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ATA Nº 12  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MAIO DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro. --------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, 

Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. ---  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos. -------  

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, estando presentes os Vereadores 

Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, 

Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. ----------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira apresentou as propostas, dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, para as homenagens do dia vinte de junho, designadamente: 

Associação Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira; Luís Gil Bettencourt (caso não 

tenha sido já homenageado); João Rocha; Luísa Aguiar e Ângela Vieira. -------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/12) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DA VEREADORA PAULA 

CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA RAMOS: --------------------------  

 -------- Requerimento datado de 23 de maio em curso, da Vereadora Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, comunicando nos termos do nº 2 do artigo 78º da 

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

janeiro que, por motivos de atividade camarária, não pode estar presente na reunião do 

dia 23 de maio de 2017. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/12) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS:---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 3 de maio corrente, da Vereadora Paula Cristina Pereira 

de Azevedo Pamplona Ramos, comunicando nos termos do disposto no artigo 14.º da 

Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar 21 dias de 

férias, no período compreendido entre 25 de agosto e 14 de setembro de 2017. ------------  

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

 

 

 -------- (03/12) ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS FORÇAS ARMADAS - 

CONVITE AO MUNICÍPIO PARA MEMBRO CONSELHEIRO DA 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS: --------  

 -------- Ofício n.º 33-c/17, datado de 28 de abril findo, da Associação de Amigos das 

Forças Armadas, informando da constituição, no passado dia 3 Março, da Associação 

dos Amigos das Forças Armadas AFA, associação civil, privada e sem fins lucrativos e 

convidando este Município, ao abrigo dos n.ºs 1 e 6 do artigo 11º dos estatutos, para 

Membro Conselheiro da AFA, sem que tal aceitação ocasione qualquer obrigação ao 

município, nomeadamente de encargos financeiros ou de qualquer outra natureza, 

pedindo, como contrapartida, a inclusão da AFA na lista protocolar. -------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que foi dado despacho favorável 

ao convite para o Município ser Membro Conselheiro da Associação dos Amigos das 

Forças Armadas, sendo que de tal aceitação não resulta qualquer contrapartida 

financeira e atendendo também à ligação histórica que o Município tem. -------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/12) REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DA PRAIA DA VITÓRIA - 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/803, datada de 15 de maio em curso, da senhora 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: ----------------  

 -------- “Considerando que nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 17º da Lei de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, na redação conferida pela Lei nº 124/2015, de 

8 de setembro a Comissão Alargada é composta por um representante do Município, a 

indicar pela Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que por deliberação camarária datada de 21 de maio de 2013, foi 

nomeada representante do Município a Dra. Dora Margarida Mendes Lopes Roldão; -----  

 -------- Considerando que a Dra. Dora Roldão está a desenvolver vários projetos de 

interesse municipal como o Projeto “Abraçar e Envolver os Jovens da Praia da Vitória” 

e “Orientação Vocacional” que exigem uma dedicação exclusiva. ----------------------------  

 -------- Assim, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 17º, 

conjugado com o disposto no nº 2 do artigo 20º, ambos da Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo, na redação conferida pela Lei nº 142/2015, de 8 de setembro, 

proponho a contratada por tempo indeterminado, pela Associação Salão Teatro 

Praiense, Dra. Fernanda Lourenço Teixeira Gaspar, Técnica Superior, licenciada em 

Sociologia Organizacional, para representar o Município da Praia da Vitória na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da Praia da Vitória, com efeitos a 

partir de 1 de junho de 2017 inclusive e como suplente a contratada por tempo 

indeterminado, pela Associação Salão Teatro Praiense, Dra. Catarina de Fátima Lima 

Rocha, Técnica Superior, licenciada em Serviço Social e Pós Graduação em 

Necessidades Educativas Especiais, por um período de 3 anos, renovável por duas vezes 

em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 26º da referida Lei.” --------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente referiu que tendo em conta que a 

Comissão tem reunido cada vez com maior frequência, dado o volume de situações que 

ocorrem, e para quem já tem projetos exigentes a seu cargo, como é o caso da atual 

representante do Município na Comissão, não é fácil conciliar as funções em causa, pelo 

que a mesma solicitou a sua substituição na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

de forma a gerir adequadamente todos os projetos que está a coordenar, sendo por isso, 

apresentada a presente proposta para substituição da mesma. ----------------------------------  

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

 

 -------- (05/12) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS 

DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - ANO DE 2016: ----------------------------  

 -------- “Submete-se o presente Relatório e Contas Consolidadas à aprovação da Câmara 

Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em conjugação com o artigo 75º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------  
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 -------- Após a sua aprovação, o mesmo deve ser submetido a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto e ao seguinte o senhor Presidente disse que, como os 

mesmos estão associados, ia fazer a sua apresentação em simultâneo. -----------------------  

