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ATA Nº 29 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 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, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto 

José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Berto José Branco Messias. --------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos quinze 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, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias, 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 -------- 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 Marco Martins, atendendo a que esta é a última reunião de câmara 

antes do Natal, endereçou, em termos pessoais, bem como em nome da restante 

vereação do Partido Socialista, votos de boas festas, fazendo votos para que o próximo 

ano seja um ano profícuo para a Praia da Vitória, e que os trabalhos em sede deste 

órgão, assim como em sede da Assembleia Municipal, corram pelo melhor. ----------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que tinham a informação, de cariz informal, de que, este 

ano, a distribuição de cabazes de Natal não iria acontecer, perguntando se se confirmava 

essa informação, se o corte é de cem por cento, ou se foi um ajustamento e em que 

termos percentuais se concretizou essa diminuição. ---------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão a senhora Presidente respondeu que foi decisão do executivo 

não fazer a distribuição de cabazes de Natal este ano, primeiramente, face à situação 

financeira da Câmara Municipal, que obrigaria a um investimento de alguns milhares de 

euros e, apesar de se poder reduzir o número de cabazes, nunca se poderia distribuir 

seiscentos cabazes como ocorreu no ano passado. -----------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, mediante a articulação que tem sido feita com o 

Governo Regional, nomeadamente, junto da Vice-Presidência e das instituições de 

solidariedade social que atuam no Concelho, também têm a indicação de que todas essas 

entidades estão organizadas, inclusivamente com os núcleos existentes nas próprias 

freguesias, no sentido de fazerem o levantamento de todas as famílias que estarão com 

alguma dificuldade e que, por norma, recebiam cabazes, acrescentando que, da parte da 

Vice-Presidência, houve um investimento, em valor monetário, a ser entregue ao Banco 

Alimentar, bem como à Cáritas da ilha Terceira, no sentido de se reforçar a 

possibilidade de fazerem essas entregas de uma forma mais complementada, equilibrada 

e abrangente para todas as famílias, pelo que, na sua opinião e existindo organizações 

que se dedicam, unicamente, a essa matéria, certamente muitos dos cabazes que eram 

distribuídos pela Câmara Municipal, poderiam estar a ser distribuídos de forma 

duplicada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais referiu que ainda ponderaram afetar algum valor a distribuir por essas 

instituições, mas que, face à informação da Vice-Presidência, que fez esse reforço este 

ano, acharam prudente que, da parte da Câmara Municipal, não se fizesse investimento 

financeiro, não porque não o podem fazer mas também atendendo à justificação atrás 

apresentada, ou seja, porque todas freguesias e instituições das freguesias, estão 

articuladas com essas entidades maiores, como o Banco Alimentar e a Cáritas da ilha 

Terceira, para que essa distribuição seja assegurada a todas as famílias e, como também 

é sabido, há um programa anual de distribuição, a qual é feita de forma mensal, que 

abrange muitas famílias e que é coordenado também pelo ISSA – Instituto da Segurança 

Social dos Açores – razões pelas quais deram este passo, sabendo que nenhuma família 

ficará desprotegida, sendo que a informação que está a ser dada pelo Departamento da 

Ação Social do Município é a de que todas as famílias se deverão dirigir às duas 

instituições supra mencionadas, no sentido de referenciarem essa necessidade, para que 

possam ser abrangidas. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão informou que foram contatados por um particular, que 

não quer ser identificado e que deu um donativo em vouchers para serem entregues às 

famílias, mas que, em contrário ao que acontecia anteriormente, não será a Câmara 
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Municipal a efetuar essa entrega, mas sim uma instituição, a quem os mesmos serão 

entregues, para se efetuar essa distribuição. -------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que serão cem vouchers, os quais irão reforçar a distribuição que já 

estava a acontecer, pelo que, na sua perspetiva e no concelho da Praia da Vitória, 

nenhuma família ficará, certamente, sem apoio em matéria de cabazes. ---------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que a tomada de posição do executivo é, 

antes de mais, legítima e que está dentro do seu direito mas, no entanto, os Vereadores 

do Partido Socialista, ainda que respeitando e compreendendo a argumentação 

apresentada, entendem que um corte de cem por cento é demasiado, num ano que ainda 

é de pandemia, com efeitos, obviamente, a nível social e também económico, pelo que 

se deveria ir um pouco mais além no esforço de apoio; regista, porém, o cuidado que a 

Câmara teve em dar esta nota, no sentido de se articular com o Departamento da Ação 

Social e de todas as famílias serem sinalizadas por instituições com competência na 

entrega de bens alimentares. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Registou, ainda, que entendem que, muitas vezes, o caráter simbólico de 

algumas ações que o executivo possa tomar, é importante e, a título de exemplo, a 

entrega de um cabaz tem um caráter simbólico importante. ------------------------------------  

 -------- Realçou ter, também, algumas reticências quanto ao facto de, num momento de 

dificuldade para as famílias e apesar das explicações dadas, não haver, da parte da 

Câmara, sensibilidade para isso, mesmo que, para tal fosse necessário algum 

ajustamento dos critérios. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, conhecendo esta realidade, não tomaria a 

decisão sem saber que o reforço está a ser dado e sem que a forma como as instituições 

estão a trabalhar, para poderem dar resposta a todas as famílias, não estivesse 

assegurada, razão pela qual se tomou essa decisão, mediante os factos que ficam agora 

registados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Marco Martins questionou sobre o ponto de situação do pedido de 

pagamento da última tranche dos terrenos de Santa Rita, vulgarmente chamado Bairro 

dos Americanos e sabendo-se que, à partida, este pagamento estará enquadrado, a nível 

financeiro, num empréstimo de curto prazo, no valor de dois milhões de euros, 

gostariam, porém, de saber em que ponto, em termos processuais, se encontra. ------------  

 -------- Relativamente a esta questão, a senhora Presidente respondeu que, como já fora 

falado anteriormente, é, obviamente, um processo que já vem a decorrer e que, quando 

iniciaram funções, não haveria nenhuma contratualização para que o Governo Regional 

assumisse a última tranche do pagamento dos terrenos de Santa Rita, no valor de um 

milhão de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o executivo já fez vários contactos em relação a esta 

situação e que, o que é dito, por parte da Vice-Presidência do Governo Regional, que é 

quem tem a responsabilidade nesta matéria e a quem fizeram chegar toda a 

documentação existente, não incluindo qualquer tipo de contrato assinado que fizesse 

referência a qualquer valor, mas sim algumas atas em que se discutiu esta matéria, é 

que, obviamente, “palavra dada, palavra honrada”, como, aliás, o Vereador Berto 

Messias disse, na última vez que se abordou este assunto. -------------------------------------  
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  ------- Referiu ainda que, quando se fez a passagem de pastas do Governo anterior para 

o atual Governo, este assunto foi falado, tendo sido assumido que a situação seria 

assegurada, sendo exatamente isso que o Governo tem transmitido, ou seja, que o 

pagamento tem de ser feito até trinta e um de março de dois mil e vinte e dois e que, no 

início do próximo ano, terão condições para fazerem o contrato ARAAL, de modo a que 

se possa resolver essa questão antes do términus da data do compromisso estabelecido 

com as famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, tanto o executivo camarário, como o Governo, estão sensíveis 

à situação, uma vez que um milhão é um valor avolumado para a situação financeira da 

Câmara Municipal, a qual não pode, de forma alguma, assumir esse compromisso 

sozinha, pelo que, sem a ajuda do Governo Regional, será difícil fechar este processo da 

melhor forma, não se podendo correr o risco de se deixarem desprotegidas todas as 

famílias envolvidas neste processo e de tudo o que foi investido reverter a favor dos 

proprietários, em prejuízo das famílias. ------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, em princípio, no início do ano, terão condições para 

firmar este compromisso e receber esse valor. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins acrescentou que, para além da passagem e da 

transição entre Governos, numa audiência do anterior Presidente da Câmara com o atual 

Presidente do Governo Regional, um dos pontos abordados foi esta questão, tendo até 

sido dada nota pública, pelo então Presidente da Câmara, sobre esse compromisso, pelo 

que não têm qualquer dúvida que irão respeitar a palavra do anterior Presidente de 

Câmara, como, obviamente, a palavra do atual Presidente do Governo Regional. ----------  

