ATA Nº 3
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE FEVEREIRO 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, Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira, em substituição de
Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------------FALTAS JUSTIFICADAS: Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos
Martins, Nuno Miguel Leal Ribeiro e Leila Meneses Dinis. ---------------------------------HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------

-------- Aos nove dias do mês de fevereiro 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,
Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira, em substituição de 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 justificadas as
faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------

-------- (01/03) VEREADORA PAULA CRISTINA BORGES DE SOUSA –
COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ------------------------------------------------------------------------ Requerimento datado de 2 de fevereiro em curso, de Paula Cristina Borges de
Sousa, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de
junho, que irá gozar férias nos próximos dias 11 e 14 de fevereiro. ---------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------

-------- (02/03) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO DE
GESTÃO E CONTAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2021: -------------------------------------------- Presente para conhecimento, em reunião camarária e sessão da Assembleia
Municipal, o ofício n.º 5/2022, datado de 25 de janeiro findo, da TERAMB, Empresa
Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo a este
Município, o relatório de gestão e contas do terceiro trimestre de 2021. ---------------------------- Informação datada de 25 de janeiro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector
de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de
execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e
deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas referente
ao 3.º trimestre de 2021, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal,
para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº
50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------

-------- (03/03) PROPOSTA – CESSAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS
FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – JOÃO GILBERTO DE
BRITO OURIQUE: ---------------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/109, datada de 25 de janeiro findo, da Vereadora
com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------- “O Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia
da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 de dezembro de
2018, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, publicado em Diário
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da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, determina a atribuição de
apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de
modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Considerando o apoio ao arrendamento atribuído ao senhor João Gilberto de
Brito Ourique a 22 de fevereiro de 2021, com início 1 de março do mesmo ano. ------------------ E sendo que o senhor faleceu em janeiro do ano corrente, solicita-se que a
Câmara Municipal delibere aprovar a cessação do apoio à renda constante no quadro em
anexo, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2022.” ------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (04/03) PROPOSTA – CESSAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS
FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/132, datada de 28 de janeiro findo, da Vereadora
com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------- “O Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia
da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 de dezembro de
2018, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, publicado em Diário
da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, determina a atribuição de
apoio económico ao arrendamento de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de
modo a promover o acesso ao arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no
concelho. Segundo o mesmo e de acordo com a alínea i), do nº 1 do art. 6º do
regulamento, os agregados familiares beneficiários deste apoio, não podem acumular
ajudas económicas de outras entidades públicas para fins similares. --------------------------------- Assim sendo, no sentido do cumprimento do regulamento e num princípio de
justiça e equidade social, realizou-se o cruzamento de dados e foram identificadas
famílias que beneficiam, cumulativamente, de apoio por parte da Câmara Municipal da
Praia da Vitória (CMPV), e da Direção Regional da Habitação (DRH), no âmbito do
programa de Incentivo ao Arrendamento. ---------------------------------------------------------------- Os agregados beneficiários atestaram, em declaração de compromisso, serem
conhecedores do âmago do apoio, incluindo os artigos 14º e 15º deste regulamento que
impõe a cessação da prestação em caso de duplicação da mesma por outra entidade.
