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ATA Nº 30 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

 

PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, 

Otília Maria de Sousa Martins, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos 

Martins e Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Isménia Carvalho Landeiro Alves. ------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, no 

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

Presidência de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, estando presentes os 

Vereadores Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa 

Martins, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Pedro Jorge 

Mendes Machado, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. -------------------  

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos a senhora Presidente comunicou a existência de um 

pedido do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha, solicitando a 

colaboração do Município para ceder um espaço e dar apoio logístico à abertura de um 

centro de testagem à COVID-19 na Praia da Vitória, face ao número de casos que estão 
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a surgir e para maior controlo da pandemia. Mediante essa comunicação, que ocorreu 

ontem, analisou-se, ao nível de espaços disponíveis, o local possível para enquadrar esta 

situação, porque estas situações obrigam a que seja um espaço com estacionamento para 

facilitar os trabalhos e, após essa avaliação, entendeu-se que o espaço que o Município 

tem disponível e que entendem ser o mais adequado e que, por parte do respetivo 

Conselho de Administração, também foi aceite, é o pavilhão de artes marciais, junto ao 

Estádio Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que o pavilhão estava a ser utilizado pelas artes marciais, mas que, 

também, o senhor Vice-Presidente já estava em conversações com o Presidente do 

Clube, para efetuar a transição das atividades deste Clube para o pavilhão do Porto 

Martins, uma vez que o piso do pavilhão das artes marciais está num estado lastimável e 

inapto para a prática desportiva, conforme apontam os relatórios dos técnicos 

municipais que já fizeram essa avaliação de segurança. Assim sendo, e uma vez que 

para a prática de desporto, o mesmo está inapto, pode ser utilizado para efeitos do 

centro de testagem. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, da parte da Câmara e em colaboração com a Associação 

de Bombeiros, o espaço já está, praticamente, equipado com o material necessário, 

porque a intenção é que comece a funcionar amanhã de manhã. Também foi solicitado 

apoio ao nível administrativo, estando os serviços a organizar esta parte com os 

funcionários municipais disponíveis para esse efeito. Ao nível da enfermagem será 

mediante uma partilha feita com os Bombeiros, considerando que esta Associação tem 

um protocolo e enfermeiros contratados, para que este processo seja o mais célere 

possível e de modo a que esses enfermeiros estejam nesse ponto de testagem. -------------  

 -------- Informou ainda que, após estar em funcionamento o centro de testagem, 

certamente vão solicitar apoio para reativar o centro de vacinação no Concelho. -----------  

 

 --------  Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ---------  

 

 -------- O Vereador Berto Messias relativamente à COVID-9 e ao aumento de casos na 

ilha Terceira, em particular no concelho da Praia da Vitória, agradeceu a comunicação 

prévia da senhora Presidente, numa parceria, que do ponto de vista dos Vereadores do 

Partido Socialista, faz todo o sentido. --------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a senhora Presidente se focou num ponto que ocorrerá, 

ao que tudo indica, posteriormente e que, de facto, entende que é aí que devem estar 

muitas das nossas forças, ou seja, fazendo sentido testar massivamente agora, sem 

prejuízo de se concentrar a nossa energia, também e em grande medida, na vacinação, 

porque, apesar de se ter vindo a evoluir desse ponto de vista, entendem que é importante 

evoluir muito mais, sobretudo no que se refere às crianças e ao reforço da terceira dose, 

pelo que registam, com agrado, essa parceria e a necessidade de haver um espaço no 

Concelho que permita não só a testagem massiva, mas também e posteriormente, um 

espaço de vacinação mais alargado, que permita vacinar mais pessoas e de forma mais 

célere.- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao universo municipal e tendo em conta este aumento de casos, 

questionou se, em termos internos, está previsto algum conjunto de medidas, quer para a 
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proteção dos funcionários e respetivas famílias, quer para a proteção dos utentes que 

usufruem dos serviços públicos prestados pelo Município. -------------------------------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que já teve oportunidade de falar com os 

restantes membros da vereação, mas, no entanto, ainda não passaram essas medidas a 

escrito, até porque também tiveram de dar prioridade à questão do centro de testagem. ---  

 --------  Disse ainda que, no âmbito do contacto estabelecido para efeitos de se saber da 

disponibilidade dos funcionários para darem apoio ao centro de testagem, foi possível 

constatar que, atendendo ao número de funcionários que já se encontram em casa a dar 

apoio a familiares e aos funcionários que se encontram em férias, neste momento, 

alguns departamentos já estão a trabalhar com cerca de metade dos funcionários e, desse 

modo e após a seleção das pessoas que irão assumir as funções no centro de testagem, 

vão ter de falar com os Chefes de Divisão no sentido de se fazerem equipas mais 

reduzidas, para que, no caso de se verificar algum contacto positivo, não se ponha em 

risco todo o universo de colaboradores. -----------------------------------------------------------  

