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ATA Nº 27 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 

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 Nuno Miguel Leal Ribeiro, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro 

Alves.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Isménia Carvalho Landeiro Alves e Pedro Jorge Mendes 

Machado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos dezassete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Nuno Miguel 

Leal Ribeiro, em substituição de 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. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos a senhora Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Berto Messias referiu que, relativamente às questões referentes à 

constituição e composição da Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, que levantou na 

última reunião de Câmara, designadamente quanto à alegada ilegalidade da composição 

da mesma, tendo em conta que, de acordo com a lei da paridade, os vogais da Junta de 

Freguesia têm de ser de sexos diferentes e sendo que, de acordo com a informação que 

dispõem, o que foi concretizado é que os dois vogais da Junta de Freguesia são do sexo 

feminino e considerando que a senhora Presidente disse que iriam contactar a Junta de 

Freguesia e que fariam as diligências necessárias para esclarecer essa situação, 

questionou qual o ponto de situação dessas diligências e se houve algum feedback. -------  

 -------- Sobre esta questão a senhora Presidente respondeu que, tal como disse na última 

reunião de Câmara, alertou a Junta de Freguesia nesse sentido e o que lhe foi 

comunicado foi que iriam solicitar uma consulta, a nível jurídico, para se inteirarem 

dessa questão e saberem como poderiam resolver a mesma, sendo que, até hoje, não tem 

indicação se já fizeram a reestruturação, ou não, dos membros mas, no entanto, presume 

que, uma vez orientados, deverão estar a tratar dessa questão. ---------------------------------  

 

 -------- O Vereador Berto Messias disse que, no que se refere ao que tem vindo a 

acontecer no âmbito das questões relativas à Assembleia Municipal da Praia da Vitória, 

designadamente no respeitante a um pedido de parecer, aos serviços jurídicos do 

Município, sobre a metodologia que foi adotada na última Assembleia Municipal, na 

votação de algumas representações externas e de algumas comissões, tendo em conta 

que o senhor Presidente da Assembleia entendeu que essas votações deveriam ser por 

“braço no ar”, os membros do Partido Socialista, na altura, entenderam que não poderia 

ser assim e que, aliás, nem era necessário consultar a legislação porquanto isso consta 

no Regimento de forma muito clara e solicitaram que fosse pedido um parecer jurídico 

ao Município, tendo até colocado essa questão em reunião de Câmara e a senhora 

Presidente da Câmara respondeu que não tinha conhecimento desse pedido de parecer 

jurídico, sendo que também estava presente na reunião a senhora Chefe da Divisão dos 

serviços administrativos, que tutela também os serviços jurídicos, que também não tinha 

conhecimento; no entanto e ontem, numa notícia publicada no Diário Insular, o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal disse que já fez esse pedido e que o fez no próprio 

dia; assim e face a essa situação questionou a quem foi feito o pedido, quando, em que 

termos, e solicitou à senhora Presidente que lhes fizesse chegar esse pedido, bem como 

o registo de entrada do mesmo, e em que termos é que foi feito. ------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, em relação ao que foi pedido e face às 

declarações que deu em reunião de Câmara, as declarações foram as mesmas que depois 

o Presidente da Assembleia Municipal utilizou para fazer o esclarecimento que foi feito 

no Diário Insular. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu também que, na verdade, o que disse foi que não tinha conhecimento, 

ou seja, que o pedido não tinha passado pela sua pessoa, no entanto não vai duvidar que 

tenha sido feito, mas, independentemente de estar presente a senhora Chefe da Divisão 