Foram, igualmente, sensibilizados a prestar informação para cessação do apoio se
obtivessem outro que lhes fosse mais profícuo. --------------------------------------------------------- Perante a inexistência de informação por parte dos agregados e após a
confirmação dos dados do município e da DRH, verificou-se o incumprimento por parte
dos beneficiários identificados na tabela abaixo. Assim, solicita-se que a Câmara
Municipal delibere aprovar a cessação dos apoios aos referidos munícipes, com efeitos a
1 de fevereiro de 2022.” ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------
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-------- (05/03) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DE
SURF DA ILHA TERCEIRA: --------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/119, datada de 31 de janeiro findo, da Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ “Considerando a política municipal de atividade física, quer federada quer
amadora; a política municipal de dinamização das atividades náuticas enquanto
elemento diferenciador da oferta local para o desporto, lazer e promoção turística; --------------- Considerando a existência, no Concelho, de uma prática permanente e regular de
atividade náutica, nomeadamente surf e bodyboard; --------------------------------------------------- Considerando o enquadramento da atividade da Associação de Surf da Ilha
Terceira, particularmente do seu apoio à realização de etapa do Campeonato Regional
dos Açores de Surfing 2022, com datas previstas para 05 e 06 de fevereiro, na Praia da
Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- E considerando os custos financeiros suportados pela entidade na organização da
referida prova, conforme informação prestada por aquela entidade aquando do pedido
de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se, no âmbito das competências atribuídas pela lei habilitante,
nomeadamente a alínea o) do Artigo 33º da Lei Nº75/2013, de 12 de setembro, com
última versão regulamentada pela Lei Nº66/2020, de 04 de novembro, a atribuição de
um apoio monetário no valor de 1500€ (mil e quinhentos euros) à Associação de Surf da
Ilha Terceira, direcionado para as despesas decorrentes da etapa do Campeonato
Regional dos Açores de Surfing 2022, agendado para 05 e 06 de fevereiro, na Praia da
Vitória.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (06/03) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À GET ART –
ASSOCIAÇÃO REGIONAL PARA PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL: ------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/116, datada de 28 de janeiro findo, da Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Get Art – Associação Regional
para Promoção e Gestão Cultural, para implementação do projeto A.T.I.T.U.D.E., que
visa a inclusão social através de práticas artísticas, direcionado para o público
jovem/adulto com deficiência física e/ou cognitiva e doença neurológica, dirigido
também a instituições do concelho da Praia da Vitória; ------------------------------------------------ Considerando tratar-se de um projeto de carácter social/cultural; --------------------------- Considerando que este pedido será para fazer face às despesas inerentes do
referido projeto; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária regularizada
nesta data, conforme documento que consta no Setor Financeiro e Tesouraria; -------------------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, 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
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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 aprovar a atribuição de um apoio no
valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros) à Get Art – Associação Regional para
Promoção e Gestão Cultural, mediante celebração de contrato-programa.” ------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (07/03) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À FÁBRICA DA
IGREJA PAROQUIAL DA PRAIA DA VITÓRIA - DIA DE SÃO SEBASTIÃO: --------- Proposta n.º I-CMPV/2022/112, datada de 21 de janeiro findo, da Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ “No âmbito da Festividade a S. Sebastião a comemorar no dia 23 de Janeiro, dia
em que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, honrando promessas dos nossos
antepassados, promove a cerimónia religiosa própria do dia na Igreja Matriz desta
Cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------- - Compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município,
incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças
(alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); -------------------------- - A Câmara Municipal tem vindo a apoiar este evento; --------------------------------------- - O contribuinte em causa tem a sua situação tributária regularizada, nesta data,