 -------- Salientou ainda que, na verdade e nestas situações, todos ficam mais 

confortáveis com alguma documentação, mas, no seu entender, são duas pessoas que 

merecem todo o respeito e que os compromissos vão ser assumidos. -------------------------  

 

 -------- O Vereador Marco Martins questionou sobre o ponto da situação relativamente à 

assunção do compromisso, efetuada pelo atual executivo, por altura da campanha, junto 

da Sociedade Filarmónica de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo, no sentido de 

assumir um pagamento, na ordem dos trezentos e cinquenta mil euros, de uma dívida 

imputada à Sociedade Filarmónica e que é, neste momento, mais elevada, sendo que, no 

entanto, existe uma resolução do Conselho do Governo, no sentido de atribuir um apoio 

na ordem dos cento e cinquenta mil euros, mas que depende da Autarquia pagar o 

remanescente e, pelo que tem conhecimento neste caso, o prazo ainda é mais apertado. --  

 -------- Quanto a esta questão, a senhora Presidente respondeu que já reuniu com a 

advogada da Sociedade Filarmónica, tendo-lhe passado a informação de que a Câmara 

assumiria o compromisso, sendo que esse valor já está inscrito no orçamento da Câmara 

para o ano de dois mil e vinte e dois. Por parte da advogada foi dada a informação, ao 

Governo Regional, que a Câmara iria fazer cumprir a sua parte e foi questionado qual 

seria a disponibilidade do Governo para iniciar o processo, fazendo o pagamento com o 

qual se comprometeram, para a Câmara fazer o seu pagamento de seguida, sendo que o 

pagamento, por parte da Câmara, só poderá ser efetuado a partir de janeiro de dois mil e 

vinte e dois. --------------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- Referiu ainda que, com o esforço que o Governo Regional possa fazer e com o 

valor que a Câmara Municipal vai assumir, o perdão dos juros daquela dívida foi 

imprescindível para que aquele imóvel pudesse ser salvo, porquanto o valor de juros é 

superior ao valor da dívida, sendo que isso só demonstra que os anos passaram e que 

deixaram o processo avançar, sem o tentarem resolver da melhor forma e não apoiando 

a Sociedade Filarmónica. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu referindo que, em princípio, no início do ano terão a possibilidade de 

resolver esta situação. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins disse que, em reunião da assembleia geral desta 

Sociedade Filarmónica, realizada em outubro, foi possível verificar que já se está numa 

fase avançada de resolução deste processo mas que, porém e não fazendo de advogado 

de defesa do anterior Governo Regional, nem do anterior executivo, a verdade é que, 

relativamente ao montante inicialmente previsto para a execução da obra, os apoios 

foram efetivados, tanto de uma entidade como da outra mas que, terminada a obra e 

com os trabalhos a mais e com as derrapagens, se atingiu um valor bastante mais 

elevado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão dos juros de mora, referiu que é um ponto essencial, 

porque, de facto, é ligeiramente acima do valor do somatório dos dois apoios, tanto do 

Governo Regional, como da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que fica bastante satisfeito por ter havido, acima de tudo, 

maturidade de todas as partes, porque, o que interessa, enquanto Vereadores da Câmara 

Municipal, para a Sociedade Filarmónica, para as pessoas da Fonte do Bastardo e não 

só, já que aquela Sociedade é frequentada por várias pessoas que não são daquela 

freguesia, é que o problema se resolva de uma vez por todas. ---------------------------------   

 -------- Terminou salientando que, o importante é ficar definido o compromisso de 

todos, sendo que os compromissos são para se cumprirem e este será cumprido. -----------  

  

 -------- O Vereador Marco Martins, no que se refere aos Projetos de Interesse 

Municipal, disse que esses projetos foram efetivados no primeiro trimestre deste ano, 

ainda com o anterior executivo, no âmbito de um pacote de medidas para combater a 

crise económica que adveio da situação pandémica, projeto esse de incentivo ao setor 

privado, pelo que perguntou se têm entrado algumas candidaturas, em que número e 

fases se encontram, se estão em sede de avaliação e, no fundo, em que ponto de situação 

se encontra este processo. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que deram entrada três candidaturas e que a 

última deu entrada há cerca de quinze dias, sendo as outras duas anteriores à tomada de 

posse deste executivo. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a comissão constituída para analisar estes processos 

nunca reuniu, e que foi perto da data das eleições que foi entregue, ao Presidente do 

Júri, a listagem com os elementos que fariam parte dessa comissão avaliativa. -------------  

 -------- Disse, também, que o Presidente dessa Comissão, o professor Domingos Borges, 

refere que nunca recebeu grandes orientações, por parte do anterior executivo, 

relativamente a estes processos e que tentou, unicamente, ter conhecimento do 

regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Continuou dizendo que, quando iniciou funções, teve de se inteirar do 

regulamento e que um dos pontos que é essencial e que não consta do mesmo, é um 

valor teto para que se possa fazer a avaliação. Para além disso e no seu entender, 

criando-se regulamentos, também se deveria inscrever esses mesmos valores em 

orçamento para que depois se pudesse contemplar essas candidaturas, mas isso não 

aconteceu; ora, sem compromisso é muito difícil avaliar estas três candidaturas e não ter 

qualquer tipo de valor destinado a contribuir para os projetos que aqui são apresentados.  

 -------- Referiu ainda que, recentemente, esteve reunida com o Chefe da Divisão, que 

tem esta matéria a seu cargo, o qual também mostra alguma preocupação e que também 

já reuniu com o professor Domingos Borges, o qual fez algumas advertências em 

relação a algumas alíneas que poderão, porventura, excluir automaticamente parte 

destas candidaturas. Perante esta situação, o que vão tentar fazer é uma avaliação, o 

mais sensata possível e, nesse caso, provavelmente, não será só essa comissão a avaliar 

e vai solicitar que esteja presente de forma a que se possa perceber, dentro dos valores 

que estão perspetivados para dois mil e vinte e dois, se é possível enquadrar algum 

apoio destinado a estas candidaturas ou não. -----------------------------------------------------  

 -------- Informou que irão suspender, a trinta e um de dezembro, quer as candidaturas a 

estes Projetos de Interesse Municipal, quer aos projetos do Cooperar e Desenvolver na 

Praia da Vitória, designadamente aos projetos de grande impacto, sendo que os projetos 

de pequeno impacto continuarão em vigor, porquanto, na verdade, há aqui um 

estrangular de valores que foi necessário comprometer relativamente a candidaturas que 

deram entrada  durante o ano de dois mil e vinte e um e que terão de ser pagas no ano de 

dois mil e vinte e dois, que deixam o orçamento completamente estrangulado. -------------  

 -------- Concluiu salientando que é um grande risco criar regulamentos e não estipular 

um valor máximo que se possa assumir. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins realçou que tem ideia que, no âmbito de uma nota 

pública de enquadramento, aquando do lançamento deste projeto, que são projetos que 

têm de ter um investimento mínimo de cento e cinquenta mil euros e o apoio camarário 

de quarente por cento do investimento, num montante máximo de cem mil euros. ---------  

 -------- Deixou ainda o repto de se olhar para estes projetos de uma outra forma, ou seja, 

a Praia da Vitória carece também do investimento externo e do investimento privado, e 

tudo o que forem postos de trabalho criados, tudo o que for riqueza criada, por via da 

iniciativa privada, na sua opinião, será bem-vindo. ----------------------------------------------  

 -------- Referiu também que tem a certeza absoluta que muitas dessas candidaturas, 

designadamente dessas três e eventualmente outras que venham a ser apresentadas, com 

apoios na ordem dos milhares de euros, será sempre um investimento que irá trazer 

valor acrescentado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, na perspetiva dos Vereadores do Partido Socialista, essas 

são iniciativas estruturantes para o Concelho e também percebem e defendem uma ótica 

de contas sérias e transparentes, mas não desprotegendo a lógica do investimento que é 

necessário fazer. Assim, deixam o repto para que esses projetos, apesar da suspensão, 

possam ser avaliados e, eventualmente, o próprio regulamento possa ser ajustado, mas 

que o seu objeto não caia e que o setor privado se sinta, também, motivado, pela sua 

autarquia, a poder investir no Concelho. ----------------------------------------------------------    
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 -------- A senhora Presidente esclareceu que a suspensão será para uma revisão do 

regulamento e que, com todo o cuidado, farão a avaliação destas três candidaturas, no 

sentido de se perceber qual o esforço que a Câmara tem de fazer e havendo, ou não, 

enquadramento no orçamento para dois mil e vinte e dois, se perceber como é que é 

possível apoiar as mesmas, que foram apresentadas durante o ano de dois mil e vinte e 

um, sendo que muitos destes projetos já estão a decorrer e obviamente que a Câmara 

deverá estar ao lado dos privados, porque de outra forma não faria sentido. Dessa forma, 

fica o compromisso de se fazer essa avaliação das três candidaturas que deram entrada 

até dois mil e vinte e um, fazer a revisão do regulamento, e a ideia é que projetos como 

estes não morram. -------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

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

 