Administrativa e Jurídica que poderá confirmar, ou não, a existência do pedido de 

parecer, na sua opinião, é importante que haja esse registo do pedido por escrito, mas é 

preferível que na próxima reunião de Câmara se faça o esclarecimento. ---------------------  
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 -------- A senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, Dr.ª Conceição Lima, 

pediu autorização para fazer um esclarecimento sobre esse assunto, dizendo que 

compete ao senhor Presidente da Assembleia Municipal responder relativamente a essa 

questão, que foi levantada na última reunião de Câmara e é levantada também no 

âmbito desta reunião; para além disso, tal como está previsto na legislação em vigor, 

também há a constituição de um núcleo de apoio à Assembleia Municipal, com 

funcionários a afetar pela Câmara Municipal, pelo que são dois órgãos diferentes, não é 

que a senhora Presidente não tenha conhecimento, ou que não possa vir a ter 

conhecimento, se foi feito um pedido, ou não, mas o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal tendo um núcleo de apoio e essa questão tem de ser colocada é ao senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, ou seja, é ele que tem a competência para 

responder à questão que é agora levantada, independentemente da senhora Presidente ter 

conhecimento, porque, se existe um núcleo a afetar com funcionários do Município para 

prestar apoio à Assembleia Municipal, as funções entre o órgão Assembleia são entre o 

órgão Assembleia e aquele núcleo de funcionários. ---------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias referiu que têm consciência da separação entre 

órgãos, daquilo que é da competência da Assembleia Municipal e daquilo que é da 

competência da Câmara Municipal mas, no entanto, sabem que quem presta apoio, quer 

administrativo, quer jurídico, à Assembleia Municipal, são os serviços municipais com 

essas competências e os membros do Partido Socialista sabem de um facto, ou seja, que 

o senhor Presidente da Assembleia Municipal diz que solicitou um parecer aos serviços 

municipais, relativamente a essa matéria, até diz que o fez no próprio dia da Assembleia 

Municipal, ora, estando os Vereadores do Partido Socialista presentes na reunião de 

Câmara, sendo esse pedido feito aos serviços municipais assegurados pela Câmara, a 

pergunta dos Vereadores do Partido Socialista é quando é que entrou esse pedido de 

parecer, se há registo interno na Câmara Municipal da entrada do mesmo, para além de 

que, obviamente, não estará em causa, no âmbito da Assembleia Municipal, aquilo que 

a bancada do Partido Socialista perguntará, quer na próxima reunião, quer por pedido 

por escrito, que aliás já fez chegar ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, mas, 

como já estão na reunião de Câmara e esse pedido foi feito aos serviços jurídicos da 

Câmara que prestam apoio à Assembleia Municipal, até porque esse núcleo de apoio, 

previsto no Regimento, não está, segundo consta, constituído, a sua questão é se esse 

pedido entrou formalmente na Câmara, e, se entrou, quando é que entrou, ou seja, esta 

não é uma pergunta que neste âmbito possa ser feita ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, mas tendo em conta aquela que é a competência administrativa e jurídica de 

apoio da Câmara a esse órgão, no seu entender, é uma pergunta legítima. -------------------  

 -------- A senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica esclareceu que o apoio 

não é só administrativo, mas também jurídico, porquanto a Divisão não é só de serviços 

administrativos, e que, de facto, o núcleo de apoio ainda não está constituído, mas sem 

prejuízo de vir a ser constituído, como deve ser e em conformidade com as disposições 

legais, o que é facto é que esse núcleo nunca foi formalmente constituído perante o 

órgão Assembleia Municipal, ou seja, por escrito esse núcleo nunca existiu. ---------------  

 -------- Relativamente à questão do pedido reiterou que essa questão tem de ser colocada 

ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, porquanto não lhe compete a si, como 
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Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, informar se entrou, ou não, um pedido de 

parecer, compete ao senhor Presidente da Assembleia Municipal informar, pelo que essa 

questão deve ser enviada ao mesmo. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que esse núcleo de apoio é constituído por funcionários da Câmara 

que prestam apoio ao órgão Assembleia Municipal, pelo que é sempre entre os 

funcionários e o Presidente da Assembleia Municipal, tanto é que a correspondência 

dirigida à Assembleia Municipal nunca passou por nenhum presidente da câmara e, 

assim sendo, sugeriu que seja enviado um e-mail ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal e ele, como titular daquele órgão, é que deve prestar os esclarecimentos sobre 

esse assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias disse que, no seu entender, é perfeitamente legítimo 

que os Vereadores eleitos da Câmara Municipal, neste caso os Vereadores da oposição, 

questionem a Câmara Municipal, no caso a senhora Presidente, se entrou algum pedido 

de parecer nos serviços camarários, dirigido aos serviços jurídicos, sobre a situação da 

