ATA Nº 19
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE SETEMBRO 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 Berto
José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Leila Meneses Dinis, em
substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. --------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS: Berto José Branco Messias, Isménia Carvalho Landeiro
Alves e Nuno Miguel Leal Ribeiro. --------------------------------------------------------------HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------

-------- Aos sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Academia
de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, desta Cidade, 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 Berto José
Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Leila Meneses Dinis, em substituição
de Isménia Carvalho Landeiro Alves. --------------------------------------------------------------------- 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, 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. ------------------------------------------------------------------

-------- (01/19) PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO
CAMARÁRIA DATADA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 E PROPOSTA DE
INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PARTICIPAÇÃO
PROCEDIMENTAL DESTINADO A ALTERAR O REGULAMENTO DE
TRÂNSITO DA CIDADE DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1134, datada de 29 de agosto findo, da Vereadora
com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------- “Considerando que, nos termos da Proposta nº I-CMPV/2022/1103, apresentada
na passada reunião de câmara, datada de 24 de agosto de 2022, foram, por lapso de
redação da mesma, aprovadas algumas alterações ao Regulamento de Trânsito da
Cidade da Praia da Vitória (Aviso nº 9297/2019, publicado no Diário da República, 2ª
série, nº 101, de 27 de maio de 2019) quando, o que se pretendia, era dar início ao
procedimento administrativo destinado a alterar esse Regulamento e proceder-se à
publicitação do mesmo, nos termos do disposto no artigo 98º, nº 1, do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro
(doravante referido apenas por CPA); -------------------------------------------------------------------- Considerando que o cumprimento desta formalidade legal de publicitação, no
sítio institucional da entidade pública, na internet, do início do procedimento e
participação procedimental, para projetos de elaboração e alteração de regulamentos
administrativos, com vista a possibilitar a constituição de interessados e a apresentação
de contributos pelos cidadãos nesse âmbito, devendo indicar-se o órgão que decidiu
desencadear o procedimento, a data de início, o seu objeto e a forma de constituição de
interessados e de apresentação de contributos, constitui um requisito essencial para a
validade do procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------- Urge, então, corrigir esse vício procedimental, devendo, ao abrigo do disposto
no artigo 169º, nº s 1 e 3 do CPA, revogar-se a deliberação da Câmara Municipal datada
de 24 de agosto de 2022, que, ao abrigo da Proposta nº I-CMPV/2022/1103, aprovou a
alteração do Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória e aprovar nova
proposta, por forma a cumprir com as regras legais para os procedimentos de alteração
dos regulamentos municipais; ------------------------------------------------------------------------------ Assim e considerando que se mantêm os pressupostos que justificaram a
apresentação da proposta de alteração do referido Regulamento, designadamente, que as
questões de trânsito, mobilidade e acessibilidade são estruturais para o desenvolvimento
da Cidade da Praia da Vitória; ----------------------------------------------------------------------------- E considerando a reunião da Comissão Municipal de Trânsito desta Câmara
Municipal, realizada a 10 de maio de 2022, cuja cópia da ata se anexa à presente
proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Propõe-se, então, e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº 1,
alínea k), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 98º, nº 1 e 169º, nºs 1 e 3,
do CPA, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere: -------------------------------------- a) Revogar, com efeitos retroativos, a deliberação da câmara datada de 24 de
agosto de 2022, que, ao abrigo da Proposta nº I-CMPV/2022/1103, aprovou diversas
