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ATA Nº 28 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2 DE DEZEMBRO 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, Pedro Jorge Mendes 

Machado, em substituição de Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho 

Landeiro Alves.---------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Marco Euclides Lemos Martins. --------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos dois dias do mês de dezembro 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, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de 

Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. ------------------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, a Excelentíssima senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------  

 

 

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

falta 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 Pedro Machado interveio para dizer que, por via das redes sociais, 

tiveram conhecimento da saída do Sr. Luís Bettencourt da Cooperativa Praia Cultural, 

pelo que solicitou esclarecimentos sobre o que motivou essa saída e questionou quais as 

alterações que iriam ocorrer nomeadamente no que concerne aos cargos existentes na 

referida Cooperativa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, quem acompanhou esse assunto nas redes 

sociais, também deverá ter percebido que essa saída tinha acontecido, única e 

exclusivamente, por escolha do Sr. Luís Bettencourt e que nunca foi posta em causa a 

forma como o referido senhor desempenhou, ou desempenhava, as suas funções e que, 

por si, ainda poderia continuar a desempenhá-las sem qualquer problema, não fosse a 

escolha do próprio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente continuou referindo que, o que realmente aconteceu, foi 

que, dentro de uma nova organização que pretenderam implementar naquele Serviço, 

sentiram a necessidade de alterar a orgânica da Cooperativa, pelo que iria passar a 

palavra à Vereadora Paula Sousa no sentido de explicar como foi composta esta nova 

orgânica e como a mesma foi apresentada aos funcionários, incluindo ao Sr. Luís 

Bettencourt, o qual, apesar do ser um prestador de serviços, até era visto, pela própria, 

como um funcionário, tendo o mesmo sido incluído em todo este processo mas, no 

entanto, o que aconteceu foi que o Sr. Luís Bettencourt não concordou com essa nova 

orgânica, tendo referido que, a ser assim, preferia ir-se embora. A senhora Presidente 

acrescentou, ainda, que não se tratou, de maneira nenhuma, de algum tipo de imposição, 

nem nunca pretenderam que fosse entendido como tal. -----------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Sousa usou da palavra referindo que tinha consigo a nova 

orgânica, em papel, para ceder a quem entendesse consultá-la e continuou dizendo que, 

quando entraram na Cooperativa, acharam que a mesma estava um pouco desorganizada 

e que as pessoas estavam a trabalhar por si só e isoladas e, sendo assim, pretendeu-se 

organizar os serviços com uma orgânica em que existissem departamentos, tendo sido 

proposta a criação de uma divisão administrativa e financeira, e que propuseram, 

também, um departamento de produção e comunicação, um departamento de projetos 

artísticos, um departamento para a educação e reabilitação e outro departamento para a 

ação social. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acontece que o departamento de produção e comunicação engloba o gabinete de 

produção, o gabinete de comunicação, o serviço de receção e o gabinete técnico e de 

manutenção, ou seja, este departamento engloba vários gabinetes que promovem os 

eventos desde a produção até ao gabinete técnico e, lamentavelmente, o Sr. Luís 

Bettencourt não concordou porque achava que o gabinete técnico não devia estar 

inserido no departamento, mas sim, à margem de tudo, isto é, sozinho; essa sua opinião 

foi devidamente analisada e revista e, face à “desarrumação” que estava instalada, 

optaram pela decisão inicial porque continuaram a achar que era necessário colocar 

alguma organização naqueles serviços, pelo que nunca foi intenção do executivo que o 

Sr. Luís Bettencourt tomasse essa decisão, tendo o mesmo continuado a dizer que não 

concordava e que se ia embora; depois disso e até à data, ainda nunca houve uma 

comunicação formal e direta do mesmo a informar que se ia embora e que só estaria ao 

serviço até determinado dia, tendo-o feito particularmente, ou seja, visitando todos os 
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gabinetes, nomeadamente o dos recursos humanos e o financeiro, a informar que se ia 

embora mas, até então e, por escrito, ainda não lhes tinha chegado nada formalmente e o 

conhecimento que têm é apenas pelo que tem surgido nas redes sociais.---------------------  

 -------- A senhora Presidente referiu que, se calhar, importava ficar registado que, após a 

realização da sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 

29 de novembro, optaram por falar com o Sr. Luís Bettencourt e que, quando o abordou 

para, também na presença do Vereador Ricky Baptista e do deputado municipal Dr. 