Assembleia Municipal, quando é que entrou, em que termos é que entrou, sendo isso, na 

sua perspetiva, uma pergunta legítima, tendo em conta que o apoio jurídico à 

Assembleia Municipal é prestado pelos serviços municipais, no caso a Câmara 

Municipal, pelo que reitera a pergunta que fez na última reunião. ----------------------------  

 -------- A senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica referiu que a pergunta é 

legítima, mas é colocada a um órgão completamente distinto daquele a quem deverá ser 

colocada, porque, se a Assembleia tem um núcleo, constituído por funcionários a afetar 

pela Câmara Municipal, afetos a esse núcleo para prestar o apoio jurídico e 

administrativo, a partir daí as diligências são feitas entre o Presidente da Assembleia 

Municipal e esse núcleo constituído pelos funcionários a afetar, até porque a 

Assembleia Municipal é que é o órgão fiscalizador do órgão executivo e não o 

contrário, sendo que a senhora Presidente, à semelhança dos anteriores Presidentes de 

Câmara, não tem conhecimento da correspondência da Assembleia Municipal, por 

exemplo a elaboração das convocatórias para as sessões da Assembleia Municipal são 

tratadas apenas entre o Presidente da Assembleia Municipal e aqueles funcionários, pelo 

que a pessoa melhor habilitada para dar essa resposta é o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias questionou se o núcleo de apoio à Assembleia 

Municipal está constituído, tendo a senhora Chefe da Divisão respondido negativamente 

e acrescentou que, independentemente de estar ou não constituído, o que é facto é que 

existem, pelo menos, duas pessoas que sempre prestaram apoio à Assembleia 

Municipal, e esse núcleo nunca foi, formalmente, constituído, perante o órgão 

Assembleia Municipal que é quem o constituí. ---------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Berto Messias perguntou se chegou à senhora Chefe da Divisão 

Administrativa algum pedido de parecer, tendo em conta que é a Chefe daquela divisão 

da Câmara Municipal, ao que a mesma respondeu que já respondeu a essa questão. -------  

 -------- A senhora Presidente acrescentou que ficou claro que não passou por si, 

conforme todas as considerações que a senhora Chefe da Divisão apresentou, ou seja, 

que não é obrigatório que tudo o que sejam assuntos da Assembleia Municipal passem 
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pela presidência e, portanto, não teve conhecimento desse pedido, daí a resposta que deu 

na última reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias disse que de qualquer forma ficam a aguardar pela 

resposta, e caso seja necessário fazem-na chegar por escrito. ----------------------------------  

 -------- A senhora Presidente referiu que se os membros do Partido Socialista fizeram 

um pedido de esclarecimento ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, têm de 

aguardar pela resposta do mesmo. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias esclareceu que a partir do momento que é referido 

pelo senhor Presidente da Assembleia que foi pedido um parecer jurídico, aos serviços 

jurídicos da Câmara, a sua questão é, quando é que esse pedido entrou, em que termos é 

que entrou, qual é o registo de entrada, em que dia é que entrou e em que hora é que 

entrou.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que é uma pergunta que, na qualidade de Vereador, lhe 

parece legítima, tendo em conta que quem presta apoio jurídico à Assembleia Municipal 

são os serviços da Câmara Municipal, a pergunta está feita e responderão, ou não, 

conforme entenderem e os Vereadores da oposição vão fazer-se valer, quer das 

instâncias políticas, quer das instâncias jurídicas, que entenderem necessárias, mas, 

porém, não lhe parece possível que tenha havido um pedido de parecer jurídico e que a 

Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica da Câmara não tenha conhecimento do 

mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente agradeceu a compreensão do Vereador Berto Messias e 

disse que a resposta, se já foi pedida, será dada formalmente. ---------------------------------  

 -------- A senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica acrescentou que o 