alterações ao Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória;------------------------------ b) Aprovar o início do procedimento administrativo e participação
procedimental destinado a alterar o Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da
Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o início do
procedimento, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da
data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e concedendo-se um prazo de dez dias
úteis a contar da data de publicitação, para os interessados, querendo, se constituírem
como tal, no procedimento, devendo as suas sugestões ser apresentadas mediante
requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do qual
conste o nome completo, morada, número de identificação fiscal, respetivo endereço
eletrónico e consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na
alínea c), do n.º 1, do artigo 112.º, do CPA (notificação por correio eletrónico) a enviar
por correio eletrónico para geral@cmpv.pt., ou entregues em mão ou por correio postal,
para a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito à Rua do Cruzeiro, nº 10-F, freguesia
de Santa Cruz, Praia da Vitória, ou, por correio eletrónico para geral@cmpv.pt.” ---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------

-------- (02/19) PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO
REGULAMENTO MUNICIPAL VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA
VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1145, datada de 30 de agosto findo, 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, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 27 de
setembro de 2019, sob proposta da Câmara municipal, aprovada em sua reunião de 16
de setembro de 2019 (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. ---------------------------------------------------------------------------------------- Com o objetivo de se proceder à revisão e alteração deste Regulamento, foi o
mesmo suspenso, por deliberação da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, datada
de 21 de fevereiro de 2022, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em sua reunião
de 9 de fevereiro de 2022 (Aviso nº 5449/2022, publicado no Diário da República, 2ª
série, nº 51, de 14 de março de 2022), tendo-se, posteriormente e mediante deliberação
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aprovada em reunião de Câmara, de 18 de maio de 2022, dado início ao procedimento
administrativo de alteração do mesmo, publicitando-se essa intenção, para efeitos de
consulta pública e constituição de eventuais interessados, mediante a publicitação, no
dia 3 de junho de 2022, do Edital nº ED-CMPV/2022/12, no sítio institucional da
entidade pública, na internet, não tendo sido apresentado qualquer pedido para
constituição de interessados. ------------------------------------------------------------------------------- Não obstante o exposto e tendo surgido dúvidas sobre a própria validade jurídica
do regulamento em questão, foi solicitado parecer jurídico à Borges da Ponte, Linhares
Dias & Associados, Sociedade de Advogados, RL, o qual foi emitido no dia 11 de julho
de 2022, e que ora se anexa a esta proposta. ------------------------------------------------------------- Nos termos deste parecer, assinado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Linhares
Dias, o presente regulamento é inválido, por violação do disposto no artigo 143º, nº 1 do
Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de
janeiro) e por vício de nulidade, pelas razões no mesmo expendidas, com as quais se
concorda integralmente e cujas conclusões a seguir se transcrevem: -------------------------------- “ (…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- a) O presente parecer visa apreciar a validade jurídica do Regulamento Viver e
Investir na Praia da Vitória, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 27 de
setembro de 2019, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em sua reunião de 16
de setembro de 2019 e publicado no Diário da República n.º 7/2020, Série II de 202001-10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) O regulamento visou a criação de um sistema de incentivos à fixação de
residentes (Capítulo I) e da atração de atividade económica (Capítulo II) ao centro
urbano da Praia da Vitória, mediante a concessão de subvenções (apoios financeiros),
incentivos fiscais e ajudas públicas (ajudas logísticas) inserindo-se no âmbito da
atividade administrativa de fomento, tendo fundamento material e institucional no
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro.