Pedro Pinto, conversarem sobre este assunto, o mesmo concordou mas, no entanto e 

quando o informou que poderiam ir ao gabinete da Sr.ª Vereadora Paula Sousa, o 

mesmo recusou de imediato, porque já tinha falado com a mesma e, entretanto, a Sr.ª 

Vereadora Paula Sousa desceu e acabou por também entrar na conversa que estavam a 

ter. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A senhora Presidente alegou que era importante ficar registado que o assunto em 

causa não ocorreu tal e qual como se expôs nas redes sociais porque nestas dava-se a 

sensação de que ninguém quis falar com ele quando, se calhar e anteriormente, é que o 

tratamento era completamente diferenciado do que foi tido agora, em que se pretende 

que as  pessoas sejam incluídas e façam parte das decisões, das ponderações, incluindo 

organizar gabinetes, projetar a organização desses eventos e fazer-se perceber que, no 

fundo, todos contam. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente referiu ainda que, não tendo essa posição merecido a 

concordância do Sr. Luís Bettencourt, haveria, também, que respeitar isso, porque 

foram, porventura, muitos anos em que o Auditório tinha uma organização muito 

própria e não fazia parte de tudo o resto, mas o que acontece é que, todos os 

espetáculos, para acontecerem, têm que partir de alguma base e, nesse sentido, acharam 

que era importante que houvesse este circuito e que, inclusivamente, foi dito ao Sr. Luís 

Bettencourt que não haveria nenhum tipo de imposição, para se fazer o que quer que 

fosse, de forma diferenciada da que ele fazia e que a situação em concreto, poderia, 

eventualmente, ter a ver com um email, ou uma chegada de informação, que iria ser 

feita ou direcionada por outra pessoa, para chegar até ele e que não viam problema 

absolutamente nenhum nisso, mas que ele vê nisso um problema; deste modo, as 

pessoas têm que fazer as suas escolhas e não concordam, de forma alguma, quando é 

dito que não apelaram ao Sr. Luís Bettencourt para que ele ficasse, quando o que lhe foi 

comunicado foi que fizesse uma ponderação e se, de facto, o sentimento que ele 

transpõe em tudo o que viveu, realmente despareceu à conta de tudo isto, trata-se de 

uma posição que o mesmo tomou e que tem que ser respeitada. -------------------------------  

 -------- Todavia, realçou que era importante ficar registado que nunca houve qualquer 

tipo de intenção de afastar quem quer que fosse porque, se assim fosse, nunca teriam 

tomado a opção de o incluir nesta reorganização. ------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/28) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR MARCO EUCLIDES LEMOS MARTINS: ---------------------------------  

 -------- Email datado de 30 de novembro findo, de Marco Euclides Lemos Martins, 

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 2 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/28) “AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA DO CABO DA 

PRAIA” – PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO: ---------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1849, datada de 18 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, o contrato da empreitada da “Ampliação e Remodelação da 

Escola do Cabo da Praia”, foi celebrado a 15 de junho de 2021 com a empresa ANDRÉ 

TOSTE & JOÃO PAULINO, LDª.; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a), do nº. 1, do artigo 311º., 

do Código dos Contratos Público, o contrato pode ser modificado por acordo entre as 

partes;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerado que, no referido contrato na sua Cláusula Primeira, está previsto o 

valor dos trabalhos a executar distribuídos pelos anos de 2021 e 2022; ----------------------  

 -------- Por questões que se predem com a segurança dos alunos e eventuais 

perturbações ao normal funcionamento da escola, foi acordado que os alunos 

permaneceriam na Casa do Povo durante o 1º. Período e que até ao final do ano o 

empreiteiro efetuaria a remodelação do existente e os toscos da ampliação; ----------------  

 -------- Face ao exposto o valor de encargos previsíveis foi desadequado, havendo a 

necessidade de alterar a distribuição de verba para os anos de 2021 e 2022, reforçando-

se a despesa referente ao ano de 2021 em mais € 45.000,00 (quarenta e cinco mi euros), 

acrescidos do IVA à taxa de 4%.” ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Isménia Alves questionou se essa despesa iria, efetivamente, ser 

paga ainda este ano, tendo em conta que, normalmente, as faturas são emitidas a 

sessenta dias, pelo que, questionou qual era a necessidade de, à data, se estar a efetuar 

uma alteração de cabimento, ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, uma vez que, por lei, é previsível esta 

alteração, a mesma funcionaria, na verdade, como um forcing junto do empreiteiro, para 

acelerar o procedimento, de modo a que se pudesse cumprir realmente o final do ano e 

que a indicação que lhe foi dada é que este reforço era necessário, acrescentando que 
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esta obra tem a ver, também, com um empréstimo que foi contraído e portanto, a 

alteração é nesse sentido, ou seja, tentar, até ao final do ano, que se liberte esse valor, 

para dar folga ao empreiteiro e que o mesmo consiga executar o máximo possível da 

obra até ao fim deste ano, visto que não foi, de todo, possível concluí-la por completo 

como era expectável, pelo que, e aprovada esta proposta, o valor será efetivamente pago 

até ao final do ano, porque se queremos que o empreiteiro assuma as suas 

responsabilidades, nós também temos que ser cumpridores. -----------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/28) “ZONAS BALNEARES DA PRAIA DA RIVIERA - 

CONSTRUÇÃO DE BAR/BALNEÁRIOS DA RIVIERA” – “PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE” - PROPOSTA: ----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1851, datada de 19 de novembro findo, do Gestor do 

Contrato, Eng.º Manuel Ortiz, referente à empreitada de “Zonas Balneares da Praia da 

Riviera – Construção de Bar/Balneários da Riviera”, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Considerando que a empreitada de “Zonas Balneares da Praia da Riviera – 