Vereador Berto Messias, como qualquer outro cidadão, tem toda a legitimidade para 

saber o ponto da situação de qualquer processo que lhe diga respeito, contudo, 

relativamente a esta questão, estão a falar de dois órgãos diferentes, sendo que o núcleo 

de apoio ainda não foi constituído. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que teve lugar uma sessão da Assembleia Municipal para 

submeter todos aqueles pontos que agora estão em questão, para apreciação, e 

certamente que em outras sessões da Assembleia Municipal que irão ocorrer haverá 

oportunidade para constituir formalmente esse núcleo, até então esse núcleo tem 

funcionado como sempre funcionou, ou seja, sem a sua devida constituição, porque 

nunca existiu a constituição formal do mesmo. ---------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao apoio jurídico esclareceu que, tal e qual como o apoio 

administrativo, tudo está incluído nesse núcleo. --------------------------------------------------  

 -------- Para saber o ponto da situação de um processo da Assembleia Municipal, disse 

que a questão tem de ser colocada ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, que é 

o titular daquele órgão. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu ainda que não disse que não tinha conhecimento do pedido do 

parecer técnico, mas sim que a questão tem de ser colocada ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Berto Messias manifestou a preocupação dos Vereadores do Partido 

Socialista relativamente aquelas que têm sido as incidências dos últimos tempos no que 



 

 
Ata nº 27/2021 Página 6 de 13 
 

 

 

 

se refere ao projeto Terceira Tech Island, sendo que têm sido informados de um 

conjunto de dúvidas relativas à estabilidade do projeto e que há empresas que 

abandonaram o projeto e outras que manifestaram esse interesse mas que, por falta de 

enquadramento, desistiram. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que a verdade é que, também no âmbito do Plano de 

Investimentos da Região para o ano de dois mil e vinte e dois, a ação que constava no 

Plano de Investimentos para dois mil e vinte e um, relativamente à formação 

tecnológica e que enquadrava o investimento público para este projeto, desapareceu, ou 

seja, a ação referente à formação tecnológica deixou de estar no Plano de Investimentos 

para dois mil e vinte e dois e, face a essa situação, a questão dos Vereadores do Partido 

Socialista é se, no âmbito da Câmara Municipal, houve diligências ou contactos e qual é 

a informação que a Câmara tem relativamente a essa matéria, porque isso preocupa-os 

muito, não só pelo que o projeto representa, mas pelo que pode representar no futuro, 

não apenas em termos do número das empresas e postos de trabalho diretos, mas 

também para a expectativa dos empresários, porquanto também já têm contactos de 

empresários que tinham essa expectativa mas em que a instabilidade faz com que fujam 

para outros sítios e isso, obviamente, deve preocupar e desagradar a todos e, portanto, a 

sua questão tinha que ver com isso, ou seja, do ponto de vista da Câmara Municipal, que 

trabalho é que foi feito, que contactos é que existiram, qual é a informação que tem 

relativamente ao Terceira Tech Island, à sua situação atual, de que forma é que a 

Câmara Municipal se tem posicionado na perspetiva de permitir que este processo se 

consolide e, se possível, que cresça. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este projeto, a senhora Presidente disse que também para si é uma 

preocupação e, sendo uma preocupação, as diligências que foram tomadas foi o 

agendamento de uma reunião com o senhor Secretário Regional da Juventude, Emprego 

e Qualificação Profissional, na qual se conversou sobre o projeto, tendo o Senhor 

Secretário reconhecido que é um projeto estruturante para a Praia da Vitória e que não 

se pode deixá-lo sair do concelho, não sendo essa a intenção do executivo, mas, no 

entanto, o que teve de ser posto “em cima da mesa” seriam os moldes em que o mesmo 

está a ser trabalhado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o senhor Secretário trouxe um memorando no sentido da 

Câmara avaliar as condições que o Governo Regional apresenta para que o projeto 

possa ter continuidade, as quais vão ser avaliadas de forma a posicionar a Câmara da 

melhor maneira e a tomar a melhor posição.  -----------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, na sua opinião e daquilo que já analisou do memorando, 

obviamente, que é um projeto para continuar, embora da parte daquela Secretaria ficará, 

unicamente, a responsabilidade pela formação, tudo o resto passará para a Secretaria das 

Finanças, dai a importância desse memorando, ou seja, as coisas ficarem muito bem 

firmadas, de como avançar no sentido ascendente, porque é esse fator que está a faltar. --  