conforme documentos que constam no Setor Financeiro e Tesouraria. ------------------------------ Proponho nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e
cinquenta euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Praia da Vitória, Santa Cruz, para
ornamentação da Igreja Matriz e altar de São Sebastião, coleta e realização dos serviços
litúrgicos, a atribuir após devolução do respetivo contrato programa.” ------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (08/03) PROPOSTA – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA
DA VITÓRIA E O INSTITUTO HISTÓRICO DA ILHA TERCEIRA: ---------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/121, datada de 31 de janeiro findo, da Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ “Considerando que a conservação e salvaguarda da história, património e
tradições do concelho da Praia da Vitória assume uma particular importância para as
gerações futuras; --------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que uma das formas de defender e salvaguardar o património
passa pelo seu conhecimento aliado ao seu inventário, registo e partilha de informação; -------- Considerando que o estudo da história e das tradições do concelho da Praia da
Vitória assume particular relevância, com o desidrato de garantir a proteção e
conservação dos monumentos, obras de valor artístico e histórico, arquivos, documentos
Ata nº 3/2022
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e tudo o mais que possa contribuir para manter intacta a memória dos fatos históricos e
das tradições; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o papel do Instituto Histórico da Ilha Terceira na investigação,
conservação e salvaguarda da história, torna-se de elementar importância estabelecer
uma colaboração estreita e partilha de informação com o Município da Praia da Vitória; -------- Considerando que com base em levantamentos já realizados pelo Instituto
Histórico da Ilha Terceira como a caracterização geográfica e temática do património
imóvel, incluindo as zonas de proteção, mobiliário urbano e outras áreas de interesse da
Praia da Vitória, é de reconhecida importância a colaboração mútua; ------------------------------- 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, a proposta de Protocolo entre
o Município da Praia da Vitória e o Instituto Histórico da Ilha Terceira, no valor de
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) com o objeto de partilha de informação
correspondente ao património classificado do concelho da Praia da Vitória, bem como
de outras realidades, designadamente a prestação de serviços de cariz histórico e
cultural.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (09/03) ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO
DE 2021/2022 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE: -------------------------------------------- Presente a Ata I-CMPV/2022/136, datada de 3 de fevereiro em curso, da
Comissão de Análise das candidaturas para atribuição das bolsas de estudo para o ano
letivo de 2021/2022, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------- “Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, no
edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise
das candidaturas nomeada por despacho da Exmª Senhora Presidente da Câmara, para
análise das renovações das bolsas de estudo. ------------------------------------------------------------ A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino
Leal, Ana Catarina Leal Aguiar e Cátia Vanessa Sousa Gomes.-------------------------------------- Através do Edital n.º ED/41/2021 foi publicitado a abertura de candidaturas às
bolsas de estudo para o ano letivo de 2021/2022. Deram entrada os seguintes
requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Joana Filipe
Marques Pacheco, Diogo Miguel da Silva Rodrigues, Rui Soares Valadão, João
Tomás Pereira Machado Bettencourt, Vasco Teixeira Lima, Alexandra Maria
Vieira Correia, Bruna Alexandra Machado Barros, Milene Vitória Silva Rebelo,
Salomé dos Reis Ribeiro, Lara Daniana Santos da Silva, Inês Santos Vieira,
Mariana Mendonça Vaz, Ernesto José Sineta Simões, Samuel Miguel Areias
Fagundes, Inês Almeida Correia, Nuno André Rodrigues da Silva, Tomás Meneses
Fonseca, Maria Sousa Correia, Margarida Fernandes de Brito Marques, Catarina
Isabel Dias Cabral, Beatriz Toledo Leal Parreira de Meneses, Mariana Resendes
Furtado, Catarina Ávila Bettencourt, Nádia Flores Cristóvam, Samuel Alexandre
Meneses Vasconcelos, Filipe Alexandre Nunes Marques, Magda Nair Abreu Rego,
Daniela Alexandra Meneses Simões, Liliana Silva Tavares, Alexandre de Medeiros
Ata nº 3/2022
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Teixeira Santos, Ivo Veiga Moreno, Daniela Martins Terra, Margarida de Fátima
Valadão Lopes, João Pedro Coelho da Costa, Marta Alexandra Drumond Branco,
Sofia Pereira Goulart Rocha, Micaela Alexandra Vicente Lopes e Nicole Flores