 

 -------- (01/29) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR BERTO JOSÉ BRANCO MESSIAS: -----------------------------------------  

 -------- Email datado de 13 de dezembro em curso, de Berto José Branco Messias, 

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 15 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/29) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 3.º 

TRIMESTRE DE 2021: ----------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, o ofício n.º SA/654/2021, datado de 26 de novembro findo, da Praia 

Ambiente, EM, enviando a este Município, o Relatório e Contas relativo ao 3.º 

Trimestre de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 30 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.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sobre este ponto a senhora Presidente fez algumas referenciações relativamente 

ao documento em apreço. ----------------------------------------------------------------------------    

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2021, da Praia Ambiente, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  

 

 

 -------- (03/29) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO E CONTAS DO 3.º 

TRIMESTRE DE 2021: ----------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/144/2021, datado de 7 de dezembro corrente, da 

Praia Cultural, CIPRL, remetendo a este Município o Relatório e Contas relativo ao 3.º 

trimestre de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 9 de dezembro em curso, 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.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto a senhora Presidente fez uma explanação. -----------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 3.º 

trimestre de 2021, da Praia Cultural, CIPRL, e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  

 

 

 -------- (04/29) PROPOSTA DE CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE 

CURTO PRAZO, NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO 

MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE 

O ANO DE 2022 – RELATÓRIO DE ANÁLISE: --------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1890, datada de 6 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

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

 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, inscreve no n.º 1 do artigo 50.º, os empréstimos de curto 

prazo apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria; -----------------------------------------  

 -------- 2. O referido normativo, estipula a obrigatoriedade do seu integral reembolso até 

ao final do exercício económico em que são contratados; --------------------------------------  

 -------- 3. O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais não 

fixa limites de endividamento bancário, mas sim um limite à dívida total; ------------------  

 -------- 4. Os financiamentos de curto prazo não relevam para o apuramento da dívida 

total, aferida a 31 de dezembro de cada ano, uma vez que terão de ser integralmente 

amortizados até aquela data; -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 5. A deliberação da Câmara Municipal de 3 de novembro de 2021. -----------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas 

alterações e declarações de retificação, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para 

que este órgão, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º daquele 

Regime Jurídico: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Autorize a contratação de um empréstimo de curto prazo, na modalidade de 

conta corrente, até ao montante de 2 milhões de euros, com o Banco BPI, S.A., que 

apresentou a proposta mais vantajosa para o Município, em conformidade com a 

consulta feita à banca e patenteada no Anexo I do Relatório de Análise, que é parte 

integrante da presente proposta, a movimentar durante o ano de 2022, para o montante 

de 2 milhões de euros, com pagamento de juros mensal, calculados à taxa Euribor a 6 

meses, acrescida de um spread de 0,15%, com uma comissão de abertura de 1.000,00€, 

uma comissão de gestão mensal de 10,00€ e com isenção da comissão de imobilização.”  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos 

do disposto na legislação em vigor. --------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/29) NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 

2022, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS 

DO ARTIGO 29º LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO - PROPOSTA: -----------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1893, datada de 7 de dezembro em curso, da 

Vereadora com Competência Delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: ----------------  

 -------- “Nos termos do artigo 29º Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, os mapas de pessoal constituem uma 

ferramenta de gestão de Recursos Humanos, nomeadamente no que se refere a uma 

planificação de atividades necessárias ao cumprimento da missão a que se destina a 

entidade. Este mapa de pessoal constitui parte integrante do Orçamento devendo todas 

as despesas com os respetivos Recursos Humanos estar nele previstas. ----------------------  

 -------- Assim, e dando cumprimento ao estipulado na Lei, nomeadamente o artigo 29º, 

em anexo se remete o Mapa de Pessoal com os postos de trabalho que esta Câmara 

Municipal considera essenciais para o desenvolvimento das respetivas necessidades. -----  

 -------- Para além dos referidos no Mapa de Pessoal, anexo à presente Nota Justificativa, 

torna-se necessário proceder à contratação por tempo indeterminado de indivíduos nas 

seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - 1 Técnico Superior – licenciatura em Direito, a ficar afeto à Divisão 

Administrativa e Jurídica ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- - 1 Coordenador – Serviço de Proteção Civil – licenciatura e experiência 

funcional (nos termos do artigo 14º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro) ------------  

 -------- - Regresso de 1 Assistente Operacional da Praia Ambiente, a ficar afeto à 

Divisão de Infraestruturas e Logística.” -----------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto a senhora Presidente fez uma explanação. ---------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas 

alíneas a) e o), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. --------------------------  

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/29) ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2022 - PROPOSTA: ---  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1907, datada de 10 de dezembro em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “As “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2022” do Município da Praia da 

Vitória, elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro 

(que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL) e o 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (que aprovou o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas) importa, tanto na Receita como na 

Despesa, o total de € 24.337.132,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, 

cento e trinta e dois euros). --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da presente proposta de Grandes 

Opções do Plano e Orçamento 2022, de forma a submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º e na alínea a) do n.º 1 

do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” -------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto a senhora Presidente fez uma explanação. --------------  

 -------- O Vereador Marco Martins alertou para o facto de haver uma pequena gralha 

que tem a ver com uma troca do nome dos Presidentes das Juntas de Freguesia de São 

Brás e das Quatro Ribeiras. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu reconhecendo que, certamente, não foram semanas fáceis por um 

sem número de fatores, e acredita que quem está a apresentar estes documentos tenta 

apresentar o melhor orçamento, bem como as melhores opções de plano, para o próximo 

ano. No entanto, entende que esta é a sede própria para poderem divergir, para terem 

ideias diferente e entenderem que poderia haver outros caminhos.----------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que é expectável, pesem, embora, alguns constrangimentos 

da ordem financeira da autarquia, que o orçamento e as grandes opções do plano, 

caminhem de mãos dadas com aquele que foi o manifesto eleitoral, neste caso, 

apresentado aos praienses, pela coligação, mas, porém e da parte dos Vereadores do 

Partido Socialista, têm sérias dificuldades em perceber aquelas que foram as grandes 

bandeiras apresentadas aos praienses, sendo que, a maioria delas, não se encontram 

plasmadas, preocupação essa que se agudiza quando o recente orçamento da Região 

Autónoma dos Açores, aprovado há poucas semanas atrás, do ponto de vista dos 

Vereadores do Partido Socialista, deixa a Praia da Vitória para trás. -------------------------  

 -------- Referiu que a Coligação, bastas vezes, publicamente e em vários cenários mais 

apropriados, falou da parceria com o Governo Regional, pelo que ficaram muito 

preocupados com a ausência, bastante efetiva, de investimento para a Praia da Vitória. 
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Aliás, na sua opinião, o parecer do Conselho de Ilha é bastante claro em relação a isso e 

parece que a Praia da Vitória vai ter um ano complicado, em termos do seu 

desenvolvimento, mas espera estar enganado. ----------------------------------------------------  

 -------- De seguida questionou se, além da continuidade do que foi feito até agora e aqui 

regista, também, uma frase repetida, algumas vezes, pela senhora Presidente, mais 

concretamente, que não tem pudor em manter aquilo que de bom foi feito, mas, além da 

manutenção de muitos projetos, muitas iniciativas, muitos investimentos e da assunção 

de compromissos financeiros que também transitaram e que ocupam uma fatia da verba 

alocada para o próximo ano, qual é o caráter, no entendimento do executivo, 

diferenciador, sobretudo em três eixos, que cobrem, praticamente, as necessidades 

globais, ou seja, para as pessoas e para as famílias, instituições e para o setor privado. ---  