 -------- Disse que, na sua perspetiva, os moldes poderão permanecer como têm sido até 

aqui, sendo que o necessário é que haja compromisso da parte do Governo, de que os 

pagamentos sejam feitos, provavelmente de outra forma, mas por forma a que não haja 

uma sobrecarga para a Autarquia, porque, na sua opinião, a Autarquia tem toda a 
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possibilidade de fazer um acompanhamento conjunto com o Governo, para que este 

projeto possa progredir da melhor forma. ---------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, o que resultou dessa reunião foi, exatamente isso, ou seja, a 

avaliação do memorando, tendo ficado para, posteriormente, a Câmara dar parecer sobre 

o mesmo e, mediante a decisão do executivo, os senhores Vereadores também serão 

informados em relação ao mesmo. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Berto Messias questionou o ponto de situação do processo de 

revisão do Plano Diretor Municipal, sendo que foi dito, publicamente, pelo anterior 

executivo, que esse processo estaria em fase final e portanto e na perspetiva dos 

Vereadores do Partido Socialista, é um processo muito atrasado e que demorou imenso 

tempo, muito mais do que aquilo que seria de esperar, mas a verdade é que o futuro do 

Concelho passa, em grande medida, por aquela que será a capacidade de ordenamento 

do território e de captação de investimento, garantia de investimento público e de 

investimento privado em novas zonas. -------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou perguntando se o executivo já tem algum feedback relativamente a 

esse assunto, se já foi feito algum trabalho sobre o mesmo e se é possível informar o 

cronograma dos trabalhos dessa revisão, porquanto muitas pessoas anseiam pela revisão 

do Plano Diretor Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a essa questão a senhora Presidente disse que esta também é uma 

preocupação do executivo, e, obviamente, o que mais querem é dizer às pessoas que há 

condições para investirem e assim ajudarem a tornar o Concelho cada vez melhor. -------  

 -------- Prosseguiu referindo que a técnica que tinha a seu cargo a revisão do Plano 

Diretor Municipal solicitou licença sem vencimento, mas já têm informação de que todo 

o trabalho desenvolvido, até então, foi passado a outro técnico, o qual já está a par da 

situação e a fazer uma avaliação, dando a indicação de que, apesar de se pensar que 

estava um pouco atrasado, já está numa segunda fase mas, no entanto, poderão ter 

necessidade de algum apoio externo para que possam desbloquear o processo o mais 

rápido possível. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que isso também tem de ser avaliado, porque, em termos 

financeiros, tem de se ter essa atenção, considerando que os técnicos da Câmara não 

conseguem desbloquear todo o serviço sozinhos, sendo que esta também é uma 

preocupação, tendo sido pedido esse levantamento no sentido de se perceber qual o 

custo que isso poderia ter. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Porém, informou que recebeu, esta manhã, o senhor Secretário Regional do 

Ambiente, que se fez acompanhar dos seus dois Diretores Regionais, que demonstraram 

grande disponibilidade para apoiar a Câmara nesse sentido, uma vez que já estão a 

trabalhar o POC e que poderá ser uma mais valia para este Município, estando eles já a 

trabalhar ao nível da Terceira, pelo que essa vai ser uma incumbência dessa Secretária, 

no sentido de darem o máximo de apoio e como a reunião decorreu esta manhã, ainda 

não foi possível falar com o Chefe da Divisão dessa área, mas vai ser pedido que façam 

a articulação possível com a Direção Regional, para se ver qual é o procedimento 

seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Terminou reforçando que esta também é uma preocupação do executivo, que 

têm sido abordados muitas vezes sobre essa questão e que continuam a entrar projetos 

nos serviços da Câmara que estão na dependência da avaliação do PDM, sendo um 

problema premente mas, de qualquer forma, marcaram a sua posição e pediram que se 

reunissem todas as condições para começar a trabalhar o processo a todo o custo. ---------  

 -------- Destacou ainda que há empenho por parte dos técnicos da Câmara Municipal, 

mas o problema é que dentro das habilitações que têm e das dificuldades que vão 

encontrando, poderá ser necessário recorrer ao exterior. 

