ATA Nº 12
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE JUNHO DE 2022
(APROVAÇÃO POR MINUTA)
PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ---------------------------------VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista,
Otília Maria de Sousa Martins, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto
José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro
Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS: Berto José Branco Messias. -------------------------------------HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------

-------- Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício
dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a
Presidência de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, estando presentes os
Vereadores Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa
Martins, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias,
Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. ------------------------------- 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, a Excelentíssima senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------

-------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a
falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

-------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------
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-------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------

-------- (01/12) PROPOSTA - 1.º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO “EMPREITADA DE: EIXO PEDONAL DE LIGAÇÃO DA CIDADE AO PORTO
DA PRAIA DA VITÓRIA”:------------------------------------------------------------------------------ Proposta n.º I-CMPV/2022/700, datada de 20 de maio findo, do Chefe de
Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, do seguinte
teor: -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A empresa MARQUES, S.A., a quem foi adjudicada a empreitada de “Eixo
Pedonal de Ligação da Cidade ao Porto da Praia da Vitória”, solicita uma prorrogação
de prazo de mais 48 dias para conclusão dos trabalhos, ou seja, até ao 7 de julho de
2022. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que conforme refere o empreiteiro: --------------------------------------------- - Condições de agitação marítima e atmosféricas adversas que impediram o
normal andamento dos trabalhos, mais concretamente, a execução da fundação do muro
MA2, compreendido entre o PK300 e o PK325, originando, inclusive, destruição da
área de escavação e remoção do betão de limpeza e obrigando a implementação de
sistemas de bombagem; ------------------------------------------------------------------------------------- - A falta de mão-de-obra com implicações diretas no rendimento das diversas
atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Indisponibilidade dos subempreiteiros contratados para entrarem em obra nas
datas previstas no planeamento da empreitada;---------------------------------------------------------- - Dificuldade no aprovisionamento de diversos materiais devido à sua escassez
no mercado nomeadamente, a madeira para a construção do passadiço; ---------------------------- - Derivado do incumprimento de alguns subempreiteiros houve a necessidade de
rescindir contratos e encontrar no mercado empresas alternativas e disponíveis. ------------------ Decorrente do exposto, propõe-se que seja aprovado o presente pedido de
prorrogação de prazo apresentado pela MARQUES, S.A.” ------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (02/12) PROPOSTA - PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTEÇÃO CIVIL DA PRAIA DA VITÓRIA (PMEPCPV): ---------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/699, datada de 20 de maio findo, do Vereador com
Competência Delegada, Dr. Ricky Joe Baptista, do seguinte teor: ----------------------------------- “Considerando que o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Praia
da Vitória (PMEPCPV) é um plano do tipo geral, sendo elaborado para enfrentar a
generalidade das situações de risco possíveis de desencadear um acidente grave ou
catástrofe no concelho da Praia da Vitória, em conformidade com a nova Diretiva
relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização dos planos
de emergência de proteção civil aprovada através da Resolução da Comissão Nacional
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de Proteção Civil n.º 30/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7
de maio de 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que por deliberação da Câmara Municipal, data de 23 de fevereiro
de 2022, foi aprovada a proposta n.º I-CMPV/2022/215, no sentido do Plano
supramencionado ser submetido a discussão pública para recolha de sugestões, durante
o período de 30 dias úteis, nos termos do disposto no n.º 8, do artigo 7.º, da Resolução
n.º 30/2015, de 7 de maio; ---------------------------------------------------------------------------------- Considerando a publicação do Aviso n.º 6018/2022, no Diário da República – 2.ª
série – n.º 57, de 22 de março de 2022; ------------------------------------------------------------------- Considerando que no passado dia 5 de maio terminou o prazo estabelecido para
o efeito e que não foram apresentados contributos a integrar no Plano, conforme
referido no relatório da fase de consulta pública enviado à Comissão Municipal de
Proteção Civil da Praia da Vitória, no dia 18 de maio, nos termos do n.º 9, do artigo 7.º,
da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio; ----------------------------------------------------------------- Considerando ainda o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea a)
do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a
Câmara Municipal delibere: -------------------------------------------------------------------------------- - Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil da Praia da Vitória, anexo I da presente proposta.” ---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil da Praia da Vitória. ------------------------------------------