 -------- Seguidamente fez uma explanação, salientando que neste caso em concreto as 

contas não diferem muito significativamente das contas aprovadas para a Câmara, 

porquanto para além da Câmara outras duas entidades entram no perímetro de 

consolidação, entidades essas em que o Município tem participação igual ou superior a 

cinquenta por cento, ou seja, o Município tem uma posição dominante. Neste caso a 

Praia Ambiente, detida a cem por cento pelo Município, automaticamente consolida, 

bem como a Cooperativa Praia Cultural, detida aproximadamente a noventa e nove por 

cento pelo Município, posição claramente dominante, pelo que também faz parte do 

perímetro de consolidação de contas. --------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida fez uma explanação sobre o que consiste a consolidação de contas. ---  

 -------- No que se refere aos empréstimos de médio e longo prazo salientou que quando 

se aprovou as contas da Câmara mencionava-se o montante de cerca de seis milhões de 

euros, agora consta o montante de dez milhões de euros, porque inclui o valor do 

passivo da Praia Ambiente e uma parte também do passivo da Cooperativa Praia 

Cultural. No entanto, tudo o que tem a ver com a Praia Ambiente, a Câmara não tem de 

pagar, pelo que a responsabilidade, de médio e longo prazo, que a Câmara tem, neste 

caso, é do valor da Câmara somado ao valor da Cooperativa, o que ronda os seis 

milhões e meio de euros. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à demonstração de resultados referiu que conforme se pode 

verificar não há alterações substanciais, tendo em conta que a Câmara é que tem o valor 

significativo. Os meios libertos líquidos da atividade são dois milhões e oitocentos mil 

euros, ou seja, o que foi libertado, em termos de tesouraria, para cobrir um resultado 

líquido de quinhentos e quarenta e oito mil euros negativo, é claramente mais do que 

suficiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda um registo positivo, isto é, o resultado líquido das três entidades, 

em conjunto, diminui para metade, sendo que isso tem a ver com o facto de quanto mais 

se abate em passivo o reflexo é, posteriormente, positivo nas várias variantes. -------------  

 -------- Em suma destacou que o valor é idêntico ao aprovado nas contas da Câmara, 

porquanto a Câmara é que tem um peso significativo, em comparação com as outras 

entidades, sendo que o endividamento de médio e longo prazo da Câmara totaliza seis 

milhões e setecentos mil euros, o da Praia Ambiente três milhões e quinhentos mil euros 

e a Cooperativa Praia Cultural quatrocentos e noventa e um mil euros, pelo que, no 

fundo, o que é responsabilidade efetiva da Câmara são os seis milhões e setecentos mil 

euros mais os quatrocentos e noventa e um mil euros da Cooperativa, os três milhões e 

quinhentos mil euros da Praia Ambiente são da responsabilidade da mesma. ---------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que os encargos deste endividamento, de médio e longo 

prazo, quer para dois mil e dezassete, quer para os anos seguintes, caso se liberte à volta 

de três milhões de euros, as amortizações de empréstimos da Câmara são de cerca de 

oitocentos e setenta mil euros por ano, ou seja, destes três milhões de euros, oitocentos e 
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setenta e dois mil euros é o valor abatido todos os anos só nos empréstimos da Câmara e 

cento e quatro mil euros é o valor abatido no empréstimo da Cooperativa, significando 

um valor de novecentos e setenta mil euros, ou seja, só um terço é que faz parte do 

passivo de médio e longo prazo da Câmara. ------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à certificação legal das contas referiu que as reservas são exatamente 

iguais às que se havia tido aquando da aprovação das contas da Câmara, nomeadamente 

sobre o registo de cadastro e inventário dos bens da Autarquia e relativamente às 

transferências de capital para investimento, que a Câmara fez para outras entidades, o 

auditor não foi verificar, entidade a entidade, com exatidão a efetiva utilização das 

transferências. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou realçando a importância da existência desta consolidação de contas, já 

que caso tivessem sido alterados valores, para apresentação de bons resultados, com esta 

certificação era detetada essa alteração e neste documento é demonstrado que isso não 

aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  A Vereadora Maria Judite Parreira declarou que, à semelhança do que 

aconteceu aquando da aprovação das contas da Câmara, os Vereadores do Partido 

Social Democrata abstêm-se na votação, com a argumentação de que não são técnicos 

nesta área, nem revisores oficiais de contas, apesar da boa explicação do senhor 

Presidente e da empresa Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados atestar e certificar 

essas mesmas contas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com o Relatório e Contas 

Consolidadas do Município da Praia da Vitória, referente ao ano de 2016 e 

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Maria Judite Parreira e Paulo Frederico abstiveram-se. ------  