Cristóvam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, propõe a
Comissão o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- a) Exclusão dos candidatos Joana Filipe Marques Pacheco, Diogo Miguel da
Silva Rodrigues, Rui Soares Valadão, João Tomás Pereira Machado Bettencourt,
Vasco Teixeira Lima, Alexandra Maria Vieira Correia, Bruna Alexandra
Machado Barros, Milene Vitória Silva Rebelo, Salomé dos Reis Ribeiro, Lara
Daniana Santos da Silva, Inês Santos Vieira, Mariana Mendonça Vaz, Ernesto
José Sineta Simões, Samuel Miguel Areias Fagundes, Inês Almeida Correia, Nuno
André Rodrigues da Silva, Tomás Meneses Fonseca, Maria Sousa Correia,
Margarida Fernandes de Brito Marques, Catarina Isabel Dias Cabral e Beatriz
Toledo Leal Parreira de Meneses, uma vez que após o cálculo para apuramento do
rendimento per capita, verificou-se que os mesmos excediam o escalão do rendimento
per capita (até 350€), de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento
Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. ---------------------------------------------------------- b) Aguardar que os candidatos, Marta Alexandra Drumond Branco e Sofia
Pereira Goulart Rocha, entreguem o documento comprovativo de atribuição ou não
atribuição da bolsa da DGES, uma vez que sem o mesmo a comissão não pode apurar se
têm bolsa da CMPV ou em que valor. -------------------------------------------------------------------- c) Excluir os candidatos, Catarina Ávila Bettencourt, Nádia Flores
Cristóvam, Samuel Alexandre Meneses Vasconcelos, Micaela Alexandra Vicente
Lopes, Nicole Flores Cristóvam, Filipe Alexandre Nunes Marques e Magda Nair
Abreu Rego uma vez que, apesar de cumprirem com os requisitos para atribuição de
uma bolsa de estudo, recebem uma bolsa de estudo dos Serviços Sociais Escolares num
valor superior à que teriam direito por esta Câmara, de acordo com o número 6 do artigo
3º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, que estabelece que:
“Sempre que um candidato, ou bolseiro, receba outro benefício de qualquer outra
entidade para o mesmo fim, será obrigatória a sua comunicação à Câmara Municipal e a
junção do respetivo documento comprovativo para instrução do processo, indicando-se
o montante daquele benefício.” Acrescenta ainda o número 7 do mesmo artigo que
“Sempre que ocorra a situação do número anterior, o seu montante será reduzido do
valor da bolsa que lhe for atribuída…”. ------------------------------------------------------------------ d) Excluir a candidata Mariana Resendes Furtado, por já lhe ter sido solicitado
diversas vezes, por telefone e email a apresentação de documento comprovativo dos
rendimentos do seu agregado familiar e até à data não ter entregue o documento apesar
de ter sido informada que se não apresentasse o documento seria excluída. ------------------------ e) Atribuir bolsa a João Pedro Coelho da Costa, nos termos da alínea c) do n.º
3 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de bolsas de Estudo, que
estipula que são atribuídas 3 bolsas à Associação de Bombeiros voluntários da Praia da
Vitória. Tendo em conta que temos apenas uma bolsa atribuída neste momento, há
disponibilidade para a atribuição desta bolsa ao candidato João Pedro Coelho da Costa. Ata nº 3/2022
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-------- f) Atribuir bolsa aos candidatos Daniela Alexandra Meneses Simões, Liliana
Silva Tavares, Alexandre de Medeiros Teixeira Santos, Ivo Veiga Moreno, Daniela
Martins Terra e Margarida de Fátima Valadão Lopes conforme quadro em anexo. ---------- g) Proceder à correção do valor da renovação da bolseira Cristiana Gonçalves
Veríssimo, conforme mapa anexo, uma vez que existiu um erro de introdução de valores
no respetivo mapa da Ata da Renovação das Bolsas para 2021/2022. ------------------------------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º ICMPV/2021/1854 presente à reunião de Câmara Municipal de 2 de dezembro de 2021 e
reunião da Assembleia Municipal datada de 27 de dezembro de 2021. ------------------------------ Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada
conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião
Camarária para deliberação.” ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a presente Ata da Comissão de
Análise das candidaturas para atribuição das bolsas de estudo para o ano letivo de
2021/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores Isménia Alves, Pedro Jorge Mendes Machado e Catarina
Alexandra Gonçalves Nogueira votaram contra. ---------------------------------------------

-------- (10/03) PROPOSTA DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO AOS ANEXOS A E B
DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/134, datada de 2 de fevereiro em curso, da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- “Considerando que em 2014 foi celebrado entre o Município da Praia da Vitória