-------- c) O regulamento em apreço foi aprovado pelos órgãos competentes. ---------------------- d) Porém, foram preteridas várias formalidades do procedimento de elaboração
dos regulamentos administrativos, conforme previstas no CPA, designadamente: a
ausência de publicitação no sítio da autarquia da intenção da elaboração para que se os
interessados se pudessem constituir como tal (art. 98.º CPA), assim como não existiu
nota fundamentada com a indicação dos custos-benefícios, a que alude o artigo 99.º do
CPA. A preterição da publicitação prevista no art.º 98.º do CPA impossibilitou que os
eventuais interessados se constituíssem como tal, e desta forma pudessem exercer o seu
direito fundamental à participação dos administrados nos procedimentos que lhes digam
respeito, como tal violando o disposto no artigo 267.º n.º 5 da CRP, o que gera a
invalidade do regulamento por violação do n.º 1 do artigo 143.º do CPA. -------------------------- e) Nem tão pouco se poderá invocar o regime de anulabilidade previsto no n.º 2
do artigo 144.º do CPA para os meros vícios formais, porquanto se enquadra na exceção
prevista na parte final da mesma norma, ao mesmo tempo que, como já se referiu,
constitui uma inconstitucionalidade por violação do disposto no artigo 267.º n.º 5 da
CRP.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- f) Do mesmo passo o regulamento em causa não foi precedido de
enquadramento orçamental, o que constitui uma violação do princípio da previsão
orçamental aplicável aos procedimentos de concessão de subvenções a ajudas públicas,
o que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, gera a nulidade do citado regulamento. ------------------------------------------------------ g) Atento o regime dos efeitos da invalidade dos regulamentos administrativos
previsto nos ns. 3 e 4 do art.º 144.º do CPA, a invalidade retroage à data da publicação
do regulamento em causa, não afetando as candidaturas já contratualizadas e impedindo
a apreciação das candidaturas pendentes.” --------------------------------------------------------------- Nos termos do artigo 144º, nºs 3 e 4, do CPA, a invalidade do regulamento pode
ser invocada a todo o tempo, pelos órgãos administrativos competentes e retroage à data
da sua publicação, não afetando as candidaturas já contratualizadas e impedindo a
apreciação das candidaturas pendentes. ------------------------------------------------------------------- Assim e de acordo com o disposto nos artigos 143º, nº 1, 144º, e 169º, nº 3 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 declaração de invalidade do
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) resultante da preterição
de diversas formalidades essenciais ao procedimento de elaboração dos regulamentos
administrativos, designadamente, a ausência de publicitação no sítio da autarquia da
intenção da elaboração para que se os interessados se pudessem constituir como tal (art.
98.º CPA) violando o disposto no artigo 267.º n.º 5 da Constituição da República
Portuguesa, o que gera a invalidade do regulamento por violação do n.º 1 do artigo 143.º
do CPA, da falta de nota fundamentada com a indicação dos custos-benefícios (art. 99.º
do CPA), bem como por não ter sido precedido de enquadramento orçamental, o que
constitui uma violação do princípio da previsão orçamental aplicável aos procedimentos
de concessão de subvenções a ajudas públicas, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo
5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, geradora do vício de nulidade, invalidade esta
que produz efeitos retroativos à data da sua publicação, sem afetar as candidaturas já
contratualizadas mas impedindo a apreciação das candidaturas pendentes. ------------------------- Anexos: Parecer Jurídico de Borges da Ponte, Linhares Dias & Associados,
Sociedade de Advogados, RL, Aviso nº 518/2020, publicitando o Regulamento Viver e
Investir na Praia da Vitória, Aviso nº 5449/2022, publicitando a Suspensão do
Regulamento Municipal Viver e Investir na Praia da Vitória.” --------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço e
submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da legislação em
vigor.- --------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Leila Dinis votaram
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- (03/19) PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO
REGULAMENTO PARA PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL: --------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1157, datada de 31 de agosto findo, 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, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 23 de dezembro
de 2020, sob proposta da Câmara municipal, aprovada em sua reunião de 9 de dezembro
de 2020 (Aviso nº 3224/2021, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 36, de 22
de fevereiro de 2021). --------------------------------------------------------------------------------------- Com o objetivo de se proceder à revisão e alteração deste Regulamento, foi o
mesmo suspenso, por deliberação da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, datada
de 21 de fevereiro de 2022, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em sua reunião