-------- (03/12) PROPOSTA - LISTA DE JUÍZES SOCIAIS: ------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/711, datada de 25 de maio findo, da Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------- - Compete à câmara municipal do município da sede de cada tribunal a
organização das candidaturas a juízes sociais para intervir nas causas da competência
dos tribunais de menores, entre os cidadãos residentes na área do município da sede do
respetivo tribunal, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 156/78, de 30 de
junho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Na preparação das listas, solicitou-se a colaboração de entidades do concelho
da Praia da Vitória, ligadas por qualquer forma à assistência, formação e educação de
menores, em conformidade com o estabelecido no artigo 34º do diploma citado, e
procedeu-se à publicação do Edital nºED-CMPV/2022/8; --------------------------------------------- - De acordo com o artigo 36º, do mesmo Decreto-Lei, as listas devem ser
votadas pela assembleia municipal; ----------------------------------------------------------------------- Propõe-se que a câmara municipal, ao abrigo da alínea ccc), do nº 1, do artigo
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à assembleia municipal,
para votação, nos termos do artigo 36º do Decreto-Lei nº 156/78, de 30 de junho, a listas
dos 24 candidatos a juízes sociais (efetivos e suplentes). ---------------------------------------------- Anexos: ---------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 12/2022
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-------- 1. Proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Edital; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Candidaturas: ------------------------------------------------------------------------------------- ---4.1. Raquel Oliveira Mateus; ------------------------------------------------------------------- ---4.2. Miguel Henrique Martins Capote; -------------------------------------------------------- ---4.3. Tânia Gabriela Godinho Santos Mendes. ----------------------------------------------- 5. Respostas das várias entidades que colaboraram.” ------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de lista
de candidatos em apreço e submeter à votação e aprovação da Assembleia
Municipal, ao abrigo da alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro, em conjugação com o artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de
junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- (04/12) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - PEDIDO DE PARECER RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE JOGOS LÍCITOS NO
ESTABELECIMENTO DENOMINADO “BAR DO JUVENTUDE DESPORTIVA
LAJENSE”: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/688, datada de 18 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria
nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças,
Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da
renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Bar do
Juventude Desportiva Lajense”, sito na rua Cidade de Abrantes, nº2, Vila das Lajes,
deste Concelho, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de
ensino; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que o número do alvará de licença de utilização se mantém o
mesmo, assim como o proprietário do estabelecimento; ----------------------------------------------- Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel
Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não
existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------------- Considerando que nos termos do nº3, do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de
setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo
com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (05/12) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - PEDIDO DE PARECER RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE JOGOS LÍCITOS NO
ESTABELECIMENTO DENOMINADO “CAFÉ MEDEIROS”: ------------------------------ Proposta n.º I-CMPV/2022/689, datada de 18 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------------------------Ata nº 12/2022
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-------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria
nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças,
Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da
renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Café
Medeiros”, sito na Serra de Santiago, nº384-A, Vila das Lajes, deste Concelho,
designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino; ------------------ Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel
Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não
existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------------- Considerando que nos termos do nº3, do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de
setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo
com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (06/12) PROPOSTA - RENOVAÇÃO DA REDUÇÃO DE 50% DAS
TAXAS DO MERCADO MUNICIPAL: -------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/714, datada de 25 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------------- “Concelho, promover a competitividade, rentabilidade e sustentabilidade das
empresas locais e em especial do Mercado Municipal; ------------------------------------------------ Considerando que o Regulamento do Mercado Municipal em vigor prevê modo
de aquisição do Direito de Ocupação por procedimento, preparado para conjuntura
económica diversa da atual; -------------------------------------------------------------------------------- Considerando os elevados encargos correntes dos ocupantes dos espaços
comerciais, com as taxas de ocupação, resultantes do procedimento do Direito de