 

 -------- O Vereador Nuno Ribeiro interveio felicitando o executivo e desejando um 

trabalho profícuo em prol do Concelho. -----------------------------------------------------------  

 -------- De seguida referiu que pretendia colocar algumas questões considerando que, 

nesta fase, está em preparação o próximo plano e orçamento municipal para dois mil e 

vinte e dois, no âmbito de preocupações fruto do trabalho que vai desenvolvendo no 

terreno, em vários contextos. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que relativamente à saúde infantil, designadamente às taxas 

elevadas de obesidade infantil na Região, esta é a Região do País com maior prevalência 

de excesso de peso e, igualmente, uma das regiões onde se regista um maior número de 

diabéticos, apesar do número de diabéticos infantis ainda não ser conhecido a nível da 

Região, mas que é uma questão que muito preocupa. -------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que há dados recentes, a nível nacional, mas que também 

se conseguem transpor para a Região e que, de alguma forma, vem espelhar o que se 

passa na Região, relativamente à motricidade dos nossos jovens e que tem a ver com os 

acidentes a nível escolar, os quais têm vindo a subir de forma abrupta nas escolas, com 

escadarias com mais de quinze/vinte lanços de escadas e, assim sendo, questionou se, 

neste contexto, existe algo previsto no orçamento, relativamente à implementação de 

estratégias que visem estancar esta situação, sabendo-se que, em pouco tempo, se pode 

tornar num problema muito grave, para o desenvolvimento social e não só. ----------------  

 -------- Perguntou ainda se o Município está aberto à implementação de estratégias 

locais, aproveitando alguns dos programas que vão sendo lançados pelo Governo, para 

que se possa, localmente, fazer investimentos nessa área. --------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que começaram já a fazer uma abordagem ao 

novo orçamento, mas, no entanto, ainda não se debruçaram em relação à situação da 

saúde, mas ficam registadas as preocupações. ----------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que têm feito um levantamento mais físico, no sentido de poder 

perspetivar qual o investimento que o Município tem de fazer para que as estruturas de 

apoio ao desporto, incluindo as escolares, apresentem melhores condições para os 

alunos, jovens e crianças que pratiquem desporto mas que, no entanto e obviamente, 

têm a preocupação ao nível da saúde, bem como têm referenciados os programas  que 

também estão disponíveis, quer da parte do Governo, quer da parte das Direções 

Regionais e que fazem pensar até que ponto a Autarquia tem, realmente, de ser parceira 

e fazer a melhor implementação de todos eles. ---------------------------------------------------  
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 -------- Terminou dizendo que ainda esta semana vão reunir, novamente, em relação ao 

orçamento, pelo que agradeceu as considerações e disse que será tido em conta mais 

este ponto para poder complementar, da melhor forma, o orçamento municipal. -----------  

 

 -------- O Vereador Nuno Ribeiro referiu que a sua segunda questão tem que ver com a 

baía da Praia da Vitória, que é uma preocupação sua e das pessoas que a utilizam e 

questionou se está contemplado algum tipo de estratégia para prevenir o 

desassoreamento que acontece durante o inverno e, depois, na época pós inverno, bem 

como que tipo de estratégia e que tipo de investimentos estão contemplados no plano e 

orçamento para que seja feito um serviço de assoreamento, de modo a que não se perca 

a Praia Grande. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que essa também é uma preocupação do 

executivo, sendo que já pediram um levantamento no sentido de se perceber qual o 

custo para a manutenção do areal.  -----------------------------------------------------------------  

--------Continuou dizendo que, embora tenham conhecimento da existência de um 

projeto, que estava a ser liderado por uma técnica superior, no sentido de se apresentar 

uma candidatura relacionada com a avaliação do areal, mas que, no ano transato, não foi 

cotado e não foi alvo de apoio e que, este ano e como já foram um pouco tardiamente, 

não foi possível avançar com uma nova candidatura, apesar de obrigar a um grande 

investimento da Autarquia, pelo que entenderam que este ano seria preferível manter 

nestes moldes, porque, em termos financeiros e enquanto não tiverem o conhecimento  

seguro sobre a situação real, não vão avançar com projetos megalómanos pois podem 