Construção de Bar/Balneares da Riviera”, por reunião camarária datada de 07 de junho 

de 2021, foi adjudicada à empresa TREPA – Construção Civil, Ldª. -------------------------  

 -------- Considerando que está a ser preparado o arranque dos trabalhos, tendo o 

empreiteiro apresentado o “PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE”, para aprovação. ----  

 -------- Analisado o referido Plano, somos de parecer que o mesmo reúne condições de 

aprovação, pelo que se solicita a aprovação do mesmo.” ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias questionou sobre o ponto de situação da execução da 

obra, porque receberam, de algumas pessoas, a manifestação de algumas preocupações, 

especificamente sobre a implantação do projeto e de que forma é que isto poderia afetar 

a areia, o areal, etc., pelo que pretende perceber em que pé é que está a sua execução, 

bem como se, do ponto de vista do impacto ambiental, isto foi salvaguardado e, em 

termos de timing, se é possível garantir que se chega ao início da próxima época balnear 

com a obra concluída.- -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente mencionou que, obviamente, a conclusão atempada dessa 

obra também era uma preocupação do executivo e uma das questões que tinha colocado 

ao Sr. Eng. Ortiz, quando entraram na Câmara, tinha a ver, precisamente, com isso, 

tendo o mesmo dito que, esta obra, teria mesmo de arrancar porque, senão, traria 

encargos à Câmara, uma vez que já estava tudo contratualizado e que só estavam 

mesmo à espera da validação do novo executivo para que se avançasse; assim e não 

podendo haver um reverso dessa situação, obviamente que tiveram que dar o sinal de 

que, uma vez que já estava tudo contratualizado, não havia razão para não deixar 

avançar a obra e assim foi; mais mencionou que, o que lhes foi informado, foi que, à 

data, iniciariam a obra perto do fim do mês de outubro ou início de novembro, o que se 

verificou logo no início desse mês e que a obra estaria pronta, mais ou menos, em nove 

meses, ou seja, até ao mês de junho, sendo que o ideal é que até ao dia 15 de junho, data 

da abertura da época balnear, esteja tudo em ordem, aliás como se comprometeu o 

empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Relativamente à situação das areias e das dunas que lá estão, obviamente que foi 

feita uma avaliação pelo nosso departamento de ambiente, havendo realmente uma 

preocupação com as dunas, sendo que, o que lhe dizem é que, desde o momento em que 

se faça a construção, muitas daquelas dunas são respostas de forma natural, porque se 

trata de movimentações naturais e que, o constrangimento que surgiu, teve a ver com o 

projeto de eletricidade, porque quando a obra foi projetada, o mesmo foi esquecido; 

posto isto e a par da obra estar a decorrer, está também a ser preparado esse projeto, 

porque a eletricidade que alimentava o bar era fornecida pela Lotaçor sendo que, neste 

momento, ainda se desconhece o custo desse abastecimento, visto que o mesmo ainda 

está a ser calculado, situação essa um pouco constrangedora porque, se a obra já de si 

era cara e acrescendo mais esse valor, é também uma preocupação, pelo que, se está a 

tentar resolver este problema da melhor maneira mas, contudo, vai-se tentar fazer o 

melhor acompanhamento possível desta obra e quer acreditar que o empreiteiro será 

cumpridor, sabendo-se que, caso isso não aconteça, compromete uma zona de grande 

procura e que não se pode correr o risco de tal situação ocorrer. ------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias referiu que então, pelo que depreende, na próxima 

época balnear, o bar da Riviera será aquele que lá está, ao que a senhora Presidente 

respondeu afirmativamente. -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/28) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO DENOMINADO “BAR DO 

CENTRO SOCIAL DO JUNCAL” – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: --------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1842, datada de 17 de novembro findo, da Vereadora 

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

 -------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria 

nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, 

Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da 

renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Bar do 

Centro Social do Juncal”, sito no Juncal nº49-A, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de 

ensino;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o número do alvará de licença de utilização se mantém o 

mesmo, assim como o proprietário do estabelecimento; ----------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel 

Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não 

existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o pedido foi autorizado por despacho da signatária, submete-

se a reunião camarária, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (05/28) PEDIDO DE PARECER - LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO CAFÉ SNACK BAR, SITO NA ESTRADA DE SANTA 

MARGARIDA, N.º 140, PORTO MARTINS - PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: --  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1867, datada de 24 de novembro findo, da Vereadora 

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

 -------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria 

nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, 

Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência do 

licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Café/Snack Bar”, sito 

na Estrada de Santa Margarida, n.º140, freguesia de Porto Martins, deste Concelho, 

designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino; -----------  

 -------- Considerando que o número do alvará de licença de utilização se mantém o 

mesmo, assim como o proprietário do estabelecimento; ----------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel 

Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não 

existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o pedido foi autorizado por despacho da signatária, submete-

se a reunião Camararia para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/28) LOCAL DE ESTACIONAMENTO RESERVADO NA RUA 

SANTO ANTÓNIO DO ROSSIO, N.º 25, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, 

DESTE CONCELHO - MARIA ÁGUEDA DE JESUS BORBA – PROPOSTA: -----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1870, datada de 24 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. ------  