de 9 de fevereiro de 2022 (Aviso nº 5450/2022, publicado no Diário da República, 2ª
série, nº 51, de 14 de março de 2022). -------------------------------------------------------------------- Não obstante o exposto e tendo surgido dúvidas sobre a própria validade jurídica
do regulamento em questão, foi solicitado parecer jurídico à Borges da Ponte, Linhares
Dias & Associados, Sociedade de Advogados, RL, o qual foi emitido no dia 31 de
agosto de 2022, e que ora se anexa a esta proposta. ---------------------------------------------------- Nos termos deste parecer, assinado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Linhares
Dias, o presente regulamento é inválido, por violação do disposto no artigo 143º, nº 1 do
Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de
janeiro) e por vício de nulidade, pelas razões no mesmo expendidas, com as quais se
concorda integralmente e cujas conclusões a seguir se transcrevem: -------------------------------- “ (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------- a) O presente parecer visa apreciar a validade jurídica do RPIM foi aprovado em
sessão da Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2020, sob proposta da Câmara
Municipal, aprovada em sua reunião de 9 de dezembro de 2020 e publicado através do
Avisto 3224/2021, no Diário da República n.º 36/2021, Série II de 2021-02-22. ----------------- b) O regulamento visou a criação de um sistema de incentivos para apoio a
projetos de investimento definidos como de interesse municipal, com o montante
mínimo de investimento de 150.000,00€ e que satisfizessem os objetivos previstos no
n.º 4 do artigo 2.º do RPIM, aplicável a toda a área geográfica do município. --------------------- c) Os incentivos consistiam na isenção de taxas municipais de tarifas de água,
saneamento e resíduos, incentivo financeiros (subvenções) e ainda em apoios de
carácter técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------- d) Os incentivos previstos no RPIM inserem-se no âmbito da atividade
administrativa de fomento, tendo fundamento material e institucional no Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- e) O regulamento em apreço foi aprovado pelos órgãos competentes. -------------Ata nº 19/2022
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-------- f) Porém, foram preteridas várias formalidades do procedimento de elaboração
dos regulamentos administrativos, conforme previstas no CPA, designadamente: a
ausência de publicitação no sítio da autarquia da intenção da elaboração para que se os
interessados se pudessem constituir como tal (art. 98.º CPA), assim como não existiu
nota fundamentada com a indicação dos custos-benefícios, a que alude o artigo 99.º do
CPA. A preterição da publicitação prevista no art.º 98.º do CPA impossibilitou que os
eventuais interessados se constituíssem como tal, e desta forma pudessem exercer o seu
direito fundamental à participação dos administrados nos procedimentos que lhes digam
respeito, como tal violando o disposto no artigo 267.º n.º 5 da CRP, o que gera a
invalidade do regulamento por violação do n.º 1 do artigo 143.º do CPA. ------------------------- g) Nem tão pouco se poderá invocar o regime de anulabilidade previsto no n.º 2
do artigo 144.º do CPA para os meros vícios formais, porquanto se enquadra na exceção
prevista na parte final da mesma norma, ao mesmo tempo que, como já se referiu,
constitui uma inconstitucionalidade por violação do disposto no artigo 267.º n.º 5 da
CRP.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- h) Do mesmo passo o regulamento em causa não foi precedido de
enquadramento orçamental, o que constitui uma violação do princípio da previsão
orçamental aplicável aos procedimentos de concessão de subvenções a ajudas públicas,
o que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, gera a nulidade do citado regulamento. ------------------------------------------------------ i) Atento o regime dos efeitos da invalidade dos regulamentos administrativos
previsto nos ns. 3 e 4 do art.º 144.º do CPA, a invalidade retroage à data da publicação
do regulamento em causa, não afetando as candidaturas já contratualizadas e impedindo
a apreciação das candidaturas pendentes. ---------------------------------------------------------------- Nos termos do artigo 144º, nºs 3 e 4, do CPA, a invalidade do regulamento pode
ser invocada a todo o tempo, pelos órgãos administrativos competentes e retroage à data
da sua publicação, não afetando as candidaturas já contratualizadas e impedindo a
apreciação das candidaturas pendentes. ------------------------------------------------------------------- Assim e de acordo com o disposto nos artigos 143º, nº 1, 144º, e 169º, nº 3 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 declaração de invalidade do
Regulamento para Projetos de Interesse Municipal (Aviso nº 3224/2021, publicado no
Diário da República, 2ª série, nº 36, de 22 de fevereiro de 2021), resultante da preterição
de diversas formalidades essenciais ao procedimento de elaboração dos regulamentos
administrativos, designadamente, a ausência de publicitação no sítio da autarquia da
intenção da elaboração para que se os interessados se pudessem constituir como tal (art.