correr grandes riscos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, para este primeiro orçamento, pediram que se apurasse o 

valor anual que, dentro da normalidade, é absorvido para a manutenção do areal, para 

depois se analisar, em termos de alternativas, o que se consegue fazer com menos 

custos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que é necessário ter em conta que só iniciaram funções há um 

mês e que têm de fazer todo esse levantamento para que esteja inscrito já no próximo 

orçamento, o qual tem de ser trabalhado até ao final deste mês, pois a intenção é ter o 

mesmo concluído até ao final deste mês e que os Chefes de Divisão estão empenhados 

em ajudar na melhor avaliação de todas estas situações, que são preocupantes e que se 

sabe que são essenciais para que as coisas possam correr da melhor maneira, para além 

de que existem situações que não se pode deixar para o ano seguinte, como, por 

exemplo, esta infraestrutura, relativamente à qual não se pode dizer que não se arranja 

este ano e que fica para o outro ano. ---------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Nuno Ribeiro disse que já há alguns anos que se tem verificado que 

a estratégia não tem sido eficaz, sendo que, neste momento e no seu entender, é 

importante debater o assunto, sugerindo a hipótese de ser criada uma comissão, dentro 

do Município, para fazer uma avaliação e pensar sobre as melhores soluções para esse 

assunto, dando como exemplo a praia do Pópulo, que é gerida por um único indivíduo, 

o qual foi responsável por fazer dunas e por alterar as dinâmicas das correntes, tendo 

conseguido fazer com que a praia não perdesse areia e que ganhasse areia ao mar, 
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concluindo que, por vezes, não são necessários grandes investimentos, mas sim munir-

se das pessoas que percebem das dinâmicas, porque conhecem a baía há muitos anos. ----   

 

 -------- O Vereador Nuno Ribeiro referiu que a sua última questão se prende com o 

projeto do bar da Prainha, que é mais uma preocupação no âmbito ambiental, porque já 

chega de se fazer atentados à baía e com uma marina que foi pessimamente localizada e 

que alterou as suas dinâmicas, para além de um outro conjunto de alterações que em 

nada favoreceram o que é hoje a praia de areia. --------------------------------------------------  

 -------- No que diz respeito ao bar da Prainha perguntou como é que este executivo 

encara o projeto que tem “em mãos” e se pensam repensar, ou não, a sua execução tal 

como está prevista, porque a zona do bar ainda está implementada numa zona de areia, 

fazendo mais sentido efetuar a obra em cima de betão do que em cima de areia. -----------  

 -------- Quanto a esta questão, a senhora Presidente respondeu que esse era um dos 

projetos que estava “em cima da mesa” quando chegaram, bem como o projeto do bar 

da Riviera, relativamente ao qual já começaram as demolições e estão a preparar as 

fundações e que já não tinham condições de fazer parar. ---------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, em relação ao bar da Prainha, era um pouco diferente, 

ou seja, como a obra ainda não estava adjudicada, tinham outra margem de manobra, 

tendo-se optado por não avançar com a obra e avaliar se é o melhor para aquela zona, 

tendo em conta que não foi analisado por este executivo. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Nuno Ribeiro disse que a Prainha foi das praias que mais areia 

ganhou nos últimos tempos e que tem a ver com o bom trabalho que se fez naquele 

local, em termos de construção de dunas para que a areia se fixasse. -------------------------  

 -------- Por fim apelou que, quando pensarem em terraplanar a zona onde decorreu um 

evento no passado fim de semana, de ténis de praia, tenham em conta aquilo que são as 

melhores dinâmicas de fixação de areia, porque o facto de se terraplanar aquela zona 

desfavorece a fixação de areia. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, por exemplo, na praia do Pópulo, também se fazem 

eventos de ténis de praia, mas a praia tem uma duna já prevista para essas situações 

antes da zona de eventos, sendo que a terraplanagem daquela zona provoca a redução da 

areia. - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terminou realçando que, na sua opinião, os eventos devem continuar a realizar-

se, mas sem este tipo de atentado, ou seja, sem se fazer a terraplanagem. -------------------   

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- (01/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA ISMÉNIA CARVALHO LANDEIRO ALVES: --------------------------  

 -------- Email datado de 13 de novembro em curso, de Isménia Carvalho Landeiro 

Alves, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da Lei nº 

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 17 de novembro de 2021, pelo que 
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será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 

o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 13 de novembro corrente, de Pedro Jorge Mendes 

Machado, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da Lei nº 

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 17 de novembro de 2021, pelo que 

será substituído, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 

o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/27) LOCAL DE ESTACIONAMENTO RESERVADO NA RUA DR. 