 

 

 -------- (07/28) PRAIA CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA – ISENÇÃO DE TODAS AS 
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TAXAS INERENTES A TODOS OS EVENTOS CULTURAIS A REALIZAR 

ATÉ AO FINAL DE 2021 - PROPOSTA: -----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1836, datada de 16 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Tendo em consideração que a Cooperativa Praia Cultural – Cooperativa de 

Interesse Público e Responsabilidade Limitada -, solicita a isenção de todas as taxas 

inerentes a todos os eventos culturais a realizar por aquela Cooperativa, até ao final de 

2021, nomeadamente em todos os eventos a terem lugar ao ar livre, em recinto fechado 

ou improvisado, tais como: espetáculos musicais, teatrais, feiras, eventos desportivos e 

outros espetáculos/eventos que sejam da responsabilidade daquela instituição; -------------  

 -------- Tendo em consideração que nos termos da alínea d), do nº2, do artigo 5º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais, podem estar isentos de 

taxas as cooperativas, suas uniões, federações e confederações, desde que constituídas, 

registadas, e funcionando nos termos da legislação cooperativa, relativamente às 

atividades que se destinem à realização dos seus fins estatutários; ----------------------------  

 -------- Tendo em consideração que as atividades culturais foram fortemente atingidas 

pela pandemia e que urge apoiar, na medida do possível, as entidades que nesta área 

prestam os seus serviços, e cujo procedimento administrativo o legislador pretendeu 

agilizar através do disposto na Lei nº 6/2020/, de 10 de abril, que aprovou o regime 

excecional para promover a capacidade de resposta das Autarquias Locais, no âmbito da 

pandemia da doença Covid-19; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se nos termos do disposto no artigo 2º, nº1 da Lei supracitada, que a 

Câmara Municipal delibere isentar as taxas à Cooperativa Praia Cultural.” -----------------  

 -------- O Vereador Berto Messias referiu que a sua questão se aplicava também ao 

ponto seguinte da ordem de trabalhos e era no sentido de perceber se existe uma 

estimativa total do impacto financeiro desta isenção, ou seja, qual o valor que a 

cooperativa teria que pagar e que deixará de fazer com esta isenção. -------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Sousa informou que esses valores dependiam, por exemplo, 

das dimensões dos recintos improvisados, ou seja, da tenda, pelo que, em termos de 

estimativa total, para o ano de 2021 e para o ano de 2022, desconhecia esses valores, ao 

que o Vereador Berto Messias agradeceu a informação e disse que os Vereadores do 

Partido Socialista iriam votar favoravelmente. ---------------------------------------------------  

 -------- A Vereador Otília Martins ressalvou que este tipo de isenção nunca foi presente 

a reunião de câmara para efeitos de aprovação, tendo a Vereadora Isménia Alves 

referido que, então, já havia, internamente, esse entendimento e nunca foi cobrado, ao 

que a Vereadora Otília Martins concordou e acrescentou que, por uma questão de justiça 

e até de maior cautela, era importante que esse tipo de pedidos fosse sempre feito por 

escrito, por forma a ser o mais esclarecedor possível, até mesmo perante a cooperativa. --  

 -------- O Vereador Berto Messias insistiu dizendo que, então, não há, internamente, um 

levantamento desse valor, nem do impacto financeiro que se está a tratar, ou seja, de que 

receita está a Câmara a abdicar, tendo a Vereadora Otília Martins respondido que não 

existe noção desse valor porque esse tipo de pedido nunca foi feito, pelo que também 

não foi pedido esse levantamento. ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
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 -------- (08/28) PRAIA CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA – ISENÇÃO DE TODAS AS 

TAXAS INERENTES A TODOS OS EVENTOS CULTURAIS A REALIZAR 

ATÉ AO FINAL DE 2022 - PROPOSTA: -----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1838, datada de 16 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Tendo em consideração que a Cooperativa Praia Cultural – Cooperativa de 

Interesse Público e Responsabilidade Limitada -, solicita a isenção de todas as taxas 

inerentes a todos os eventos culturais a realizar por aquela Cooperativa, até ao final de 

2022, nomeadamente em todos os eventos a terem lugar ao ar livre, em recinto fechado 

ou improvisado, tais como: espetáculos musicais, teatrais, feiras, festas da Praia, 

eventos desportivos e outros espetáculos/eventos que sejam da responsabilidade daquela 

instituição; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração que nos termos da alínea d), do nº2, do artigo 5º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais, podem estar isentos de 

taxas as cooperativas, suas uniões, federações e confederações, desde que constituídas, 

registadas, e funcionando nos termos da legislação cooperativa, relativamente às 

atividades que se destinem à realização dos seus fins estatutários; ----------------------------  

 -------- Propõe-se nos termos do nº3, do artigo 5º do já citado Regulamento que este 

executivo delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal a presente proposta de 

isenção das taxas à Cooperativa Praia Cultural.” -------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 

aplicável. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/28) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – SEXTA 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS - PROPOSTA: ------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1817, datada de 9 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A deliberação de 24 de agosto de 2021 da Assembleia Geral da Teramb, E.M., 

que aprovou a proposta de alteração aos seus Estatutos, passando pela atualização de 

morada da sede; e também pela alteração do Objeto, nomeadamente na valorização de 

resíduos e exercício de atividades em zonas industriais de vocação industrial, comercial 

e de serviços que contribuam para o desenvolvimento económico e tecnológico da Ilha 