 -------- Salientou ainda que, num cenário extremamente desafiante e complicado, porque 

não é fácil para qualquer executivo camarário apresentar um instrumento de fundo que 

responda a todas as necessidades, aliás será impossível responder a tudo em simultâneo, 

mas é expectável que cada praiense tenha uma expectativa perante um novo executivo, 

uma nova força política, que traga algo de novo e, assim sendo, questionou, no âmbito 

desses três eixos, para além da transferência de verbas para as Juntas de Freguesia com 

um aumento considerável, ou seja, de noventa e cinco por cento, o que é que, no 

entendimento do executivo, foi possível fazer melhor para fazer frente e contribuir de 

uma maneira estrutural para o desenvolvimento da Praia da Vitória, sendo que têm 

muitas reservas em relação a isso. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou também qual o caráter inovador, ou diferenciador, quais as medidas 

que consideram que irão estruturar, neste orçamento que apresentam para o próximo 

ano e, sobretudo, com incidência nesses três eixos, pessoas e famílias, instituições e 

empresas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, na sua perspetiva, quando apresentaram as 

várias linhas gerais das grandes opções do plano, abordaram vários pontos que 

defenderam enquanto coligação e que, provavelmente, o primeiro ponto é essencial, ou 

seja, rigor e objetividade na previsão das receitas e das despesas. -----------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, se foi acusada, quando se candidatou, de apresentar um 

manifesto pouco ambicioso, foi à conta de ter a noção de que a situação financeira desta 

autarquia, já não era a melhor e que, chegando cá e tendo a real noção da situação 

financeira, só poderia apresentar um orçamento com base numa previsão correta e 

rigorosa das receitas, porque não é intenção do executivo contrair qualquer tipo de 

dívida.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que, no seu entender, a missão essencial do executivo é estabilizar 

as contas da Câmara e, como o mandato é de quatro anos, não se sente ofendida por 

olharem para todos estes pontos e entenderem que a Coligação, de alguma forma, não 

está a fazer cumprir aquilo com que se propuseram, até porque não corresponde à 

realidade, sendo que todos os pontos que o senhor Vereador Marco Martins referenciou 

estão, de alguma forma, inerentes às considerações que fez inicialmente. -------------------  

 -------- Destacou também que, poderá haver alguma situação, como, por exemplo, o 

Plano Diretor Municipal, em que é propósito do executivo corrigir o mais breve 

possível, pois sabem o quanto é importante para a Praia da Vitória, para que possa 
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aceder aos apoios comunitários e, caso o PDM não esteja concluído, corre-se o risco de 

ficar fora, pelo que estão a fazer um grande esforço para se conseguir fazer essa 

correção, com técnicos da casa. Caso não se consiga, terão de fazer algum investimento 

exterior para que, realmente, esta situação fique, de uma vez por todas, resolvida.---------  

 -------- Continuou dizendo que, quando fala no aumento das delegações de 

competências, este foi um compromisso do executivo, aliás já vinha sendo bastante 

debatido, e teve o privilégio de reunir com os Presidentes das Juntas de Freguesia e 

todos eles assumem, agora, a real necessidade de fazer um aumento na delegação de 

competências e de serem compensados por isso, o que, na sua opinião, é um justo 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou que, certamente, os Vereadores do Partido Socialista não terão feito a 

avaliação que fez, quer em campanha, quer depois de poder ter tido o privilégio de estar 

aqui, como, por exemplo, no ponto onze relativo ao objetivo de reabilitar e conservar o 

património municipal, o qual estava, completamente, deixado ao abandono, não 

existindo uma escola que não tenha problemas, um pavilhão desportivo que não tenha 

problemas, um edifício da Câmara que não tenha um balde para apanhar água, um 

edifício que alberga a maioria dos funcionários municipais que, de todo, não está na 

situação ideal; assim sendo, o que se fez neste primeiro orçamento foi um levantamento 

do que lhes parece essencial para o arranque dos trabalhos; foram dois meses de muito 

trabalho, de avaliação de tudo o que tem de ser priorizado e, garantidamente, se a 

situação financeira fosse outra, não teria tido qualquer problema em apresentar aqui, em 

conjunto com os restantes Vereadores com competências nas determinadas matérias, 

porque todos eles gostariam de ver aqui mais inscrições relativamente às matérias com 

as quais estão a trabalhar diariamente. -------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que reconhecem que muita coisa importante se deveria fazer, mas, o 

que estimam fazer, gradualmente, é estabilizar a situação financeira da Câmara para 

depois se poder investir. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, este primeiro orçamento reflete muito bem a situação que 

encontraram quando cá chegaram e o que podem fazer neste primeiro ano. -----------------  

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que a saúde financeira da Câmara não será 

propriamente a saúde de um jovem de dezoito anos, mas também não será de um idoso 

em fase terminal, porquanto não se está a falar de uma câmara intervencionada e há 

capacidade de endividamento e obviamente que defendem, e concordam, com o rigor 

nas finanças e com uma redução efetiva do passivo mas, porém, há várias vias que se 

podem encetar, sem fugir a esse desiderato, o que, para os Vereadores do Partido 

Socialista, também é importante, ou seja, a estabilização de contas e redução do passivo 

camarário, mas que isso é uma via de desinvestimento, bem como de corte em matérias 

que todos podem questionar e procurar a melhor maneira de investir no chamado 

investimento reprodutivo. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, no entender dos Vereadores do Partido Socialista, não 

podem ficar afetadas, obviamente, as questões sociais, e perguntou qual é o cenário 

previsível e plasmado neste orçamento para o próximo ano, sendo que é possível, na 

mesma equação, reduzir divida, mas criar programas que sejam reprodutivos, mas se, no 

entanto, se tiver uma visão minimalista, apenas de contenção de contas, a Praia da 
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Vitória, neste momento, vive um cenário preocupante, como todos os Açores e como 

todo o País, pelo que carece de investimento, carece dos programas de fomento ao 

investimento privado e as autarquias têm de dar, também, um sinal robusto nesta 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu reforçando a sua questão, relativamente aos apoios sociais, de qual é o 

cenário para este ano. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que a rubrica afeta à formação é de dezoito mil trezentos e 

quarenta e oito euros para a Câmara, e cinquenta mil euros para a Cooperativa Praia 

Cultural, ou seja, está em causa a formação interna para os colaboradores e, apesar de 

concordarem que, mesmo com algumas dificuldades económicas, não se deve esquecer 

a componente formativa, verifica que, contudo, o valor da Cooperativa é superior, cerca 

de três vezes mais, em relação à Câmara Municipal, questionando se existe alguma 

justificação, ou alguma necessidade, a nível de recursos humanos, que leve a isso. --------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, em relação à questão social, no seu 

entender, é possível verificar que se vai manter, praticamente, o mesmo valor, embora 

possa haver uma redução que nem chega aos cem mil euros, mas, como já disse 

anteriormente, vão tentar manter todas as regalias qua já estavam a ser atribuídas a nível 

social e que tomaram a posição em relação aos cabazes de Natal, conforme já ficou 

explicito. Em relação aos apoios das bolsas de estudo, disse que darão continuidade aos 

mesmos, tal e qual como já foram apresentados e avaliados na última reunião de 

Câmara, pelo que é para prosseguir com esses apoios.  -----------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que também vão continuar com as melhorias no parque 

habitacional municipal, que envolvem valores bastante elevados, porém essas famílias 

merecem esse investimento. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que continuam sensíveis para essas questões e que têm uma 

equipa disponível para trabalhar essas situações e que o acompanhamento mais próximo 

e o levantamento das situações de uma forma mais pormenorizada, é importante para 

que realmente se possa ser cada vez mais parceiro. ----------------------------------------------  

 -------- Sublinhou também a importância de se trabalhar em parceria com todas as outras 

entidades, designadamente o ISSA – Instituto de Segurança Social dos Açores – que, 

em poucos dias, de alguma forma, se tornou mais parceiro, porque houve aqui alguma 

tomada de posição, da parte da Câmara, no sentido de pedir a colaboração e de haver 

maior cruzamento de dados, por forma a dar maior segurança na avaliação das situações 

sociais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, nos dados que apresentaram, não vê nenhum tipo de 

desinvestimento que leve a pensar que, de alguma forma, o setor social ficará 

desprotegido, até porque há uma máxima que já adotaram e que é no sentido de se 

estabelecerem prioridades e, todas as vezes que tiverem de abdicar de alguma situação, 

a mesma será tratada porque surgiu alguma que lhes pareceu prioritária, mas terão 

sempre a sensibilidade para que essa matéria não fique descurada. ---------------------------  

 -------- Em relação ao investimento externo e até mesmo aos apoios às empresas, com a 

possibilidade de virem investir e gerar emprego no Concelho, disse que o executivo, de 

certa forma, está a justificar isso, porque, quando iniciaram funções, havia vários 

regulamentos que são para manter, embora tenham de ser revistos, pelo que não estão a 
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desconsiderar nenhuma matéria e todas elas estão, de certa forma, abrangidas no plano e 

orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, também, que estimam que, até ao final do ano, seja possível adjudicar a 

auditoria às contas municipais, pelo que fazia votos que, perante essa auditoria, seja 

possível ver a situação financeira da Câmara com olhos diferenciados daqueles que 

viram quando aqui chegaram. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao valor referente à formação da Cooperativa Praia Cultural 

esclareceu que, obviamente, podem, a todo o tempo, investir em formação, 

considerando que são muitos os técnicos e as áreas que estão associadas à Cooperativa. 