98.º CPA) violando o disposto no artigo 267.º n.º 5 da Constituição da República
Portuguesa, o que gera a invalidade do regulamento por violação do n.º 1 do artigo 143.º
do CPA, da falta de nota fundamentada com a indicação dos custos-benefícios (art. 99.º
do CPA), bem como por não ter sido precedido de enquadramento orçamental, o que
constitui uma violação do princípio da previsão orçamental aplicável aos procedimentos
Ata nº 19/2022
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de concessão de subvenções a ajudas públicas, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo
5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, geradora do vício de nulidade, invalidade esta
que produz efeitos retroativos à data da sua publicação, sem afetar as candidaturas já
contratualizadas mas impedindo a apreciação das candidaturas pendentes. ------------------------- Anexos: Parecer Jurídico de Borges da Ponte, Linhares Dias & Associados,
Sociedade de Advogados, RL, Aviso nº 3224/2021, publicitando o Regulamento para
Projetos de Interesse Municipal, Aviso nº 5450/2022, publicitando a Suspensão do
Regulamento para Projetos de Interesse Municipal.” --------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em causa e submeter
à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da legislação em vigor. ---------------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Leila Dinis votaram
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- (04/19) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA VILA
DAS LAJES: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1146, datada de 30 de agosto 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, nos termos da alínea u), do n.º 1, do
artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o relatório de análise, no
âmbito do pedido enviado pela Associação Cultural da Vila das Lajes, documentos que
são parte integrante da presente proposta.”--------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (05/19) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - PARÓQUIA DE SANTA LUZIA: --------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1149, datada de 30 de agosto findo, da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------

Ata nº 19/2022

Página 8 de 10

-------- “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, nos termos da alínea u), do n.º 1, do
artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o relatório de análise, no
âmbito do pedido enviado pela paróquia de Santa Luzia, documentos que são parte
integrante da presente proposta.” -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em causa. ---------------------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Leila Dinis votaram
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- (06/19) PROPOSTA DE CONGRANTULAÇÃO – TOLERÂNCIA DE
PONTO AOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REGIONAL - “TERÇA-FEIRA DAS LAJES”: ----------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1170, datada de 6 de agosto setembro em curso, da
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ------------------------------------------------ “Considerando que a importância social e económica da denominada “Terçafeira das Lajes” tem fundamentos históricos e culturais do conhecimento generalizado
da população da ilha Terceira, que levaram a que tal data fosse escolhida pelo
Município da Praia da Vitória, em sessão de 21 de agosto de 1975, para feriado
municipal e conforme é do conhecimento público, posteriormente a sua data foi
alterada; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando como tolerância de ponto municipal, aos funcionários desta
Câmara Municipal nos últimos anos, pela relevância social, histórica, económica,
cultural, pedagógica e turística da “Terça-Feira das Lajes” que mobiliza toda a ilha
Terceira, além dos muitos emigrantes para a festa de encerramento do ciclo festivo da
Terceira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o despacho nº1799/2022, datado de 5 de setembro de 2022,
publicado em Jornal Oficial, pela Presidência do Governo Regional dos Açores que
declara a tolerância de ponto para o dia 4 de outubro, à “Terça-feira das Lajes”, aos
trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores, cujos serviços estejam
sediados na Ilha Terceira; ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida em reunião ordinária a 7 de
setembro de 2022, congratula o Governo Regional dos Açores pelo reconhecimento
meritoso, dada a relevância destacada por esta manifestação história e cultural, na qual
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envolve centenas de pessoas, à tolerância de ponto da “Terça-Feira das Lajes”, no dia 4
de outubro do presente ano.” ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

---------- 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 e quarenta
minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela
Exm.ª Senhora Presidente e pelo Técnico Superior. ---------------------------------------------

Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
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