 

 

 -------- (06/12) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA – ANO DE 2016: ---------------------------------  

 -------- Ofício datado de 12 de maio em curso, de Santos Vaz, Trigo de Morais & 

Associados, SROC, Lda., remetendo, para efeitos de conhecimento em reunião de 

Câmara Municipal e sessão da próxima Assembleia Municipal, a Certificação Legal das 

Contas Consolidadas do Município da Praia da Vitória, referente ao ano de 2016. ---------  

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o ponto anterior. --------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento da certificação legal das contas 

consolidadas do Município da Praia da Vitória, referente ao ano de 2016, e 

submeteu à Assembleia Municipal nos termos do disposto na legislação em vigor. ---  

 

 

 -------- (07/12) RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

DO PAEL - 1º TRIMESTRE 2017: --------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião de Câmara Municipal e sessão da 

próxima Assembleia Municipal o Relatório de Monitorização e Acompanhamento do 
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PAEL referente ao 1º Trimestre 2017, conforme previsto no artigo 12º da Lei n.º 

43/2012, de 28 de agosto, o qual faz parte integrante da presente ata. ------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente explicou que continua a cumprir-

se todas as responsabilidades e objetivos assumidos no processo de candidatura, sendo 

que no primeiro trimestre deste ano já se liquidou cinquenta por cento do empréstimo 

do PAEL, faltando pagar um milhão de euros. ---------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este Relatório o senhor Presidente disse que quando foi feita a 

candidatura ao PAEL destinava-se a fazer face à fase final da obra da Marginal, 

designadamente às revisões de preços que, neste caso em concreto rondava os quatro 

milhões de euros. Assim sendo, e felizmente, surgiu este instrumento que permitiu 

resolver a situação, mas quando surgiu foi com condições e uma das condições era a 

elaboração deste Relatório. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou referindo que quando se iniciou o processo tinha de se demonstrar a 

capacidade de pagar aquilo que ia ser emprestado e ao dizer-se que havia capacidade 

para tal era necessário mencionar que nas receitas estimava-se cobrar determinado valor 

e na despesa teria de se restringir em determinadas rubricas, para garantir que entre as 

receitas arrecadadas e a despesa, que se deixou de fazer, libertava o suficiente para 

pagar o empréstimo. Este Relatório é exatamente para isso, ou seja, acompanha ao 

detalhe, rubrica a rubrica, de modo a verificar onde é que houve uma redução e que foi 

o suficiente para cobrir as duas prestações anuais, que o Município tem de pagar. ---------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que deste modo a Câmara nunca teria 

hipótese de não cumprir com o pagamento, tendo o senhor Presidente concordado que 

isso não seria possível. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou para quanto se previa a liquidação deste 

empréstimo, ao que o senhor Presidente respondeu que o mesmo ficava liquidado em 

dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do relatório em apreço e submeteu à 

Assembleia Municipal, para o mesmo efeito. --------------------------------------------------  

 

 

 -------- (08/12) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 

NO VALOR DE 714.000,00€ (SETECENTOS E CATORZE MIL EUROS): ---------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/835, datada de 18 de maio em curso, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo de €714.000,00 (setecentos e 

catorze mil euros) destinado a financiar os seguintes investimentos: -------------------------  

 -------- a) Remodelação e ampliação dos balneários do Campo de Futebol das Lajes – 

80.000€ (Oitenta mil euros);-------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Construção de bancada e balneários no Pavilhão de São Brás – 40.000€ 

(Quarenta mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Reabilitação da habitação social Municipal – 150.000€ (cento e cinquenta mil 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- d) Recarga betuminosa da Rua dos Boiões – Biscoitos – 100.000 € (cem mil 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Infraestruturação da Ligação da Canada Funda à Canada do Regelo – Fonte 

do Bastardo – 117.000€ (cento e dezassete mil euros); -----------------------------------------  

 -------- f) Recarga betuminosa das ruas Comendador Francisco José Barcelos e de 

Artesia – 147.000€ (cento e quarenta e sete mil euros); -----------------------------------------  

 -------- g) Aquisição de terreno para implantação da Central de Camionagem – 50.000€ 

(cinquenta mil euros); --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Aquisição de terreno para a construção do Centro de Freguesia da Fonte do 

Bastardo – 30.000€ (Trinta mil euros); ------------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se que: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - A 11/04/2017 foi deliberado pela Câmara Municipal concordar com a 

contração do empréstimo na Caixa de Crédito Agrícola dos Açores, com prestações 

mensais de capital e juros, calculados à taxa Euribor a 12 meses, acrescida de um spread 

a 2,0%. A comissão de concessão é de 0,3% sobre o capital concedido e a comissão de 

regularização mensal de €4,50. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- - A 28/04/2017 a Assembleia Municipal aprovou a proposta de contração do 

empréstimo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento do exposto, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação das 

cláusulas contratuais, que se juntam em anexo.” -------------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente esclareceu que esta é a terceira 

etapa antes do processo ser submetido a visto do Tribunal de Contas. ------------------------  