No entanto, não tem ideia de ter ficado um valor tão elevado em formação. ----------------  

 -------- A Vereadora Paula Borges acrescentou que terá de auscultar o diretor financeiro 

da Cooperativa para melhor esclarecimento desta questão, contudo tem ideia que, como 

são vários os eventos culturais, muitas vezes, estas rubricas prendem-se, exatamente, 

com essas formações decorrentes desses eventos, daí o valor associado às atividades 

culturais diversas/formativas. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins declarou que a intenção de voto dos Vereadores do 

Partido Socialista vai no sentido da abstenção, porque sempre defenderam uma postura 

construtiva e, apesar de entenderem que o caminho seria outro, quem ganhou as eleições 

passadas foi a Coligação, de forma legítima e mereceu a confiança da maioria dos 

praienses. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, alguns dos pontos que a senhora Presidente abordou, 

designadamente, a reabilitação e conservação do património municipal, que além de 

efetiva, era necessária, carece, obviamente, de intervenção e tem a concordância dos 

Vereadores do Partido Socialista, mas, na verdade, quando questionou sobre os três 

eixos, pessoas, famílias e empresas e se havia algo de novo, que pareça expectável no 

novo ciclo, pelas palavras da senhora Presidente parece-lhe que isso não acontece. -------  

 -------- Registou ainda as notas da reabilitação e conservação de património municipal, 

na perspetiva do executivo, de setecentos e cinquenta mil euros de redução da dívida da 

autarquia, não havendo, do ponto de vista do executivo e tendo em conta o cenário 

financeiro da autarquia, possibilidade de aumentar as rubricas de apoios sociais, mas, 

pelo que percebeu, houve a preocupação de manter, embora no cenário atual 

preocupante e que, porventura, justificaria algum reforço financeiro. ------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, do ponto de vista dos Vereadores do Partido Socialista, 

era expectável que fosse um instrumento mais robusto e, tendo em conta os 

considerandos que apresentou, abstêm-se na votação e que, mais importante do que este 

documento, será a execução do mesmo. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta de Orçamento 

e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2022, 

e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea 

c), do n.º 1, do artigo 33º e na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (07/29) ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2022 - PROPOSTA: ------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1909, datada de 10 de dezembro em curso, da Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal, a qual faz parte integrante do Orçamento e Grandes 

Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2022 (página 36), do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 66º do Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação e o n.º 1 do artigo 2º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a atualização anual das 

taxas é efetuada de acordo com a taxa de inflação, mediante a aplicação do índice de 

preços ao consumidor publicado pelo Serviço Regional de Estatística, relativo aos 

últimos 12 meses disponíveis. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Refere o n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que os 

orçamentos anuais das autarquias locais podem atualizar o valor das taxas estabelecidas 

nos regulamentos de criação respetivos, de acordo com a taxa de inflação. A taxa de 

inflação verificada no período em causa foi de 0,6 pontos percentuais. ----------------------  

 -------- Assim, propõe-se que, para 2022, as taxas previstas nos regulamentos 

mencionados anteriormente, sejam atualizadas em 0,6%.” -------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 9º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, em conjugação com a alínea 

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

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (08/29) ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES DA PRAIA 

AMBIENTE, EM – ANO 2022: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 10 de dezembro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para 

apreciação e posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento 

e controlo, à Assembleia Municipal. Este documento previsional deverá fazer parte 

integrante do Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, 

para o ano de 2022, como anexo, nos termos da alínea b) do n.º 2, do art.º 46, da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente fez uma explanação sobre este ponto. --------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins, relativamente à limpeza do centro urbano, 

questionou o grande diferencial de valor para esse efeito e o que é que levou a esta 

atualização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Fez ainda uma referência à perspetiva de resolução dos problemas da Rua do 

Saco, entre outros, que a todos preocupa. ---------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao valor de cento e setenta e cinco mil euros referente à limpeza do 

centro urbano, a senhora Presidente respondeu que havia a necessidade de perceber o 

valor real da limpeza urbana e esse pedido foi feito à Praia Ambiente, sendo a avaliação 

real de cerca de sessenta mil euros, daí ser esse o valor que ficou de compromisso para 

que a limpeza seja feita. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente prosseguiu dizendo que esta diferença de valor só se 

consegue justificar porque, certamente, o mesmo servia para, de alguma forma, ir de 

encontro a esses empréstimos que estão vinculados à Praia Ambiente, não sendo na 

totalidade para a limpeza do centro urbano. -------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins questionou se esse valor de sessenta mil euros é o 

valor que é apurado através de uma avaliação autónoma da própria Praia Ambiente, 

tendo a senhora Presidente respondido afirmativamente. ---------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de Atividades da 

Praia Ambiente, EM, para o ano de 2022, e submeteu à Assembleia Municipal 

para conhecimento, nos termos da legislação em vigor. -------------------------------------  

 

 

 -------- (09/29) ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES DA PRAIA 

CULTURAL, CIPRL - ANO 2022: --------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 10 de dezembro em curso, do Técnico Superior afeto ao 

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

 -------- “De acordo com o disposto na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para 

apreciação e posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento 

e controlo, à Assembleia Municipal. Este documento previsional deverá fazer parte 

integrante do Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, 

para o ano de 2022, como anexo, nos termos da alínea b) do n.º 2, do art.º 46, da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro.” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto a senhora Presidente fez uma explanação. -----------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que houve uma alteração de executivo e uma 

alteração legitima das chefias intermédias também na área social, sendo que, com 

respeito por todos os departamentos, o departamento de educação, reabilitação e 

psicologia, na sua perspetiva, merece uma atenção especial, pelo caráter porventura 

pioneiro e até mesmo inovador, em termos regionais, a vários níveis, no apoio 

psicoeducativo, na reabilitação, no apoio escolar, e questionou qual a visão do executivo 

relativamente aos projetos de cariz social, se de facto este departamento é para manter e 

aqui deixando, dentro da autonomia do executivo, a possibilidade da integração de mais 

alguma atividade ou mais algum projeto. ----------------------------------------------------------  

 -------- Expressou também o seu agradecimento pelo trabalho da Dr.ª Márcia Canha, que 

deu o melhor de si, numa primeira fase, como coordenadora desse departamento de 
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educação, reabilitação e psicologia e, depois, no departamento de ação social, fazendo 

votos que as novas chefias façam o melhor possível. --------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que a área social merece conhecimento técnico, mas também 

merece alma e coração. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Sousa respondeu que, relativamente aos projetos que são 

para manter, há um grande investimento na postura da Câmara perante os atl’s, ou seja, 

aqueles que estão sobre a tutela da Câmara, que a parte da reabilitação também é para 

manter e que, com esta nova orgânica e com a pessoa que está a coordenar a parte da 

educação, se entendeu, internamente, que seria também fundamental que o 

envelhecimento ativo ficasse sob esta coordenação, porque, até agora, estava apenas 

canalizada para a dinamização dos centros de convívio, e o pretendido é que, com os 

técnicos que lá estão, avançar para um apoio aos idosos que não estão nos centros de 

convívio, nomeadamente, no apoio ao nível psicológico e ao nível da própria 

reabilitação, no sentido de se perceber as necessidades básicas. -------------------------------  