Ocupação supramencionado; ------------------------------------------------------------------------------- Considerando o intuito de promover, modernizar e assegurar a sustentabilidade
dos espaços comerciais aí situados; ----------------------------------------------------------------------- Considerando ainda as dificuldades económicas que atravessam as famílias e
empresas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propõe-se a este executivo municipal que delibere: ------------------------------------------- 1. Renovação da redução de 50% das taxas mensais de ocupação de lojas no
Mercado Municipal por mais um ano, com eficácia retroativa a 11 de maio de 2022, nos
termos do artigo 156º, n. º2, aliena a), do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto Lei n. º4/2015 de 07 de janeiro.------------------------------------------------ 2. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal.” ---------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos da legislação
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- (07/12) PROPOSTA - CONCESSÃO EM HASTA PÚBLICA DAS LOJAS
COM OS N.ºs 2, 3, 7 E 8 DO MERCADO MUNICIPAL: --------------------------------Ata nº 12/2022
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-------- Proposta n.º I-CMPV//2022/692, datada de 18 de maio findo, da Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ “Considerando que as lojas com os números 2, 3, 7 e 8 do Mercado Municipal
da Praia da Vitória encontram-se vagas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: ----------- a) Em conformidade com o artigo 13º do Regulamento do Mercado Municipal
da Cidade da Praia da Vitória, proceder à concessão das lojas por arrematação em hasta
pública, anunciada através de edital; ---------------------------------------------------------------------- b) Que o objeto de venda dos espaços seja para os seguintes fins: venda de
artesanato, produtos agrícolas, hortícolas, floricultura, fruticultura, sementes, cereais,
alimentos para animais, géneros alimentícios de qualquer natureza, instalação de
estabelecimento de restauração e bebidas, ou seja, snack-bar, take away, pastelaria, café,
confeitaria, boutique de pão quente, cafetaria, casa de chá e/ou gelataria bem como
quais quer outros produtos que a Camara Municipal venha a fixar; ---------------------------------- c) Que o prazo de concessão seja de um ano, renovável por iguais períodos; ------------- d) Fixar o valor base de licitação em € 50,00 (cinquenta euros), com lanços de
10% dessa base; ---------------------------------------------------------------------------------------------- e) Que a comissão seja constituída por Conceição Lima, Ricardo Toste e
Elizabeth Soares, e como suplentes João Paulo Carvalho e Ana Aguiar.” -------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (08/12) PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE UM
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE E DO
CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DA VILA DE LAJES: ---------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/717, datada de 26 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------------- “Considerando que nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais,
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a autorização da
celebração de contratos de concessão fixando as respetivas condições gerais; --------------------- Tendo em consideração que é intenção da Câmara Municipal da Praia da Vitória
desencadear o devido procedimento pré-contratual visando a celebração de um contrato
de concessão de exploração da creche e do centro de atividades de tempos livres da Vila
de Lajes, de acordo com as condições gerais abaixo descritas; --------------------------------------- A Câmara Municipal Praia da Vitória nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe à Assembleia Municipal da Praia da
Vitória que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Autorize a celebração de um contrato de concessão de exploração da creche e
do centro de atividades de tempos livres da Vila de Lajes. -------------------------------------------- 2. Fixe as seguintes condições gerais para o contrato de concessão de exploração
da creche e do centro de atividades de tempos livres da Vila de Lajes, a celebrar com a
entidade adjudicatária a definir por procedimento pré-contratual concorrencial: ------------------ a. Preço: Percentil de vagas atribuídas ao Município, mínimo de 20% da
totalidade das vagas por valência. -----------------------------------------------------------------Ata nº 12/2022
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-------- b. Duração: 5 anos, não renovável. --------------------------------------------------------------- c. Obrigações do concessionário ------------------------------------------------------------------ i. Dispor de recursos humanos em número suficiente para o pleno
desenvolvimento das atividades da concessão; ---------------------------------------------------------- ii. Garantir a inclusão de crianças em idade pré-escolar; -------------------------------------- iii. Garantir a inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais;-------------- iv. Responsabilizar-se pela segurança das crianças; ------------------------------------------- v. Responsabilizar-se pelas condições de higiene e segurança das instalações; ----------- vi. Responsabilizar-se pela boa utilização e manutenção do equipamento/
material existente no espaço concessionado;------------------------------------------------------------- vii. Comunicar ao Município da Praia da Vitória sempre que haja alterações à
licença de funcionamento emitida pelo ISSA; ----------------------------------------------------------- viii. Comunicar, com a maior brevidade possível, qualquer necessidade de
manutenção de infraestruturas; ----------------------------------------------------------------------------- ix. Comunicar sempre que exista alteração ao quadro de pessoal; --------------------------- x. Prestar os esclarecimentos, por escrito, ao Município da Praia da Vitória
