ATA Nº 21
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE OUTUBRO 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, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos
Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. ---------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS: -----------------------------------------------------------------------HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------

-------- Aos seis dias do mês de outubro de 2022, 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, 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. ---------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

-------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------
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-------- (01/21) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BURRA DE MILHO - PROJETO “SANTA RITA
DREAM”: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1274, datada de 20 de setembro findo, da Vereadora
com competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela Associação Cultural Burra de
Milho, para fazer face a despesas com o projeto “Santa Rita Dream”; ------------------------------ Considerando tratar-se de uma curta-metragem de ficção, que retrata a vivência
na ilha e a relação com os militares americanos nos anos 90, sendo a história passada
principalmente no concelho e cidade da Praia da Vitória; --------------------------------------------- Considerando o potencial histórico e cultural da Ilha Terceira, é objetivo da
produção levar a curta-metragem a competições (Festivais de Cinema) nacionais e
internacionais, contribuindo assim para a divulgação da nossa cidade/concelho; ------------------ 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
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 que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no
valor de 500€ (quinhentos euros) à Associação Cultural Burra de Milho, mediante
celebração de contrato-programa.” ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------

-------- (02/21) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À
FILARMÓNICA UNIÃO PRAIENSE: ---------------------------------------------------------------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1294, datada de 28 de setembro findo, da Sr.ª
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------------- “Considerando que o associativismo constitui um forte aliado do poder local, na
prossecução de políticas de desenvolvimento de interesse público; ---------------------------------- Considerando o papel fundamental que a Filarmónica União Praiense tem tido
na vida cultural da nossa cidade e do nosso concelho; ------------------------------------------------- Considerando que, ao longo de vários anos, esta coletividade tem sido parceira
ativa em eventos, projetos e mantendo a sua colaboração, não só com o Município, mas
também com a Cooperativa Praia Cultural; -------------------------------------------------------------- Considerando que esta despesa está prevista no Orçamento deste Município, de
2022, na rúbrica “Ampliação e Modernização de Sedes de Sociedades Filarmónicas”.----------- Proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------------- a) Aprovar, nos termos da alínea o), do nº 1 do artigo 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, e posteriores alterações, um apoio de € 15 890,30 (quinze
mil, oitocentos e noventa euros e trinta cêntimos); ----------------------------------------------------- b) Aprovar o Contrato-Programa em anexo. --------------------------------------------Ata nº 21/2022
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-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto da ordem do dia no
sentido de se repensar esta situação e ser presente novamente a reunião de
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 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: _________________________________________

Ata nº 21/2022

Página 3 de 3