e as Juntas de Freguesia acordos de execução que versam sobre a delegação legal
prevista nas alíneas a), b) e f) do n.º1 do artigo 132.º do ANEXO I (a que se refere o n.º
2 do artigo 1.º) da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------- Considerando o desiderato dos acordos de execução assinados com o intuito de
concretizar a delegação de competências nas Juntas de Freguesia em todos os domínios
dos interesses próprios das populações desta, especialmente para os serviços e
atividades que estejam numa relação de proximidade e de apoio direto à comunidade
local; - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o contributo das Juntas de Freguesia do concelho da Praia da
Vitória numa resposta de proximidade e conhecedora das especificidades de cada
freguesia e Vila do concelho, que contribui para o seu desenvolvimento social, cultural
e económico; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a celebração dos Acordos de Execução pressupõe a prévia
autorização quer das Assembleias de Freguesia, em conformidade com o disposto na
alínea g), do n.º 1 do artigo 9.º, e na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.º, quer da
Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e
alínea l) e m) do artigo 33º, do ANEXO I (a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º) da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------
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-------- Considerando que os acordos de execução foram aprovados quer pelas
Assembleias de Freguesia, quer pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória; ----------------- Considerando que os valores a transferir, para cada freguesia, no âmbito destes
acordos de execução, eram os constantes dos Anexos A e B e foram calculados com
base nas áreas geográficas recolhidas naquele ano de 2014; ------------------------------------------ Considerando que o Município procedeu, entretanto, ao levantamento
topográfico das referidas áreas e constatou que estas se encontravam desatualizadas e
que, portanto, havia a necessidade de proceder à sua atualização. ------------------------------------ Considerando ainda que os valores unitários atribuídos se encontravam
desatualizados, havendo a necessidade da sua atualização; -------------------------------------------- Propõe-se que a Câmara Municipal aprove e submeta à Assembleia Municipal
da Praia da Vitória a primeira alteração aos Anexos A e B dos Acordos de Execução,
para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2023, nos termos que constam das minutas em
anexo a esta proposta. --------------------------------------------------------------------------------------- Após aprovação da presente proposta, será remetida a minuta desta primeira
alteração aos Anexos A e B do Acordo de Execução celebrado entre o Município da
Praia da Vitória e as Juntas de Freguesia, para deliberação das Assembleias de
Freguesia nos termos do artigo 9º, nº 1, alínea g) do Anexo I da Lei n. º75/2013, de 12
de setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- (11/03) PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO REGULAMENTO
MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER: -------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/128, datada de 1 de fevereiro corrente, da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- “O Município da Praia da Vitória dispõe de um instrumento que regulamenta a
concessão de apoios às entidades associativas com sede no Concelho da Praia da
Vitória, designadamente, o Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na Praia da
Vitória (Aviso nº 1514/2020, publicado em Diário da República, 2ª série, nº 20, de 29
de janeiro de 2020). ------------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que a concretização dos objetivos deste Regulamento depende da
disponibilidade orçamental da Autarquia, mas que esta condição não se encontra
refletida de forma explícita no mesmo; ------------------------------------------------------------------- Considerando que, relativamente aos apoios para os Projetos de Grande Impacto,
previstos no artigo 6º, nº 3, alínea b) e nº 6 do regulamento, as regras e requisitos
estabelecidos não possibilitam o adequado enquadramento e avaliação, pondo em causa
a concretização dos apoios, dado o esforço financeiro inerente em relação à
disponibilidade orçamental municipal; ------------------------------------------------------------------- Considerando, ainda, que é imperativo adequar o Regulamento às circunstâncias
atuais e a um melhor enquadramento normativo com vista à justa concretização das
expectativas geradas pelo mesmo; -----------------------------------------------------------------Ata nº 3/2022
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-------- E considerando, finalmente, que, nos termos do artigo 142º, nº 1, do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, os