Terceira e Açores; -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - O Artigo 22º-A do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 

Participações Locais, aprovado pela Lei nº 50/2012, de 31 de agosto e posteriores 

alterações, a alteração dos estatutos das empresas locais carece de aprovação pelo órgão 
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deliberativo da entidade participante, mediante proposta devidamente fundamentada do 

órgão executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal, delibere em concordar com a presente 

proposta e submetê-la a aprovação por parte da Assembleia Municipal. ---------------------  

 -------- Constituem anexos à presente proposta, e da qual fazem parte integrante: ----------  

 --------  - Proposta sexta alteração aos Estatutos da Teramb, E.M.; ---------------------------  

 --------  - Ata nº 62 da Assembleia Geral da Teramb, E.M..” -----------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto 

na legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 -------- (10/28) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO E 

CONTAS DO 2.º TRIMESTRE DE 2021: -----------------------------------------------------  

 -------- Presente para conhecimento, em reunião camarária e sessão da Assembleia 

Municipal, o ofício n.º 111/2021, datado de 8 de novembro findo, da TERAMB, 

Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, 

remetendo a este Município, o relatório de contas do segundo trimestre de 2021. ----------  

 -------- Informação datada de 8 de novembro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector 

de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 2.º 

trimestre de 2021, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ---------------------------------  

 

 

 -------- (11/28) PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE AUTOMÓVEIS 

LIGEIROS (APALIT): -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1862, datada de 23 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando a Proposta Nº I-CMPV/2018/1393, datada de 15 de outubro de 

2018, aprovada em reunião camarária de 22 de outubro de 2018, cujo teor se transcreve:  

 -------- “A Resolução da Assembleia Legislativa Regional n.º 13/2001/A, de 19 de 

junho, recomenda ao Governo Regional a adoção de medidas com vista à reestruturação 

do sector dos transportes de passageiros em automóveis ligeiros, entre as quais se inclui 

a redução das licenças existentes em cada ilha na percentagem considerada necessária, 

através da concessão de reformas antecipadas, da reconversão profissional ou 
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indemnizações adequadas, a cada taxista que pretenda voluntariamente deixar de 

exercer esta atividade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A aplicação da referida Resolução consubstanciou-se, mediante deliberação da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, datada de 12 de novembro de 2003, na 

celebração de um protocolo, em 22 de junho de 2004, entre a Secretaria Regional da 

Habitação e Equipamentos, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Associação de 

Profissionais de Automóveis Ligeiros (APALIT). -----------------------------------------------  

 -------- No entanto, mantém-se a necessidade de reduzir o atual contingente de táxis, 

atendendo ao facto de que a atividade dos automóveis ligeiros de passageiros sofreu 

algum desequilíbrio, devido ao aumento considerável da frota particular, ao 

aparecimento e operação de numerosas empresas e automóveis de aluguer sem 

condutor.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Daí que a APALIT tem vindo a abordar o Município no sentido de ser 

encontrada uma solução que permita atenuar a grave situação em que se encontra o 

sector, nomeadamente, porque após contactos institucionais recebeu como resposta que 

a única entidade disponível para cooperar financeiramente na implementação de 

qualquer solução seria o Município da Praia da Vitória. ----------------------------------------  

 -------- A prática de anos transatos demonstrou que a solução mais viável para responder 

à crise de rentabilidade do sector é o cancelamento de licenças de aluguer, pelo que 

alguns associados e a APALIT chegaram a um acordo com vista ao cancelamento de 

licenças.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim e considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 

atividades natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se que o executivo municipal delibere: --------------------------------------  

 -------- a) Atribuir um apoio de 15.150,00€ (quinze mil cento e cinquenta euros) à 

Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros (APALIT), com vista a 

implementar as medidas acordadas que contribuirão para melhorar substancialmente os 

rendimentos neste sector, durante o 2º semestre de 2018; --------------------------------------  

 -------- b) Que o apoio a conceder seja liquidado até ao dia 31 de dezembro de 2018, 

após outorga do respetivo contrato programa. ----------------------------------------------------  

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  - no ano de 2018 não se realizou o cancelamento de licenças por parte da 

Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros (APALIT), conforme estava 

inicialmente previsto; ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - não houve outorga do respetivo contrato programa que consubstanciava o 

apoio. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, anular a deliberação da reunião de 

22 de outubro de 2018, e consequentemente o compromisso e cabimento, relativo ao 

apoio concedido.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias perguntou se a APALIT foi informada desta 

revogação e se houve alguma conversa entre o atual executivo e a APALIT 

relativamente a este assunto. ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A senhora Presidente mencionou que a informação que lhe foi transmitida foi 

que, desde 2018, que este valor transita de ano para ano e que nunca houve qualquer 

manifestação por parte da APALIT e que o mesmo tem vindo constantemente a ser 

cabimentado pelo que, anualmente, pesa no orçamento da Câmara e nunca foi resolvido 

e que, na verdade, não abordaram a APALIT, mas presume que, desde 2018 até 2021, se 

houvesse realmente a necessidade de fazer essa regularização, a Associação já teria 

contactado a Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias referiu que a revogação de um apoio a uma 

instituição deve ter em conta a posição dessa instituição e que, tendo em conta que a 

