

naquele Comando, referente ao “AVISO PÚBLICO SOBRE O VALOR ELEVADO 

DE BROMATO NA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – LAJES, PORTUGAL”. --  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente fez uma explanação, destacando que, 

no âmbito do protocolo celebrado com o Ministério da Defesa, para além das questões 

de manutenção da garantia do abastecimento, a Câmara recebeu, pela primeira vez, as 

análises da qualidade da água para consumo humano da rede norte-americana que, além 

de abastecer o interior da Base, abastece ainda oitenta e sete casas no Bairro Americano 

de Santa Rita. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que foi comunicado, pelo Comando da Zona Aérea dos 

Açores, um valor elevado de bromato, substância proveniente dos produtos utilizados 

pelos americanos no tratamento da água e que são diferentes dos usados pela Praia 

Ambiente, cujo tratamento é feito à base de cloro. -----------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que esta não foi a primeira vez que isso aconteceu, sendo que, no 

dia que a Câmara recebeu esse documento, foi feita uma distribuição, porta a porta e por 

cada uma das habitações abrangidas, dando conhecimento da situação, tendo também a 

Praia Ambiente feito recolha da água para análise e cujos resultados se aguardam, sendo 

que, além disso, os americanos também fizeram análises cujos resultados ainda não 

estão disponíveis; entretanto, chega, na próxima quarta-feira, um técnico da ERSARA – 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores, para fazer novas 

análises. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que, caso se mantenham os mesmos valores, manter-se-á o 

aviso, sendo que o bromato não coloca qualquer problema para a saúde pública apesar 

de, neste caso, exceder o valor do padrão de qualidade. ----------------------------------------  

 -------- Destacou que, a última vez que esta situação ocorreu, foi em dois mil e dezasseis 

e nessa altura, ninguém da parte civil tinha sido informado, o que demonstra a 

importância do protocolo com o Ministério da Defesa Nacional relativamente a esta 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que, entretanto, está a decorrer a empreitada para substituir 

aquela rede de água e, caso continue a decorrer com normalidade, no prazo de um ano e 
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meio estará concluída, sendo que é a maior empreitada prevista para este mandato e a 

maior empreitada com recurso a Fundos Comunitários de uma Câmara dos Açores a ser 

efetuada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins, relativamente ao comunicado da Praia Ambiente, 

concordou com a forma detalhada como se informou a população relativamente ao que 

estava em causa mas, no entanto, realçou que essa informação levantou dúvidas perante 

a população geral porque, apesar de ter sido distribuída no bairro de Santa Rita, nas 

imediações as pessoas ficaram preocupadas pois não sabiam o que se estava a passar; 

assim, deixou a nota de que esse ponto poderia ter sido mais detalhado, no sentido de 

que a informação deveria ter especificado que apenas estava em causa a rede de 

abastecimento norte-americana e dizer quais as zonas concretas abrangidas, para as 

pessoas terem noção daquilo que se está a falar, porque na verdade isso gerou uma 

preocupação generalizada. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que, na sua opinião, a questão da comunicação é muito importante e 

da mesma forma que emitiram o comunicado detalhado sobre o elemento químico em 

causa, o comunicado também devia ter sido detalhado quanto às zonas envolvidas. -------  

 -------- Terminou referindo que, espera que, quando este problema esteja solucionado, 

as pessoas também tenham dele conhecimento para, obviamente, poderem ficar 

tranquilizadas.- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que nem telefonicamente, nem por correio 

eletrónico, nem mesmo através das redes sociais, a Câmara Municipal recebeu qualquer 

questão sobre essa situação, sendo do conhecimento geral quais as zonas que são 

abastecidas pela rede norte-americana. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que o comunicado é da Praia Ambiente, 

empresa municipal do Município da Praia da Vitória e, quando é emitido, as pessoas 

ficam, obviamente, alarmadas e com dúvidas sobre quais as zonas abastecidas por essa 

rede e considerando a forma como a informação era detalhada, também deveria ter sido 

mais esclarecedora quanto aos locais abrangidos. ------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, como tem vindo a dizer constantemente, a comunicação é 

um problema grande desta Câmara e têm-se gerado muitos problemas por esse motivo, 

ou seja, pelo facto de não haver uma comunicação assertiva, como por exemplo 

aconteceu na questão dos Biscoitos, porque se a Junta de Freguesia dos Biscoitos 

tivesse sido logo esclarecida na comunicação enviada, sobre o que estava em causa, no 

seu entender, a situação não teria avançado como aconteceu. ----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que, quem ouça as declarações da Vereadora 

Cláudia Martins, depreende que houve um grande alarido no âmbito do comunicado 

emitido e que as pessoas não entenderam o seu teor, mas isso não corresponde à 

verdade, da mesma forma que a situação dos Biscoitos também não corresponde à 

verdade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, quando essas situações de grande alarido acontecem, o 

executivo é sempre dos primeiros a tomar conhecimento mas, no entanto e 

relativamente aos casos indicados, não foi recebida qualquer informação.  ------------------  