regulamentos podem ser suspensos pelos órgãos competentes para a sua emissão; --------------- Face ao supra exposto, torna-se, portanto, necessário, proceder à suspensão
parcial da eficácia deste regulamento, limitada aos apoios relativos aos Projetos de
Grande Impacto, por forma a que o mesmo possa ser revisto e alterado no intuito de o
adequar às circunstâncias atuais. --------------------------------------------------------------------------- Assim e de acordo com o disposto no artigo 142º, nº 1 do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, e
no âmbito dos artigos 241º da Constituição da República Portuguesa, 25º, nº 1, alínea g)
e 33º, nº 1, alínea k), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a
Câmara delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Praia da
Vitória, a presente proposta de suspensão parcial da eficácia do Regulamento Municipal
Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, suspendendo-se a eficácia das normas
relativas aos apoios aos Projetos de Grande Impacto, designadamente as previstas nos
artigos 6º, nº 3, alínea b) e nº 6, 7º, nº 3, 8º, nº 2, 10º, nºs 2, 3 e 6, bem como qualquer
outra norma que esteja relacionada com este tipo específico de apoio, por tempo
indeterminado e até que entrem em vigor as respetivas alterações, com o objetivo de se
proceder à revisão e alteração deste regulamento, possibilitando as alterações que se
venham a julgar necessárias, no âmbito dos pressupostos acima definidos, devendo a
suspensão entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da
República.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em
vigor.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores Isménia Alves, Pedro Jorge Mendes Machado e Catarina
Alexandra Gonçalves Nogueira votaram contra. ---------------------------------------------

-------- (12/03) PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO REGULAMENTO
MUNICIPAL PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL: ------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/127, datada de 1 de fevereiro em curso, da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- “O Município da Praia da Vitória dispõe de diversos instrumentos específicos de
apoio ao tecido empresarial local, entre os quais, o Regulamento para Projetos de
Interesse Municipal na Praia da Vitória (Aviso nº 3224/2021, publicado no Diário da
República, 2ª série, nº 36, de 22 de fevereiro de 2021), que visa promover e incentivar a
dinamização empresarial local e a fixação de residentes. ---------------------------------------------- Considerando que o Regulamento, dada a sua especificidade e relação com
outros instrumentos de apoio regionais e nacionais, assim como, com as dinâmicas do
tecido económico, carece de avaliação e de alterações regulares, sob pena de não se
adequar às necessidades vigentes; ------------------------------------------------------------------------- Considerando que se entende que o mesmo deve ser melhor enquadrado nas
necessidades locais, e que, no caso concreto dos apoios aos negócios, estas necessidades
Ata nº 3/2022

Página 10 de 13

devem ser aferidas junto das entidades representativas das empresas ou de
personalidades locais reconhecidas; ----------------------------------------------------------------------- E considerando que, no caso deste Regulamento para Projetos de Interesse
Municipal na Praia da Vitória, é necessário avaliar todo o mecanismo subjacente,
incluindo a introdução de regras mais consentâneas com os pressupostos do projeto; ------------ Considerando, ainda, que, é imperativo adequar os benefícios e as regras à
realidade orçamental e financeira da Autarquia, sob pena da aprovação dos apoios
resultar em incumprimento dos prazos estabelecidos; -------------------------------------------------- E considerando, finalmente, que, nos termos do artigo 142º, nº 1, do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, os
regulamentos podem ser suspensos pelos órgãos competentes para a sua emissão; --------------- Face ao supra exposto, torna-se, portanto, necessário, proceder à suspensão da
eficácia deste regulamento, por forma a que o mesmo possa ser revisto e alterado no
intuito de o adequar às novas realidades e às necessidades atuais. ----------------------------------- Assim e de acordo com o disposto no artigo 142º, nº 1 do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, e
no âmbito dos artigos 241º da Constituição da República Portuguesa, 25º, nº 1, alínea g)
e 33º, nº 1, alínea k), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a
Câmara delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Praia da
Vitória, a presente proposta de suspensão do Regulamento Para Projetos de Interesse
Municipal na Praia da Vitória, por tempo indeterminado e até que entrem em vigor as
respetivas alterações, com o objetivo de se proceder à revisão e alteração deste