APALIT não foi contactada sobre esta proposta, iriam votar contra. -------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Berto Messias, Isménia Alves e Pedro Machado, votaram 

contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (12/28) RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO 

LETIVO DE 2021/2022 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE:-------------------------  

 -------- Presente a Ata I-CMPV/2021/1860, datada de 5 de novembro findo, da 

Comissão de Análise das candidaturas para renovação das bolsas de estudo para o ano 

letivo de 2021/2022, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------  

“ ------- Aos cinco do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze 

horas, no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de 

Análise das candidaturas nomeada por despacho da Ex.ª Senhora Presidente da Câmara, 

para análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pela responsável pelo Serviço de Recursos Humanos e 

Qualidade, Anabela Gomes Vitorino Leal, pela Técnica Superior, Ana Catarina Leal 

Aguiar e pela Técnica Superior, Cátia Vanessa Silva Gomes. ---------------------------------  

 -------- De acordo com o artigo 11º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas 

de Estudo, as bolsas concedidas nos termos deste Regulamento serão anualmente 

renováveis, pelo mesmo montante, até à conclusão do respetivo curso, mediante 

requerimento do bolseiro, desde que as condições de atribuição se mantenham. -----------  

 -------- Neste sentido, foi solicitado aos bolseiros do ano transato para fazerem prova de 

que continuam a reunir condições para usufruir da bolsa de estudo da Câmara Municipal 

da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Os bolseiros Vasco Vieira Cardoso, Vanessa Filipa Areias Valente, Beatriz 

Alexandra Vieira Rosa e Ana Margarida Martins da Silva terminaram os respetivos 

cursos, pelo que deixam de ser bolseiros. ---------------------------------------------------------  

 --------  Os bolseiros Renato Filipe Leonardo Garcia e João Pedro Ávila Meneses 

não transitaram de ano letivo, pelo que perdem o direito à bolsa nos termos da alínea c) 

do número 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O bolseiro Francisco Miguel Sousa Nunes não se inscreveu no ensino 

superior, estando a frequentar o curso de formação de Guardas (GNR) pelo que deixa de 

ser bolseiro desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  
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 --------  A bolseira Cristiana Gonçalves Veríssimo, não transitou de ano, mas 

apresentou uma exposição juntamente com vários relatórios médicos que atestam que a 

mesma esteve doente durante grandes períodos do ano letivo, pelo que solicitou a 

bolseira a não anulação da bolsa de estudos para o ano 2021/2022, nos termos do artigo 

13°, N°1, alínea a) do Regulamento Municipal de Atribuição das Bolsas de Estudo. 

Atendendo a que a alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento de Atribuição das 

Bolsas de Estudo refere que constitui motivo de anulação da Bolsa de Estudos a 

interrupção dos estudos por qualquer motivo excetuando doença, é entendimento da 

Comissão, com base nos relatórios médicos apresentados, propor a renovação da bolsa 

de Estudos para o ano 2021/2022 à bolseira Cristiana Gonçalves Veríssimo, 

aumentando-se um ano ao seu período de estudo anteriormente aprovado. ------------------  

 --------  Os bolseiros Carlota Maria Borges Antunes, Paulo Alexandre Cardoso 

Fagundes, Rodrigo Afonso Toledo Branco, Mariana Duarte Melo, Rita Alexandra 

Pacheco Borges, Alexandre dos Santos Cunha, Vitória Lima Melo, Luís Adriano 

Pires Ribeiro, Filipe França Aguiar, Paulo José Borges Rocha, Inês Isabel Pacheco 

Borges, Daniela Filipa da Costa Teófilo, Luís Filipe Meneses Andrade, Pedro Silva 

André, Marta Isabel Pamplona Garcia, Sérgio Bruno Rocha Meneses, Marta de 

Fátima Teixeira Lima, Mariana Vaz Toste e Simone dos Reis Ribeiro, declararam 

que mantinham as condições de atribuição da bolsa de estudo, tendo os mesmos 

comprovadamente transitado de ano, pelo que a Comissão propõe a renovação 

automática conforme estipula o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, 

ficando os bolseiros a receber anualmente conforme valores previsto no quadro anexo.” -  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para renovação das bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2021/2022. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (13/28) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS PARA 2022 - PROPOSTA: ----------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1854, datada de 19 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, 

doravante designada LCPA, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou 

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, 

quando envolvam entidades da administração local. --------------------------------------------  

 -------- Por sua vez, o artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, veio esclarecer que, 

“Para efeitos de aplicação da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da LCPA, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo 

órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes 

Opções do Plano.” ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Face ao caráter imperativo e à prevalência deste normativo sobre quaisquer 

outras normas legais que disponham em sentido contrário, ex vi artigo 13º da LCPA, a 

referida disposição legal sobrepõe-se (no que por ela for contrariado) ao artigo 22º do 

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, que estabelece que a abertura de procedimento 

relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico 

ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 

autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: -------------------------------------------  

 -------- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------------  

 -------- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. ----  

 -------- Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------  

 --------  - As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para o ano de 2022 

(incluindo o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes; cfr,, 

ainda, artigo 46º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro) serão submetidos a apreciação e 

aprovação, em reunião da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

nos termos das disposições conjugadas dos artigos 25º, nº 1, alínea a), 27º, nº 2 e 33º, nº 

1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e artigo 45º da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A Assembleia Municipal pode proferir, simultaneamente com a aprovação dos 

referidos documentos de gestão previsional, deliberação a autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais expressamente previstos e discriminados nas Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2022 (incluindo os Projetos de Investimento 

constantes do Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes), nos 

termos do referido artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho; ----------------------------  

 --------  - Face à metodologia e técnica contabilística adotadas na elaboração das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022 não são discriminados 

individualmente e de forma exaustiva, nestes documentos, todos os projetos, programas, 

medidas ou ações que se traduzem em despesas de capital e correntes não consideradas 

como atividades mais relevantes, e que são suscetíveis de gerar encargos plurianuais, 

que, em regra, assumem valor financeiro que não excede o limite de 99.759,58€ em 

cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos, de harmonia com o previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 

nº 197/99, de 8 de junho; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Trata-se de situações pontuais e com reduzida expressão financeira; -------------  

 --------  - A disposição dos artigos 6º, nº 1, alínea c) da LCPA e 12º do Decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 

99/2015, de 2 de junho, não derroga ou afasta a admissibilidade de emissão, pela 

Assembleia Municipal, de autorização para a assunção de compromissos plurianuais, 

nestas situações descritas, quando a assunção da despesa e do compromisso plurianual 

seja legalmente admissível, ainda que as medidas, programas, ações ou projetos que dão 

origem aos encargos não constem elencados expressamente das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento; -----------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - A sujeição da assunção do compromisso plurianual, nestes casos e 

individualmente, a autorização prévia da Assembleia Municipal demandaria graves 

constrangimentos e atrasos inevitáveis para a gestão corrente municipal. --------------------  

 -------- Ao abrigo das disposições legais supra mencionadas, do enquadramento 

efetuado e por questões de cautela, racionalidade e eficiência, entende-se que a 

Assembleia Municipal poderá deliberar, em reforço do consentimento legal previsto no 

artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e ao abrigo do disposto nos artigos 

6º, nº 1, alínea c) da LCPA e 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, no sentido de:  

 -------- a) Emitir autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

constantes das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2022; ---  

 -------- b) Emitir autorização genérica favorável para a assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2022, referentes a despesas de capital e correntes que deem 

lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja 

o da sua realização, que não excedem o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos;-------------  

 -------- c) A assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia e 

genérica concedida nos termos das alíneas anteriores só poderá efetuar-se quando, para 

além das condições aí previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 

na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais 

de execução de despesas; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente 

uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 

autorização prévia genérica que ora se propõe; ---------------------------------------------------  

 -------- e) O regime previsto na recente deliberação aplica-se a todos os compromissos 

plurianuais a assumir de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, desde que respeitadas 

as condições constantes das alíneas anteriores.” -------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 -------- (14/28) FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM PARA O ANO DE 2022 – PROPOSTA: --------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1872, datada de 24 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “De acordo com o n.º 2, do artigo 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – 

Lei das Comunicações Eletrónicas, com a redação dada pela Lei n.º 127/2015, de 3 de 

setembro, os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de 

sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público 

e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP), e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, 

de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
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comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias 

locais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A TMDP obedece aos seguintes princípios: ---------------------------------------------  

 -------- a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total 

da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais do correspondente município; ---------------------------------------------------------------  

 -------- b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada 

município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua 

vigência e não pode ultrapassar os 0,25%, conforme definido na alínea b) do n.º 3 do 

artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro. ------------------------------------------------  

 -------- Ainda de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, nos municípios em que seja 

cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento. -  

 -------- Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as taxas do 

município e fixar o respetivo valor. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Anexo I, a concordância com 

a proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25% para o ano 

de 2022, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.” ----------------  

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

causa e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (15/28) PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS 

RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DE 2022 A COBRAR EM 2023 – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1873, datada de 26 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ---------------------------------------  

 -------- Considerando que a referida participação depende de deliberação sobre a 

percentagem de IRS pretendida pelo município, conforme definido no n.º 2 do artigo 

26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários; ---------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a concordância com uma participação variável 

no IRS de 5%, relativamente aos rendimentos de 2022 a cobrar em 2023, nos termos 
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previstos no n.º 1 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, e submeter a aprovação da 

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

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

conjugação com os n.ºs 1 e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------  

 

 

 -------- (16/28) FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) PARA O ANO DE 2022 – PROPOSTA: ---------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1869, datada de 24 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que o n.º 5, do artigo 112º, do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro – Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e subsequentes 

alterações, estabelece que os municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea 

c) do n.º 1, do mesmo artigo, designadamente: ---------------------------------------------------  