 -------- Destacou também que, no caso do comunicado sobre o abastecimento de água, 

considera que foi um feliz exemplo de rapidez de comunicação, a qual foi distribuída no 
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próprio dia em que se recebeu a informação do Comando da Zona Aérea dos Açores, 

tendo até telefonado, no próprio dia, ao representante da comissão de moradores, sendo 

que não houve qualquer questão. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins disse que, de acordo com o memorando enviado 

pelos americanos, esta situação ocorreu a trinta de julho, sendo que o documento só é 

enviado a doze de agosto, pelo que questiona se isso significa que, entretanto, estiveram 

a proceder a outras formas de confirmar estes valores, ao que o senhor Presidente 

respondeu que isso é um procedimento normal da parte dos americanos, ou seja, não é 

feito um acompanhamento de análise como acontece com a Praia Ambiente, para além 

do facto de aquela rede ser extremamente velha, pelo que nem se esperou por novas 

análises por parte dos americanos e optou-se por fazer colheitas para análise.  -------------  

 -------- Ainda sobre esta questão a Vereadora Cláudia Martins perguntou para quando se 

previa obter os resultados dessas análises, tendo o senhor Presidente respondido que, em 

princípio, seria para a próxima semana. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou a importância da comunicação entre a Força 

Aérea Norte-Americana e o Município da Praia da Vitória e questionou se as análises 

também foram remetidas ao Município ou se foi enviado apenas o comunicado. -----------  

 -------- Abordou ainda o facto de o senhor Presidente ter dito que este elemento não tem 

qualquer impacto na saúde pública, mas a verdade é que isso não se sabe pois existem 

suspeitas de que o bromato possa provocar cancro e, apesar dos estudos falarem de dois 

casos em dois mil, ou seja, um número muito residual, não é correto dizer que não 

existe risco para a saúde das pessoas. --------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do alarido referiu que isso acontece exatamente porque a 

maioria das pessoas do Concelho não está informada sobre estas questões do 

abastecimento de água, e, tendo em conta o que foi falado no passado, ao ouvirem uma 

informação desta natureza, ficam preocupadas, pelo que cabe também a todo o 

executivo camarário, enquanto responsáveis políticos, desmistificar estas situações.  -----  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, quando diz que não há risco para a saúde, é 

porque o bromato, nas quantidades detetadas, mesmo nas sinalizadas pelo Vereador Rui 

Espínola, era mínimo e que nenhuma pessoa com um consumo normal de água irá 

consumir a quantidade de bromato suficiente para constituir risco para a saúde, ou seja, 

que é praticamente impossível, numa vida útil, uma pessoa beber essa quantidade de 

água. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 -------- (07/17) CHOCOLATE – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., 

REPRESENTADA POR NÉLIA BRITO NUNES - ATRIBUIÇÃO DE UM 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO A PARTIR DE 1 DE AGOSTO 

DE 2019: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 17 de julho findo, de CHOCOLATE – SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, S.A., neste ato representada por Maria Nélia Brito Nunes, solicitando 

de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a atribuição de um lugar de 
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estacionamento reservado em frente ao Hostel da Palmeira, sito na Rua da Lapa, n.º 7, 

freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, a partir de 1 de agosto de 2019, pretendendo 

fazer o pagamento mensalmente. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 22 de julho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

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

 -------- “A Chocolate-Sociedade Imobiliária, S.A., representada por Maria Nélia Brito 

Nunes, vem requerer a esta Câmara Municipal 1 local reservado para estacionamento, 

em frente ao hostel da Palmeira, sito na rua da Lapa, nº7, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, a partir de 1 de agosto de 2019. --------------------------------------------------------  

 -------- Face ao acima exposto tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória poderá atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 

1º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da 

Vitória, que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número 

de lugares não exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos 

do artigo 7º do já citado Regulamento.  ------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo que de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl 

Ávila, o qual se transcreve: "A Zona de estacionamento a que se refere o presente 

pedido já atinge, até à data, a cota de 10% do estacionamento destinado a “reservado”.  -  

No entanto, e uma vez que temos indicação em breve da alteração/desistência de 3 

lugares na Rua Serpa Pinto (mesma zona), sou do parecer que poderá, excecionalmente 

ser deferido.", pelo que o referido processo deverá ir a reunião camarária e caso o seja 

deferido, deverá dar-se conhecimento à Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística 

para proceder à instalação da sinalização e delimitação dos espaços.” -----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a questão da cota dos 10% já está 

solucionada, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido afirmativamente. ---------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de um lugar 

de estacionamento reservado, conforme requerido, nos termos e fundamentos da 

informação técnica datada de 22 de julho findo, do Setor de Atendimento a 

Munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Nélia Nunes não participou na discussão nem na votação, nos 

termos do disposto no n.º 6, do artigo 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com os artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --------------------------------------  