 -------- No que se refere à área da psicologia, referiu que continuarão a apostar nos 

jovens, nas crianças, num programa que já vinha sendo dinamizado pelos atl’a que 

também é para continuar, mas, nesta valência da psicologia, a grande novidade é chegar 

aos idosos. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Salientou ainda que gostaria de dar continuidade e, efetivamente, dar um cunho 

pessoal, mas sempre em fase de crescimento e de solidificação do que já foi feito e 

daquilo que pretendem que seja o melhor para o Concelho. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins registou com satisfação o entendimento do executivo 

e da senhora Vereadora e referiu que, apesar das divergências políticas e que poderiam 

ter pontos de vista diferentes em algumas situações, no geral, o entendimento é comum, 

ou seja, que há uma aposta efetiva e é com grande satisfação que sabem que há uma 

continuidade do trabalho que foi feito. -------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de Atividades da 

Praia Cultural, CIPRL, para o ano de 2022, e submeteu à Assembleia Municipal 

para conhecimento, nos termos da legislação em vigor. -------------------------------------  

 

 

 -------- (10/29) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – PLANO DE 

ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022 E TARIFÁRIO PARA 2022 - 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1908, datada de 10 de dezembro em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “A TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 

Terceira, E.M., remeteu a este Município, para efeitos de apreciação e necessárias 

deliberações, o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e Tarifário para 2022. -------  

 -------- De acordo com o disposto na alínea a) e b) do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a alínea b) do artigo 20º dos Estatutos da 

TERAMB, deverão ser submetidos a reunião da Câmara Municipal para aprovar e 
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posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo, à 

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

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

proposta, de forma a ser submetida à Assembleia Municipal.” --------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto a senhora Presidente fez uma explanação. --------------  

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

submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  

 

 

 -------- (11/29) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – MINUTA DO 

CONTRATO PROGRAMA ENTRE A TERAMB, EM E OS MUNICÍPIOS DE 

ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓRIA – ANO 2022 - PROPOSTA: ----  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1910, datada de 10 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “A TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 

Terceira, E.M., remeteu a este Município, para efeitos de apreciação e necessárias 

deliberações, a minuta de contrato-programa para 2022 a celebrar entre a TERAMB e os 

municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. ------------------------------------------  

 -------- Na Assembleia Geral de 19/11/2021, da TERAMB, foi aprovado por 

unanimidade, manter a continuidade ao trabalho de cooperação que tem sido 

desenvolvido na gestão e tratamento dos resíduos urbanos produzidos na Ilha Terceira, 

devendo-se manter a remuneração da atividade de mineração, consistindo na remoção 

de um passivo ambiental, aprovando-se assim a minuta do contrato-programa para 

2022, o que implica na sua cláusula sétima, a obrigação de pagamento, no valor de 

30,00€/tonelada de resíduos tratados conforme justificado no anexo I, que prevê um 

valor a pagar de 105.000,00€, cabendo a este Município o valor de 42.000,00€, para 

2022, da prestação de serviços por parte da TERAMB. -----------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a minuta do 

contrato-programa, de forma a ser submetida para aprovação da Assembleia 

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

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

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

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

 

 

 -------- (12/29) PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO, POR 

CONCURSO PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR 

DAS ESCALEIRAS NA VILA NOVA: ---------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1896, datada de 9 de dezembro em curso, da 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal 

celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------  
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 -------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 

compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 

matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------  

 -------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para 

concessão, por concurso público, da exploração do bar da zona balnear das escaleiras na 

Vila Nova, conforme as condições gerais constantes do caderno de encargos e programa 

de procedimento, que se encontram anexos, e que fazem parte integrante da presente 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos 

concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste; ------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Dr. Carla Brasil.” -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos do 

disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em 

conjugação com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal. --------  

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (13/29) PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO, POR 

CONCURSO PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA BALNEAR 

DOS BISCOITOS: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1897, datada de 9 de dezembro corrente, da 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal 

celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------  

 -------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 

compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 

matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------  

 -------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para 

concessão, por concurso público, da exploração do bar da zona balnear dos Biscoitos, 

conforme as condições gerais constantes do caderno de encargos e programa de 

procedimento, que se encontram anexos, e que fazem parte integrante da presente 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos 

concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------  
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 -------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste; ------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Dra. Carla Brasil.” ------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos do 

disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em 

conjugação com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal. --------  

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (14/29) PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO, POR 

CONCURSO PÚBLICO, DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA DA 

CALDEIRA NA VILA DAS LAJES: -----------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1901, datada de 10 de dezembro em curso, da 

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

 -------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal 

celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------  

 -------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 

compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 

matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------  

 -------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para 

concessão, por concurso público, da exploração do bar da piscina da Caldeira, conforme 

as condições gerais constantes do caderno de encargos e programa de procedimento, 

que se encontram anexos, e que fazem parte integrante da presente proposta; --------------  

 -------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos 

concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste; ------------------------------------------------------  

 -------- - Vogal suplente: Dra. Carla Brasil.” ------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos do 

disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em 

conjugação com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal. --------  

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (15/29) PROPOSTA DE 2.º ADITAMENTO AOS ACORDOS DE 

EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1906, datada de 10 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que em 2014 foi celebrado entre o Município da Praia da Vitória 

e as Juntas de Freguesia acordos de execução que versam sobre a delegação legal 

prevista na alínea a), b) e f) do n.º 1 do artigo 132º, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; os quais se mantêm em vigor, nos termos do n.º 2 do artigo 41º, da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o desiderato dos acordos de execução assinados com o intuito de 

concretizar a delegação de competências nas Juntas de Freguesia em todos os domínios 

dos interesses próprios das populações desta, especialmente para os serviços e 

atividades que estejam numa relação de proximidade e de apoio direto à comunidade 

local; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o contributo das Juntas de Freguesia do concelho da Praia da 

Vitória numa resposta de proximidade e conhecedora das especificidades de cada 

freguesia e Vila do concelho, que contribui para o seu desenvolvimento social, cultural 

e económico; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a celebração dos Acordos de Execução pressupõe prévia 

autorização quer das Assembleias de Freguesia, em conformidade com o disposto na 

alínea g), do n.º 1 do artigo 9.º, e na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.º, quer pela 

Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e 

alínea l) e m) do artigo 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013;------------------------------------  

 -------- Considerando que os acordos de execução foram aprovados quer pelas 

Assembleias de Freguesia, quer pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória; ----------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal aprove e submeta à Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória um aditamento aos Acordos de Execução, consubstanciado na 

adição da cláusula 13.ª, referente ao acréscimo de 95% face aos valores de 2021, para o 

ano de 2022, no total de € 145.695,61 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa 

e cinco euros e sessenta e um cêntimo) conforme consta do Anexo D, e que dele faz 

parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após eventual aprovação do presente Aditamento serão remetidas as minutas de 

Aditamento aos Acordos de Execução entre o Município da Praia da Vitória e as Juntas 

de Freguesia, para deliberação das Assembleias de Freguesia nos termos da Lei n.º 

75/2013, 12 de setembro; os quais se mantêm em vigor, nos termos do n.º 2 do artigo 

41º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.” ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins disse que reconhecem aqui um compromisso que era 

de todas as candidaturas à Câmara Municipal, mas que era também um compromisso da 

Coligação, e é um compromisso que está a ser efetivado, pelo que registam com apreço 

esta situação e é assim que se deve estar na política, e obviamente que votavam 

favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente salientou que esta sempre foi uma intenção da Coligação, 

sendo que desde que assumiram funções, há dois meses, foram feitas duas reuniões com 
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todos os Presidentes de Juntas de Freguesia, em que, na primeira reunião, houve a 

preocupação de os ouvir, de pedir a colaboração de todos na apresentação de propostas, 

e perceber de que forma é que poderiam estar mais próximos, mas também para que 

fosse feita uma análise, por parte das próprias Juntas de Freguesia, para que houvesse 

este aumento da delegação de competências. As Juntas de Freguesia optaram por fazer 

uma reunião conjunta para ponderarem os valores que deviam solicitar, após o que 

apresentaram uma proposta à Câmara Municipal, a qual agendou uma segunda reunião 

e, apesar de não se ter considerado a proposta excessiva, o facto do orçamento ser curto 

e, também, o primeiro, levou a que se procedesse a uma negociação com todos, e por 

forma a que todos se sentissem respeitados e valorizados, tendo-se chegado a um 

consenso, conseguindo-se um aumento de noventa e cinco por cento relativamente ao 

valor que era transferido no ano de dois mil e vinte e um, o que é bastante saudável, 

sendo que há um valor de setenta mil novecentos e setenta e nove ponto noventa e um, 

de diferença. -------------------------------------------------------------------------------------------       