 -------- Prédios urbanos: 0,3 % a 0,45 %; ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o prédio urbano ou a fração autónoma que durante um ano se 

encontre desocupado é classificado como devoluto, nos termos do Decreto-Lei n.º 

159/2006, de 8 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a existência no Concelho da Praia da Vitória de prédios devolutos 

há mais de um ano, sendo indícios de desocupação: ---------------------------------------------  

 -------- a) A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, de 

fornecimento de água, gás e eletricidade; ---------------------------------------------------------  

 -------- b) A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e 

telecomunicações; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) A existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade, 

considerando-se como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano, 

consumos superiores a 7 m3, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade; ----------------  

 -------- d) A situação de desocupação do imóvel, atestada por vistoria ao abrigo do 

artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual ------------  

 -------- Considerando que, salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do 

artigo 11º, o nº 3 do artigo 112º do referido Decreto-Lei prevê a possibilidade dos 

Municípios elevarem ao triplo a taxa fixada no seu nº1, para os casos de: -------------------  

 -------- a) Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios 

em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; ---------------------------------------------  

 -------- b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no 

caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do 

valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. ------------------------------  

 -------- Considerando que a identificação dos prédios ou frações autónomas devolutas, e 

dos prédios em ruínas deve ser comunicada pelos municípios à Autoridade Tributária e 

Aduaneira e divulgada por estes no respetivo sítio na Internet, bem como no boletim 

municipal, quando este exista; ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que o artigo 112º-A do referido diploma, aditado pela Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, estabelece que os municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, podem fixar uma redução da taxa de imposto sobre imóveis que 

vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 

destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes 

que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo 

com a seguinte tabela: --------------------------------------------------------------------------------  

Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 

 -------- Considerando que as taxas em vigor no ano em curso são de 0,3% para os 

prédios urbanos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea d), do 

n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, a concordância com a presente 

proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2022, de 

forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos seguintes termos: ------  

 -------- - Prédios urbanos: 0,3%; --------------------------------------------------------------------  

 -------- - Elevar ao triplo a taxa de IMI, para os seguintes casos; ------------------------------  

 -------- a) Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios 

em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; ---------------------------------------------  

 -------- b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no 

caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do 

valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. ------------------------------  

 -------- - Redução da Taxa de IMI, de acordo com a tabela seguinte: -------------------------  

Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €)  

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto 

na alínea d), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------  

 

 

 -------- (17/28) TAXA DE DERRAMA PARA O ANO 2022 – PROPOSTA: -----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1864, datada de 23 de novembro findo, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A opção estratégica municipal de desenvolver projetos, programas, ações e 

medidas de indiscutível reprodutividade nos setores da educação, da solidariedade 

social e do desenvolvimento rural; -----------------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 28/2021 Página 19 de 20 
 

 

 

 

 -------- O alcance quantitativo (superior a 70% dos agregados familiares do concelho) e 

qualitativo (vários dos projetos educativos e sociais têm tido reconhecimento a nível 

nacional); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que a continuidade imprescindível da estratégia de investimento nas famílias e 

nas pessoas, com especial enfoque na valorização de competências e no fomento da 

igualdade de oportunidades, exige um modelo reformulado de financiamento e 

sustentabilidade; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que face ao momento particularmente difícil de pandemia que atravessamos, 

com a perspetiva de uma crise económica que tem causado e causará grandes 

dificuldades às empresas, é imperativo que o Município continue a contribuir com 

políticas para a redução ou isenção da carga fiscal, especialmente sobre as pequenas 

empresas, de forma a manterem os seus rendimentos e consequentemente os seus níveis 

de emprego; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, os municípios podem deliberar 

lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 

passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território. -----------------------------------------------------------  

 -------- Que o n.º 12 do supracitado artigo refere ainda que a Assembleia Municipal 

pode, por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama 

para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros); ------------------------------------------  

 -------- Que de acordo com o nº 2 e 3 do artigo 16º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, os municípios podem deliberar 

conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios e que esses benefícios fiscais não podem ser concedidos por mais de cinco 

anos; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal a concordância com a presente 

proposta, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea d), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada 

com o artigo 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a fixação dos seguintes 

quantitativos, a incidir sobre o lucro tributável do IRC do período de 2021, a liquidar 

em 2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Isenção da taxa de derrama aos sujeitos passivos com sede no Concelho da 

Praia da Vitória; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Isenção da Taxa de derrama aos sujeitos passivos com sede fora do Concelho 

da Praia da Vitória com volume de negócios inferior a €150.000,00 (cento e cinquenta 

mil euros) – pequenas empresas; -------------------------------------------------------------------  

 -------- - Aplicação de uma taxa de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável aos sujeitos 

passivos de IRC com sede fora do Concelho da Praia da Vitória e com volume de 

negócios superior a 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros).” -----------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

causa e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea d), 

do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o 

artigo 18.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------  

 

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

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

Exm.ª Senhora Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. --------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