 

 

 -------- (08/17) PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE BAILE 

DA CANÇÃO REGIONAL TERCEIRENSE – XXVIII EDIÇÃO DA “FESTA DA 

VINHA E DO VINHO DOS BISCOITOS”: ---------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1218, datada de 19 de agosto corrente, da Vereadora 

em regime de substituição, Sr.ª Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pelo Grupo de Baile da Canção 

Regional Terceirense, fundado a 16 de julho de 1966, no âmbito da organização da 
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XXVIII Edição da “Festa da Vinha e do Vinho dos Biscoitos”, que decorrerá no Museu 

do Vinho dos Biscoitos;   ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância da “Festa da Vinha e do Vinho dos Biscoitos” para 

a valorização do património vitivinícola da ilha Terceira, do concelho da Praia da 

Vitória e particularmente da freguesia dos Biscoitos; -------------------------------------------  

 -------- Considerando que 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, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o Município, proponho que a Câmara Municipal 

delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Sobre a aprovação do apoio a prestar ao Grupo de Baile da Canção Regional 

Terceirense, para apoio nas despesas da XXVIII Edição da “Festa da Vinha e do Vinho 

dos Biscoitos”, com o valor de 350,00€.” ---------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (09/17) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA – PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1228, datada de 21 de agosto em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando a importância das festas tradicionais nas freguesias e vila do 

Concelho da Praia da Vitória, onde a expressão da cultura e tradições está enraizada nas 

populações e constitui atualmente um potencial do desenvolvimento turístico; -------------  

 -------- Considerando o esforço, trabalho e dedicação das comissões de festas, que 

regularmente enfrentam fortes desafios quer na sua constituição, quer na concretização 

dos programas festivos;  -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o disposto no artigo 8.º do Regulamento Municipal de Apoio às 

Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória em 4 de dezembro de 2017 

e 19 de dezembro de 2017, respetivamente; ------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 

n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, os apoios previstos no 

relatório emitido pela comissão de análise, referidos no quadro abaixo, valor de 

1120,00€ (mil cento e vinte euros), bem como minuta do respetivo contrato programa, 

documentos que são parte integrante da presente proposta.” -----------------------------------  
Entidade NIF Festa Local Datas Tipologia Valor 

Junta de Freguesia 

da Fonte do 

Bastardo 

512084246 Festa de Santa 

Bárbara 

Fonte do 

Bastardo 

17 a 22 de 

agosto 

Paróquia 640,00€ 
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Junta de Freguesia 

dos Biscoitos 

512087466 Festa da Canada 

do Caldeiro 

Biscoitos 3 a 5 de 

outubro 

Lugar 240,00€ 

Junta de Freguesia 

dos Biscoitos 

512087466 Festa de Santo 

António 

Porto dos 

Biscoitos 

20 a 22 de 

setembro 

Lugar 240,00€ 

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

 

 

 -------- (10/17) PROCESSO N.º 01/2019/101 – JORGE MANUEL CUNHA DA 

SILVA – LEGALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – 

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

 -------- Requerimento datado de 8 de agosto corrente, de Jorge Manuel Cunha da Silva, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas referentes ao processo n.º 01/2019/101, 

relativo à legalização e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Travessa Formosa, n.º 

3, 5, 7, freguesia de Santa Cruz, deste concelho, de acordo com a alínea i), do n.º 1, do 

art.º 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da 

Edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 8 de agosto em curso, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar que veio o requerente Jorge Manuel Cunha da 

Silva, através do requerimento n.º 1095/2019, datado de 8 de agosto de 2019, solicitar a 

V. Ex.ª, o pedido de isenção do pagamento das taxas referentes ao processo de 

legalização de ampliação de moradia unifamiliar, sito na Travessa Formosa n.ºs 3, 5, 7, 

freguesia de Santa Cruz, de acordo com a alínea i), do art.º 6.º, do Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas da Urbanização e da Edificação, publicado na 2ª 

série, do Diário da República através do Aviso n.º 9600/2009, de 14 de maio e ulteriores 

alterações, em virtude da obra em causa se localizar no centro histórico e núcleo 

consolidado da Praia da Vitória.” -------------------------------------------------------------------  

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

das taxas referentes ao processo de legalização de ampliação de moradia 

unifamiliar, sito na Travessa Formosa n.ºs 3, 5, 7, freguesia de Santa Cruz, de 

acordo com a alínea i), do art.º 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e Outras 

Receitas da Urbanização e da Edificação. ------------------------------------------------------  

 

 

 

 ---------- 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. --------------------------------------------  
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 -------- 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 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 pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