sempre que esta entenda ser necessário, no prazo máximo de 5 dias; -------------------------------- xi. Cumprir as exigências legais exigidas para o desenvolvimento da atividade a
concessionar;-------------------------------------------------------------------------------------------------- xii. A Gestão de Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------ xiii. A Manutenção do equipamento ou materiais concessionados; ------------------------- xiv. A Manutenção das infraestruturas, das decorrentes de utilização regular e
não estrutural; ------------------------------------------------------------------------------------------------- xv. A Reposição e/ou reparação de prejuízos por ele causado nas instalações,
equipamentos ou materiais, resultante de má utilização; ----------------------------------------------- xvi. Responsabilizar-se pelo extravio de material e equipamentos
concessionados; ---------------------------------------------------------------------------------------------- xvii. A aquisição de materiais e equipamentos que considere necessário para a
prática da atividade.------------------------------------------------------------------------------------------ d. Obrigações do concedente: --------------------------------------------------------------------- i. O pagamento da despesa com consumo de água e eletricidade, desde que esta
decorra dentro de um normal padrão de consumo; ------------------------------------------------------ ii. Manutenção das infraestruturas, que se tenham naturalmente degradado sem
intervenção humana ou por má utilização; --------------------------------------------------------------- iii. Manutenção do espaço exterior pertencente à concessão.” ------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea
p), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- (09/12) PROPOSTA – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A
CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO PARA O
Ata nº 12/2022
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DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS AO LONGO DO ANO
DE 2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proposta n.º I-CMPV/2022/707, datada de 24 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------------- “Considerando a estratégia municipal de promoção turística; -------------------------------- Considerando a intenção de promoção turística do destino ilha, ao abrigo da
“marca” Explore Terceira, no âmbito da parceria entre as Câmaras Municipais da Ilha e
a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo; --------------------------------------------------------- E, neste âmbito, considerando a necessidade de desenvolvimento de atividades
turísticas ao longo do ano de 2022. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em sessão ordinária de 1 de
junho de 2022, propõe: -------------------------------------------------------------------------------------- A) Celebrar protocolo com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo para o
desenvolvimento de atividades turísticas ao longo do ano de 2022; --------------------------------- B) Suportar os encargos financeiros decorrentes do supramencionado protocolo,
no valor de €3421,94.” -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em causa. ---------------------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- (10/12) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/708, datada de 24 de maio findo, da Sr.ª 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 um potencial do desenvolvimento turístico da ilha Terceira; -------------- Considerando o trabalho, esforço e dedicação das comissões de festas, que
habitualmente enfrentam grandes desafios quer na sua constituição, quer na
concretização dos programas festivos; -------------------------------------------------------------------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e
Vila do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da
Vitória e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória e publicado em Diário da
República com o aviso 1150/2018, de 24 de janeiro de 2018; ---------------------------------------- Proponho 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
quadro anexo ao relatório emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no
valor total de 1.760,00 € (mil setecentos e sessenta euros), a minuta dos respetivos
contratos programa, documentos que são parte integrante da presente proposta, bem
como a cedência do material logístico mencionado nos pedidos das entidades, e revogar
os apoios aprovados na reunião de 23 de março, à Comissão de Festas Fontinha e na

Ata nº 12/2022
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reunião de 18 de maio, à Comissão de Festas Nossa Senhora do Pilar e Comissão de
Festas Nossa Senhora da Guadalupe, dado não estarem legalmente constituídas.” ---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (11/12) PROPOSTA – APOIO À ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA
PRAIA DA VITÓRIA, COM A AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS, PARA TORNEIO
DE FUTSAL DIRIGIDO AOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA: ------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/681, datada de 17 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Escola Básica Integrada da
Praia da Vitória, para aquisição de t-shirts para o torneio de futsal dirigido aos alunos da
escola, no qual serão promovidos bons comportamentos, a realizar no fim do presente
ano letivo, entre os dias 15 e 20 de junho;---------------------------------------------------------------- Considerando que é objetivo da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, no
âmbito do programa do gabinete do aluno e do gabinete da prevenção da violência e
promoção da cidadania em meio escolar, realizar atividades que motivam os alunos a