 -------- Informou também que a Autarquia vai receber duas funcionárias que se 

encontram no departamento das Finanças e que estão afetas à Cooperativa Praia 

Cultural, as quais vão iniciar funções no dia três de janeiro. -----------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, quando saíram as orientações do Governo Regional, 

propôs-se aos funcionários que teriam de ir para casa para ficarem com os filhos, que 

fossem em teletrabalho, desde que tivessem condições para isso, pelo que, pelo menos, 

seis colaboradores estão nessa situação, ou seja, a darem apoio aos filhos e em 

teletrabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias referiu que, tendo em conta a reunião que vai ocorrer 

e o trabalho que o executivo vai desenvolver para fazer face a este aumento de casos, e 

tendo em conta o universo laboral do município, os Vereadores do Partido Socialista 

entendem que é fundamental que a Câmara desenvolva uma estratégia de testagem 

maciça dos seus funcionários, a qual poderá ser em articulação com o centro de 

testagem que será instalado no concelho da Praia da Vitória, mas que poderá ser, 

também, mediante a aquisição de testes pela própria Câmara e que, proceder a uma 

testagem maciça e periódica, dos funcionários da Câmara, seria, na sua opinião, uma 

medida adequada a acautelar a proliferação de mais casos no universo municipal. ---------  

 -------- Em suma, disse que deixava esta proposta dos Vereadores do Partido Socialista 

no sentido de avaliarem a possibilidade de testagem maciça e periódica, dos 

funcionários, tendo em conta que isso pode contribuir para o aumento de segurança. -----  

 -------- Destacou, também, que, a vacinação diz respeito à liberdade individual de cada 

um, e que não cabe à Câmara obrigar ninguém a vacinar-se, mas que é importante que 

se possa desenvolver alguma sensibilização para esse efeito. ----------------------------------  

 -------- A senhora Presidente agradeceu a colaboração dos senhores Vereadores, dizendo 

que são dois pontos essenciais para que a situação possa estar, realmente, controlada, ao 

nível dos colaboradores municipais, o que não quer dizer que já não tivessem ponderado 

os mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, em termos de testagem, entende que vai ser possível fazê-lo, 

atendendo ao número de funcionários que neste momento se encontram ausentes, 

tentando fazer com que aqueles que regressem sejam testados e que fiquem a assegurar 
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o serviço, ficando os restantes em período de teletrabalho, para se poder ter duas 

equipas, sendo que será sempre essencial serem testados nesta troca, para certificar que 

não põem em causa os outros funcionários. -------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à vacinação dos funcionários, disse que ainda não solicitou informação 

nesse sentido, mas que, em termos de sensibilização, obviamente o irão fazer e apesar 

de presumir que devem estar, praticamente, todos vacinados, será benéfico ter esse 

levantamento efetuado. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Berto Messias, relativamente à empreitada de pavimentação de 

sobras de estrada, referiu que a senhora Presidente havia dito, na sessão da Assembleia 

Municipal, que esta empreitada estaria já concluída entre o Porto Martins e Santa Cruz, 

e que seguiria agora o seu curso a partir de Santa Cruz, mas, porém, tiveram algumas 

informações de que haveria sobras definidas e adjudicadas que não foram executadas, 

dando como exemplo o relato da situação da asfaltagem de uma entrada na Canada dos 

Sousas, nas Quatro Ribeiras, mas que, depois, não foi feito mais nada na freguesia no 

âmbito dessa empreitada. Para além dessa situação, há sobras que estavam pré-definidas 

no Porto Martins e no Cabo da Praia que não estão executadas, pelo que, na sua 

perspetiva, era importante perceber se o que estava adjudicado foi efetivamente feito e 

solicitou, também, que lhes fosse fornecido o cronograma de trabalhos da empreitada 

das sobras, ou seja, aquilo que estava definido e que foi adjudicado, aquilo que foi 

executado e aquilo que será executado no âmbito dessa empreitada e quando. -------------  

 -------- A senhora Presidente respondeu que vão fazer chegar essa informação e que as 

informações que levou à Assembleia Municipal foram as facultadas pelo Eng.º Manuel 

Ortiz, mas que, pelo que tem conhecimento, estão a decorrer duas empreitadas nesse 

sentido, mas vão confirmar essas questões, até porque, no final da reunião, um 

Presidente de Junta de Freguesia referiu, em relação à sua freguesia, que algumas sobras 

de estrada também ainda não tinham sido asfaltadas, pelo que e atendendo a que estão a 

decorrer duas empreitadas e que uma ainda terá continuidade a partir de janeiro, vão 

fazer o levantamento das sobras que já estão, realmente, terminadas e das que ainda 

possam vir a ser intervencionadas. -----------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Marco Martins referiu que, no âmbito da última reunião de Câmara, 

designadamente na discussão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 

dois mil e vinte e dois, ficou em aberto uma questão dos Vereadores do Partido 

Socialista, cuja resposta seria, posteriormente, trazida pelo executivo, relativa a uma 

rubrica especifica da formação, na qual, não se punha em causa o montante adstrito a 

essa rubrica, mas sim o diferencial entre a Cooperativa Praia Cultural, que tinha um 

verba inscrita de cinquenta mil euros, e a Câmara, com uma verba de dezoito mil e 

trezentos euros, perguntando se já há algum esclarecimento para esse diferencial. ---------   