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

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

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

 

 

 -------- (16/29) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

E A COOPERATIVA PRAIA CULTURAL - FESTAS DA PRAIA 2022: -------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1898, datada de 10 de dezembro em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem no seu objeto a criação, difusão, dinamização e animação cultural no espaço 

concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 

características do concelho, bem como de outras iniciativas que promovam o seu 

desenvolvimento cultural, designadamente, no campo da música, teatro, artes plásticas, 

literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos culturais; -----------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 

designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o desenvolvimento de 

atividades na área cultural e social; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal na prestação daqueles serviços; -------  
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 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de serviços e de 

meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 

PRAIA CULTURAL. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor €237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil euros), à PRAIA CULTURAL – 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA para o desenvolvimento das Festas da Praia 2022, de acordo com contrato 

programa anexo e parte integrante da presente proposta, bem como, submeter para 

aprovação da Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” -------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

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

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (17/29) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

E A COOPERATIVA PRAIA CULTURAL - RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA 

E INTERNALIZAÇÃO 2022: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1899, datada de 10 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem como objeto principal a criação, difusão, dinamização e animação cultural no 

espaço concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 

características do concelho, bem como de outras iniciativas que promovam o seu 

desenvolvimento cultural, designadamente, no campo da música, teatro, artes plásticas, 

literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos culturais; -----------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 

designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o fornecimento de serviços na 

área cultural e social; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento daquelas ações e 

atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de ações, atividades 

e de meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 

PRAIA CULTURAL. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor de 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil euros), à PRAIA CULTURAL – 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA para a restruturação financeira e internalização do património, incluindo 

passivo, das empresas Praia em Movimento, S.A, e Sociedade para o Desenvolvimento 

do Concelho da Praia da Vitória, SA, bem como, submeter para aprovação da 

Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins perguntou em que termos foi apurado esse montante 

de cerca de quatrocentos mil euros, que avaliação foi feita para chegar ao mesmo, sendo 

que não questionam esse valor, nem põem em causa, daí a abstenção nesta votação, mas 

de facto têm algumas dúvidas quanto ao montante em causa. ----------------------------------   

 -------- Quanto a essa questão a senhora Presidente respondeu que não quer induzir 

ninguém em erro mas tem a ideia de que todo esse montante se prende com valores em 

dívida, que ainda estão afetos a estas duas empresas e que obrigatoriamente têm de 

transitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

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

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (18/29) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

E A COOPERATIVA PRAIA CULTURAL - ATIVIDADES CULTURAIS 2022: --  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1904, datada de 10 de dezembro em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem no seu objeto a criação, difusão, dinamização e animação cultural no espaço 

concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 

características do concelho, bem como de outras iniciativas que promovam o seu 

desenvolvimento cultural, designadamente, no campo da música, teatro, artes plásticas, 

literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos culturais; -----------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 

designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 
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vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o desenvolvimento de 

atividades na área cultural e social. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal na prestação daqueles serviços; -------  

 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de serviços e de 

meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 

PRAIA CULTURAL. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor de 1.864.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil euros), à 

PRAIA CULTURAL – COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA para o desenvolvimento de atividades culturais, 

de acordo com contrato programa anexo e parte integrante da presente proposta, bem 

como, submeter para aprovação da Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” -----------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

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

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (19/29) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

E A COOPERATIVA PRAIA CULTURAL - ATIVIDADES EDUCATIVAS, 

SÓCIO-CULTURAIS, PEDAGÓGICAS E TURÍSTICO-CULTURAIS 2022: -------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1905, datada de 10 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL 

tem como objeto principal o desenvolvimento e promoção da ação social e psicomotora, 

através de iniciativas de apoio aos jovens, às famílias e idosos do concelho em 

dificuldades ou em risco e a criação de espaços e equipamentos sociais; --------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 

tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 

designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 

vertentes acima mencionadas; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  
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 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 

as missões que lhe estejam confiadas no sentido garantir o desenvolvimento de 

atividades nas áreas educativa, social, sócio-culturais, pedagógicas e turístico-culturais; -  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento das atividades; --  

 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de serviços e de 

meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 

PRAIA CULTURAL; -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 

no valor de 2.000.000,00 (dois milhões de euros), à PRAIA CULTURAL – 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA para o desenvolvimento de atividades educativas, sociais, socioculturais, 

pedagógicas e turística-culturais, de acordo com contrato programa anexo e parte 

integrante da presente proposta, bem como, submeter para aprovação da Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória.” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins, relativamente à componente de divulgação turística 

e do investimento na mesma, questionou os seus termos, se se mantêm nos mesmos 

moldes até agora levados a efeito e se há alguma evolução a este nível. ---------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que estes contratos programa são feitos por 

áreas, sendo que todos eles englobam o desenvolvimento de todas as atividades 

associadas a essas áreas, mas também a manutenção dos postos de trabalho que estão 

associados a essas mesmas áreas. -------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao Gabinete de Turismo, a Vereadora Paula Sousa respondeu 

que é para manter o que está a decorrer e que também já têm outros projetos, 

nomeadamente ao nível da dinamização dos espaços existentes, como, por exemplo, a 

Casa Vitorino Nemésio, planos de formação e Bolsa de Turismo de Lisboa. ----------------  

 -------- Referiu ainda que há uma série de situações que querem manter e que continuem 

ativas, porquanto, durante este tempo, não foram possíveis e que pretendem recuperar. --  

 -------- O Vereador Pedro Machado questionou, em relação ao orçamento para o 

turismo, uma rubrica de cinco mil e oitocentos euros, o que lhes parece, francamente, 

pouco.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que, em termos de dinamização, pode parecer 

pouco, mas há vários projetos a decorrer que podem ser financiados através do turismo 

e que, portanto, existe aqui uma margem, porque é uma vertente que é alvo de várias 

candidaturas, ou seja, há essa possibilidade. ------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que, como está para breve trecho a Bolsa de 

Turismo de Lisboa, e a presença da Praia da Vitória efetivamente será efetivada, 

questionou se será nos mesmos termos que foi até agora. --------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que receberam a indicação de que a Associação 

de Municípios da Região teria feito um investimento em stands para todos os 

municípios da Região, guardados no continente, porquanto não foram utilizados no ano 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que a proposta apresentada foi no sentido de manterem os 

mesmos stands, caso fosse da concordância de todos, uma vez que teria havido 

alteração de elencos camarários, o que foi da concordância de todos os municípios. 

Portanto já houve este investimento, mas foi por parte da Associação de Municípios, e 

tudo estará preparado e assegurado, restando ao Município fazer o trabalho da 

promoção deste Município. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Sousa acrescentou que, neste espaço de dois meses, ainda 

não foi possível definir, concretamente, o pretendido, mas, porém, já reuniram para 

analisar e delinearam o que é que pensaram para esse efeito, de uma forma muito 

superficial, sendo que agora vão planificar o plano de participação do Município na 

BTL.  - ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

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

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (20/29) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

E A PRAIA AMBIENTE - LIMPEZA URBANA: -------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1889, datada de 9 de dezembro em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a Praia Ambiente tem 

como objeto principal a promoção e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento 

público de água e serviços conexos, saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e 

tratamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e 

tratamento de resíduos sólidos; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a Praia Ambiente tem 

ainda por objeto a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 

urbana, renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado, e, promoção 

e gestão de imóveis de habitação social; -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as empresas municipais devem 

prosseguir as missões que lhe estejam confiadas no sentido de garantir o fornecimento 

de serviços na gestão de resíduos urbanos e limpeza pública; ----------------------------------  

 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 

ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento daquelas ações e 

atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de ações, atividades 

e de meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 

Praia Ambiente; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a 

atribuição de um apoio no valor total de 60.000,00€ (sessenta mil euros), mediante 

celebração de um contrato programa, anexo à presente proposta. -----------------------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados durante o ano de 2022.” ------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins declarou que os Vereadores do Partido Socialista 

iam-se abster nesta votação, sendo que algumas das questões que tinham sobre esta 

matéria foram clarificadas em pontos anteriores e, obviamente, com respeito pela 

autonomia técnica da Praia Ambiente, que valida e avança com este valor, acreditando 

que seja suficiente e sem depender de um eventual aditamento, mas que será, 

equacionado, obviamente, no futuro, caso se venha a revelar essa necessidade. ------------  