SOUSA JÚNIOR - AIDA MARIA BORGES PEREIRA DE SOUSA – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1818, datada de 9 de novembro em curso, da 

Vereadora com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------  

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 7º, do Regulamento das Zonas 

de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a Câmara Municipal poderá 

atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1º do já citado 

regulamento; que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o número de lugares a atribuir a locais reservados não pode 

exceder os 10% do número total de lugares existentes nas correspondentes zonas 

tarifadas para cumprimento do disposto no nº2 do artigo 7º do referido regulamento; -----  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei e que a Chefe de Divisão Madaíl emite parecer no sentido de 

que o pedido em apreciação está em condições de ser deferido por não ser ultrapassada, 

até à data, a cota de 10% do estacionamento total da zona em questão; propõe-se que 

esta Câmara Municipal delibere aprovar o pedido efetuado.” ----------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/27) PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VALOR MENSAL 

TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DA RENDA MENSAL E ANULAÇÃO 

DOS RESPETIVOS VALORES CABIMENTADOS EM EXCESSO NO ÂMBITO 

DA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO 

AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1792, datada de 26 de outubro findo, da Vereadora 

com competência delegada, Dr. Otília Martins, do seguinte teor: -----------------------------  

 -------- “Considerando 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, 
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publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que 

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 que a sra. Maria de Fátima Azevedo Pereira alterou a residência 

do agregado familiar, com consequente alteração do valor de renda mensal; ----------------  

 -------- Propõe-se ao abrigo do disposto nos artigos 5º do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o artigo 4º, 

nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere aprovar a redução do valor 

mensal transferido para pagamento da renda mensal e anulação dos respetivos valores 

cabimentados em excesso, com efeitos a partir do dia 1 de novembro de 2021.” -----------  

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

 

 

 -------- (04/27) PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERCALAR DE 2021 À DATA DE 

15/10/2021 - PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1821, datada de 12 de novembro em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “Submete-se o presente Relatório e Contas do Município 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, elencados no Índice, os quais se encontram integralmente elaborados e que 

ficarão arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.  

 -------- 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. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Valores das contas:---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Saldo da gerência anterior:------------------------------------------------------------------  

 -------- Execução orçamental - € 479.938,15 ------------------------------------------------------  

 -------- Operações de tesouraria - € 20.628,54 ----------------------------------------------------  

 -------- Receitas orçamentais arrecadadas - € 13.291.353,16 -----------------------------------   

 -------- Despesas orçamentais pagas - € 13.005.212,39------------------------------------------  

 -------- Recebimentos de operações de tesouraria - € 158.099,37 ------------------------------  

 -------- Pagamentos de operações de tesouraria - € 147.699,07 --------------------------------  

 -------- Saldo para a gerência seguinte: ------------------------------------------------------------  

 -------- Execução orçamental - € 286.140,77 ------------------------------------------------------  

 -------- Operações de tesouraria - € 31.028,84 ----------------------------------------------------  

 -------- Total do balanço - € 77.935.859,20--------------------------------------------------------  

 -------- Tendo sido apurado até à data de 15 de outubro de 2021 um resultado líquido do 

exercício de € - 4.480.934,37.”----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto a senhora Presidente deu a palavra ao senhor Chefe 

da Divisão Financeira e de Recursos Humanos, Dr. Carlos Rocha, no sentido de fazer 

uma explanação sobre os documentos em apreciação, o qual fez a devida explanação. ----  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal de acordo 

com o estipulado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da referida lei. ---------------------  
 

 

 ---------- 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, a 

Exma. Senhora Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e 

dez 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: _________________________________________ 