regulamento, possibilitando as alterações que se venham a julgar necessárias, no âmbito
dos pressupostos acima definidos, devendo a suspensão entrar em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação em Diário da República.” --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em
vigor.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores Isménia Alves, Pedro Jorge Mendes Machado e Catarina
Alexandra Gonçalves Nogueira votaram contra. ---------------------------------------------

-------- (13/03) PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO REGULAMENTO
MUNICIPAL VIVER E INVESTIR: ------------------------------------------------------------------ Proposta n.º I-CMPV/2022/126, datada de 1 de fevereiro corrente, da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- “O Município da Praia da Vitória dispõe de diversos instrumentos específicos de
apoio ao tecido empresarial local, entre os quais o Regulamento Municipal Viver e
Investir na Praia da Vitória (Aviso nº 518/2020, publicado no Diário da República, 2ª
série, nº 7, de 10 de janeiro de 2020, alterado pelo Aviso nº 11525/2020, publicado no
Diário da República, 2ª série, nº 153, de 7 de agosto de 2020 e novamente alterado e
republicado pelo Aviso nº 2794/2021, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 31,
de 15 de fevereiro de 2021), que visa promover e incentivar a dinamização empresarial
local e a fixação de residentes. ---------------------------------------------------------------------Ata nº 3/2022
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-------- Considerando que o Regulamento, dada a sua especificidade e relação com
outros instrumentos de apoio regionais e nacionais, assim como, com as dinâmicas do
tecido económico, carece de avaliação e de alterações regulares, sob pena de não se
adequar às necessidades vigentes; ------------------------------------------------------------------------- Considerando que se entende que o mesmo deve ser melhor enquadrado nas
necessidades locais, e que, no caso concreto dos apoios aos negócios, estas necessidades
devem ser aferidas junto das entidades representativas das empresas ou de
personalidades locais reconhecidas; ----------------------------------------------------------------------- Considerando que, no caso deste Regulamento, é necessário proceder à sua
adequação à realidade atual, particularmente, no sentido de se aferir e regular a eventual
extensão dos apoios a todo o Concelho, e, acima de tudo, enquadrar os vários benefícios
à dinamização esperada para os próximos anos; -------------------------------------------------------- Considerando, ainda, que é imperativo adequar os benefícios e as regras à
realidade orçamental e financeira da Autarquia, sob pena da aprovação dos apoios
resultar em incumprimento dos prazos estabelecidos; -------------------------------------------------- E considerando, finalmente, que, nos termos do artigo 142º, nº 1, do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, os
regulamentos podem ser suspensos pelos órgãos competentes para a sua emissão; --------------- Face ao supra exposto, torna-se, portanto, necessário, proceder à suspensão da
eficácia deste regulamento, por forma a que o mesmo possa ser revisto e alterado no
intuito de o adequar às novas realidades e às necessidades atuais. ----------------------------------- Assim e de acordo com o disposto no artigo 142º, nº 1 do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, e
no âmbito dos artigos 241º da Constituição da República Portuguesa, 25º, nº 1, alínea g)
e 33º, nº 1, alínea k), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a
Câmara delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal da Praia da
Vitória, a presente proposta de suspensão do Regulamento Municipal Viver e Investir
na Praia da Vitória por tempo indeterminado e até que entrem em vigor as respetivas
alterações, com o objetivo de se proceder à revisão e alteração deste regulamento,
possibilitando as alterações que se venham a julgar necessárias, no âmbito dos
pressupostos acima definidos, devendo a suspensão entrar em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação em Diário da República.” ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em
vigor.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores Isménia Alves, Pedro Jorge Mendes Machado e Catarina
Alexandra Gonçalves Nogueira votaram contra. ---------------------------------------------

---------- 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. --------------------------------------------
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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, a
Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e vinte
minutos, 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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