comportamentos pacíficos, assim como, o bem-estar na comunidade escolar e no seu
exterior; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do nº1, do artigo 33º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do
Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei nº 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; ------------------------------------------------------ Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária regularizada
nesta data, conforme documento que consta no Setor Financeiro e Tesouraria; -------------------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na alínea u), do nº 1 do artigo
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio em espécie,
assumindo o valor de 448€ (quatrocentos e quarenta e oito euros), a liquidar à empresa
“Debatemania, Unipessoal, Lda.”, mediante celebração do respetivo contrato programa
com a Escola Básica Integrada da Praia da Vitória.” --------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (12/12) PROPOSTA – PARECER FUNDAMENTADO PARA
ATRIBUIÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA À ADEGA
COOPERATIVA DOS BISCOITOS, CRL: ---------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/720, datada de 26 de maio findo, da Vereadora com
competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------- 1. A Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL, cooperativa com sede no Caminho
de Stº. António, s/n, na Freguesia dos Biscoitos, Concelho da Praia da Vitória, com o
número de pessoa coletiva 512049831, constituída em 1999, com duração ilimitada e de
responsabilidade limitada (com Estatutos publicados em Jornal Oficial, III Série, nº 1,
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de 17 de janeiro de 2000), veio requerer à Câmara Municipal da Praia da Vitória, a
emissão de parecer para efeitos de instrução do pedido de atribuição do estatuto de
utilidade pública, que a mesma pretende obter, ao abrigo e nos termos da Lei nº
36/2021, de 14 de junho (Lei-quadro do estatuto de utilidade pública). ----------------------------- 2. A atribuição do estatuto da utilidade pública compete ao Governo Regional,
de acordo com o disposto no artigo 16º, nº 3, do Anexo à supracitada lei, devendo ser
instruído com parecer fundamentado da câmara municipal da área da sua sede, nos
termos do artigo 8º, nº 1, alínea d), do mesmo diploma. ----------------------------------------------- 3. O estatuto de utilidade pública pode ser atribuído às cooperativas que
prossigam fins de interesse geral, regional ou local e que cooperem, nesse âmbito, com
a administração central, regional ou local, considerando-se como fins relevantes, entre
outros, aqueles que se traduzam no benefício dos seus cooperadores, quando a sua
atividade estiver compreendida em algum dos diversos setores previstos no artigo 8º, nº
3, tais como, nos setores cultural, desenvolvimento local, tecnológico, económico e
social, ambiente e património natural. -------------------------------------------------------------------- 4. A Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL, encontra-se constituída desde 1999
e exerce a sua atividade económica no ramo agrícola (área vitivinícola), setor
cooperativo, apoiando os pequenos vitivinicultores da Ilha Terceira, promovendo o
cultivo, produção e certificação do vinho, e em particular dos vinhos brancos (tendo o
vinho verdelho como casta favorita e protegida), cuja tradição e cultivo é predominante
na freguesia dos Biscoitos.---------------------------------------------------------------------------------- 5. Nesse âmbito, promove a educação, formação, comunicação e informação dos
cooperadores e de todos os vitivinicultores, promovendo a sua formação técnica e
inovando as técnicas de cultivo, renovação da vinha e métodos de produção de vinhos,
na preservação do meio natural e na adoção de boas práticas a nível ambiental
relativamente aos vinhedos e à manutenção das “curraletas” cujas características são
muito próprias e típicas da região, bem como na prevenção e controle de doenças e
pragas da vinha, entre outras ações destinadas à defesa deste setor. --------------------------------- 6. Assim e nessa atividade, promove e satisfaz necessidades económicas, sociais
e culturais, defendendo e protegendo o meio ambiente e o património cultural local e
regional, bem como promove a educação e formação dos vitivinicultores em todas as
áreas e matérias relativas à produção vinícola, prosseguindo, efetivamente, fins de
interesse público local e regional, cooperando com a Administração Pública na área da
exploração do setor agrícola e, mais particularmente, da Vitivinicultura e exercendo
uma atividade de manifesta relevância social, cultural, económica e ambiental, há mais
de duas décadas, em benefício não só da freguesia dos Biscoitos, como, também, de
todo o Concelho e, inclusive, da Ilha Terceira. ---------------------------------------------------------- Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal emita parecer favorável
à atribuição do estatuto de utilidade pública, à Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL,
nos termos e para os efeitos previstos na alínea d), do nº 1, do artigo 8º, do Anexo à Lei
nº 36/2021, de 14 de junho (Lei-quadro do estatuto de utilidade pública).” ------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------
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---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontramse no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à
disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------

-------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em
minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a
Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas, pelo que
de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Exm.ª Senhora
Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------------------------

Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
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