 -------- A senhora Presidente esclareceu que esta é a proposta inicial da Praia Ambiente 

e que, se houver alguma derrapagem, obviamente, que terão de fazer algum 

reajustamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 

submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

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

 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 

abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (21/29) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

E A PRAIA AMBIENTE - TARIFA SOCIAL: -----------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1888, datada de 9 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a Praia Ambiente tem 

como objeto principal a promoção e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento 

público de água e serviços conexos, saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e 

tratamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e 

tratamento de resíduos sólidos; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a Praia Ambiente tem 

ainda por objeto a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 

urbana, renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado, e, promoção 

e gestão de imóveis de habitação social; -----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, 

que consagra um conjunto mínimo de requisitos de acesso à tarifa social para a 
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prestação dos serviços de águas aplicável em todos os municípios, assegurando desta 

forma o acesso a todos os consumidores a nível nacional; --------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 147/2017, 

de 5 de dezembro, compete ao município aderente o financiamento da respetiva tarifa 

social;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a 

atribuição de um apoio no valor total de 115.000,00€ (Cento e quinze mil euros), 

mediante celebração de um contrato programa, anexo à presente proposta. -----------------  

 -------- Os pagamentos serão efetuados durante o ano de 2022.” ------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que votavam a favor desta proposta, e que 

são medidas como esta que, aparentemente, são simplistas e onde o ganho para as 

famílias pode parecer residual, mas que, quando se multiplica uma pequena poupança 

por doze meses, por vezes é o equivalente aos aumentos salariais que são apresentados. -  

 -------- Referiu ainda que, para famílias mais carenciadas, reduções em despesas fixas, 

nomeadamente, na água, mas também na luz, onde a Câmara não tem responsabilidade, 

disponibilizam verbas para outros fins, o que, para a vida das famílias mais carenciadas 

e para os núcleos mais vulneráveis, faz toda a diferença. Assim sendo, não poderiam 

deixar de votar a favor e de enaltecer este tipo de medidas. ------------------------------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 

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

 

 

 -------- (22/29) ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA ATRIBUIÇÃO DA 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA: --------  

 -------- Presente a Ata I-CMPV/2021/1891, datada de 9 de dezembro corrente, da 

Comissão de Análise para atribuição da isenção do pagamento da taxa do imposto 

municipal sobre imóveis dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, do seguinte 

teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Aos nove do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas,  

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

das candidaturas para atribuição da isenção do pagamento da taxa do Imposto Municipal 

sobre Imóveis dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, nomeada por despacho 

da Ex.ª Senhora Presidente da Câmara, datado de sete de dezembro de dois mil e vinte e 

um. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Qualidade, Anabela Gomes Vitorino Leal, pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro 

Gaspar Sotto-Mayor de Carvalho e pelo Adjunto da Presidente, Marco Aurélio 

Pamplona Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Apresentaram candidatura os Bombeiros Adriano Filipe Cunha Silva, 

Alexandre Manuel Picanço Cunha, Ângelo Josué Dionísio Carvalho, Bárbara Helena 

Borges do Nascimento, Catarina Eloi Rocha, Fernando Manuel Mota e Leite, Francisco 

José Vieira, João Adelino de Lima da Costa, Jorge Henrique Fernandes de Sousa, José 
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Luís Oliveira Melo, Paulo Jorge Vieira de Borba, Rogério Manuel Figueiredo Martins e 

Ruben Graciano Mendes Linhares. -----------------------------------------------------------------  

 --------  Após a análise das candidaturas, deliberou a Comissão propor o seguinte: --------  

 -------- a) Exclusão das candidaturas apresentadas por Adriano Filipe Cunha Silva, 

Alexandre Manuel Picanço Cunha, João Adelino de Lima da Costa e Rogério Manuel 

Figueiredo Martins por não cumprirem com o disposto no n.º 9 do artigo 5º do 

Regulamento Municipal de Concessão de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, designadamente 

por serem proprietários ou coproprietários de mais do que um prédio destinado à 

habitação; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Exclusão da candidatura do Bombeiro Bárbara Helena Borges do Nascimento, 

por não cumprir com o disposto no n.º 9 do artigo 5º do Regulamento Municipal de 

Concessão de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, designadamente não ser proprietária do 

imóvel que habita e para o qual solicita isenção. -------------------------------------------------  

 -------- c) Admitir as candidaturas de Ângelo Josué Dionísio Carvalho, Catarina Eloi 

Rocha, Fernando Manuel Mota e Leite, Francisco José Vieira, Jorge Henrique 

Fernandes de Sousa, José Luís Oliveira Melo, Paulo Jorge Vieira de Borba e Ruben 

Graciano Mendes Linhares, por cumprirem com os requisitos do Regulamento 

Municipal, pelo que a Comissão propõe a isenção do pagamento da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis dos referidos Bombeiros Voluntários.” -----------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que concorda com a proposta da Comissão de 

análise, apesar da exclusão de alguns candidatos, o que estará, obviamente, em 

conformidade com o estipulado no regulamento e que as avaliações técnicas terão sido 

efetuadas com critério. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente referiu que lhes foi dito que havia um acordo com o 

anterior executivo, em que, independentemente do número de habitações, uma 

habitação ficaria isenta e que poderia ser a de habitação permanente. Porém, realça que 

se está a fazer a aplicação, pela primeira vez, deste Regulamento, que é datado de 

dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelo que o mesmo não foi trabalhado 

pelo atual executivo, mas é esse Regulamento que está em vigor e existe uma cláusula 

que diz que: “A atribuição deste benefício pressupõe a propriedade ou copropriedade do 

imóvel pelo bombeiro, a manutenção da afetação do imóvel a habitação própria e 

permanente do bombeiro pelo período mínimo de 10 anos e a inexistência de outro 

prédio destinado a habitação da propriedade do mesmo ou de outro membro do 

agregado familiar…”, e é no âmbito desta cláusula que se excluem alguns candidatos. ---  

 -------- Prosseguiu dizendo que o acordo foi um acordo verbal, e quando há um acordo 

verbal e não se faz prevalecer o Regulamento, ao aplicar o Regulamento vê-se que 

acabou por haver aqui um desfasamento, mas é, unicamente, pela aplicação correta do 

Regulamento que alguns bombeiros ficaram excluídos. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Marco Martins disse que mantinham a posição de voto, porquanto a 

exclusão advém do Regulamento. No entanto, como os candidatos que foram excluídos 

vão ser notificados, com a respetiva nota justificativa, porventura se houver matéria que 

seja possível formular e ponderar, tendo em conta que esta é uma instituição que a todos 
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diz muito, estarão aqui para ajudar no que for necessário, para alguns ajustamentos e 

sobretudo para que seja o mais justo possível. Contudo este executivo entendeu seguir o 

que está plasmado à luz do Regulamento, tem essa total autonomia, mas reforçam aqui, 

obviamente, essa notificação com a nota justificativa e, se possível, uma revisão ao 

Regulamento para se ver se há alguma matéria que possa, porventura, abranger mais 

algum bombeiro, também de forma justa. ---------------------------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente realçou que foi em conversa com alguns bombeiros que os 

mesmos referenciaram que havia este acordo e que não estava a ser feita a aplicação 

integral do Regulamento, daí que já percebiam que poderia haver algum reajuste, bem 

como levar à exclusão de alguns candidatos, pelo que não serão, propriamente, 

surpreendidos. No entanto, fazem esta aplicação, porquanto, no seu entender, assim é 

que deve ser e assim é que foi constituído o Regulamento, e, provavelmente, terá que se 

fazer uma melhor avaliação de certos pontos que constam do mesmo e que podem ser 

melhorados e aí ser mais transversal a outros bombeiros. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Pedro Machado disse que, no seu entender, o correto seria, 

efetivamente, a habitação permanente declarada nas finanças. --------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a Ata da Comissão 

de Análise em apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto na alínea a), do n.º 9, do artigo 5º, do referido Regulamento. -----  

 

 

 ---------- 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 dezasseis horas e 

quarenta e cinco 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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