 -------- Salientou ainda que este empréstimo representa, por mês, três mil euros, até dois 

mil e trinta e sete, do montante do empréstimo, no final paga-se cento e quarenta mil 

euros de juro, sendo que, caso a Câmara pretenda amortizar o empréstimo mais cedo, 

poderá fazê-lo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu proferindo que as cláusulas correspondem à proposta que foi 

apresentada, estando mencionado no ponto quatro exatamente a que se destina o 

empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata votam contra, e como já referiram anteriormente, não por estarem contra as 

obras em causa, que entendem serem necessárias, mas sim contra o timing e contra o 

tempo do empréstimo a longo prazo, sendo que durante todo este tempo estas obras vão 

necessitar de manutenção o que vai envolver mais custos que os tais três mil e tal 

euros/mensais, que até é um valor consideravelmente baixo. ----------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Maria Judite Parreira e Paulo Frederico votaram contra. ----  

 

 

 -------- (09/12) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE ABERTURA DE 

CONCURSOS PRAIA LINKS: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/847, datada de 18 de maio corrente, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que a Estratégia Praia Links, resultante do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Local da Praia da Vitória 2020, que tem como polo agregador a Praia 

Links – Incubadora de Negócios e Ninho de Empresas, inaugurada a 10 de maio de 

2016, tendo coordenação afeta ao Município da Praia da Vitória, visa criar e consolidar 

um Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação no Concelho da Praia da Vitória; -----  

 -------- Considerando que, no âmbito da sua atividade, e decorrente de uma Candidatura 

aprovada ao Programa Operacional dos Açores, a Praia Links tem como atribuição a 

promoção de vários concursos geradores de novas ideias de negócio e de apoio à criação 

de novos projetos empresariais; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, no mesmo âmbito, foram formulados os Concursos “I2B – 

Idea to Business” (orientado para o apoio à transformação de ideias em negócios), “I2B 

Y – Idea to Business Youth” (orientado para o apoio ao desenvolvimento de ideias de 

negócio nascidas em espaço escolar) e “Praia Links Startup” (orientado para projetos 

empreendedores em fase inicial de desenvolvimento); ------------------------------------------  

 -------- Considerando que os Regulamentos supramencionados, no âmbito das alíneas a) 

e k) do nº 1 do Artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foram aprovados, por 

unanimidade, em Reunião de Câmara, a 30 de agosto de 2016, e, no âmbito das alínea 

g) do nº1 do Artigo 25º da mesma Lei, em Assembleia Municipal, a 09 de setembro de 

2016; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que, decorrente das aprovações supracitadas e no âmbito da alínea ff) 

do nº1 do Artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, a Câmara delibere: ------------  

 -------- - Aprovar a abertura dos Concursos “I2B – Idea to Business”, “I2B Y – Idea to 

Business Youth” e “Praia Links Startup”, de acordo com os Regulamentos aprovados 

em Assembleia Municipal.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que, tendo em conta que no 

próximo sábado terá lugar o evento de empreendedorismo “Faz acontecer”, no seu 

entender, seria uma boa altura para se lançar os concursos, pelo que se vai fazer 

coincidir o lançamento de três concursos, incluídos na candidatura aprovada, pelo que, 

terá de se assumir cem por cento das despesas mas posteriormente ser-se-á reembolsado 

de oitenta e cinco por cento desse montante. -----------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria acrescentou que estes três concursos encontram-se em 

conformidade com os regulamentos aprovados e são: o primeiro uma ideia para 

transformar em negócio; o segundo orientado para o apoio ao desenvolvimento de 

ideias de negócio nascidas em espaço escolar; o terceiro orientado para projetos 

empreendedores em fase inicial de desenvolvimento. Após o lançamento dos concursos 

e das pessoas apresentarem as suas candidaturas, este processo volta a ser presente a 

reunião de Câmara para decisão final. -------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou qual é o dia do lançamento dos 

concursos, ao que o senhor Presidente respondeu que irá anunciar no próximo sábado e 

durante a próxima semana será publicado. --------------------------------------------------------  

 -------- Perguntou também o Vereador Paulo Frederico qual o prazo para se apresentar 

as candidaturas, no âmbito destes concursos, tendo o senhor Presidente respondido que 

isso e outras questões está definido nos regulamentos. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram onze horas e cinco 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