 -------- A Vereadora Paula Sousa respondeu que também colocaram essa questão e que 

o que foi transmitido foi que esse montante se prende, realmente, com o plano de 

formação, que consta do Plano de Atividades, não só com a formação interna, mas 

também com todas as formações previstas, para o próximo ano, a serem dadas pela 

Cooperativa Praia Cultural, ou seja, no âmbito cultural. ----------------------------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

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

 

 

 -------- (01/30) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Email datado de 28 de dezembro em curso, de Isménia Carvalho Landeiro 

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

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

janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 29 de dezembro de 2021, pelo que 

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

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

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

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

 

 

 -------- (02/30) PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VALOR MENSAL 

TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DA RENDA MENSAL E ANULAÇÃO 

DOS RESPETIVOS VALORES CABIMENTADOS EM EXCESSO NO ÂMBITO 

DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1970, datada de 15 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando a alteração socioeconómica do agregado familiar que beneficia 

deste apoio, constante de quadro anexo, comunicada a este serviço conforme previsto no 

âmbito da aplicação do referido regulamento; ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

cabimentados em excesso, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2022, por motivo 

de alteração dos rendimentos auferidos pelo agregado familiar. -------------------------------  
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 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 -------- O Vereador Berto Messias disse que, o que estava referido nos documentos em 

apreço, era que a requerente apresentou um documento que informa que a criança 

deixou de receber o subsídio de assistência a filho com deficiência, no valor de catorze 

euros diários, mas, o que a senhora Presidente disse na sua explanação, é que a criança 

deixou de ter o apoio à deficiência, porque não é deficiente. -----------------------------------  

 -------- A senhora Presidente esclareceu que a deficiência não era uma deficiência 

efetiva, mas considerada uma deficiência provisória. -------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, neste caso, há uma modalidade em que é feito um 

requerimento na Segurança Social e que dá a oportunidade de se atestar uma deficiência 

efetiva, ou uma deficiência transitória e que, neste caso, houve, certamente, uma 

avaliação clínica que concluiu pela recuperação da deficiência. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Paula Sousa acrescentou que existe um formulário do ISSA – 

Instituto de Solidariedade Social dos Açores – que refere mesmo subsídio de apoio à 

deficiência temporária e outro para subsídio de apoio à deficiência. --------------------------   

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

 

 

 -------- (03/30) PEDIDO DE PARECER - RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO - OXIGÉNIO BAR PUB, LDA., 

SITO NA RUA MANUEL SOUSA, N.º 1, FONTINHAS – PROPOSTA DE 

RATIFICAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1976, datada de 17 de dezembro corrente, da 

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

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

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

Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da 

renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Oxigénio 

Bar Pub, Lda.”, sito na rua Manuel Sousa, nº1, freguesia de Fontinhas, deste Concelho, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (04/30) PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS: ------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1980, datada de 23 de dezembro corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção 

de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, prevê no artigo 4º 

a possibilidade do aumento temporário dos fundos disponíveis. -------------------------------  

 -------- A quarta alteração ao referido diploma, através da Lei n.º 22/2015, de 17 de 

março, estipula que a título excecional, os fundos disponíveis podem ser 

temporariamente aumentados, desde que expressamente autorizado pelo órgão 

executivo, podendo, caso não possuam pagamentos em atraso e enquanto esta situação 

durar, delegar no respetivo presidente, quando envolvam entidades da administração 

local. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município não possui pagamentos em atraso desde 28-02-

2015, conforme reporte à Direção Geral das Autarquias Locais através da aplicação 

SIIAL.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a delegação da competência de autorização do aumento temporário de 

fundos disponíveis, no presidente da câmara municipal, de acordo com a alínea c) do n.º 

1 do artigo 4º da Lei n.º n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.” ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias saudou aquilo que é aqui referido e que espelha 

aquele que tem sido o trabalho desenvolvido e a performance financeira do Município, 

quando é referido e, aliás, é pressuposto essencial para esta autorização excecional, 

segundo a lei, o facto de não haver pagamentos em atraso no respetivo Município, pelo 

que saudava esse facto e registava com agrado o facto de o Município não possuir 

pagamentos em atraso desde vinte e oito de fevereiro de dois mil e quinze. Portanto e 

com base nesse pressuposto que, aliás, é fundamental para esta delegação de 

competências e de autorização do aumento temporário dos fundos disponíveis, na 

senhora Presidente da Câmara Municipal, o Partido Socialista vota a favor desta 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------      

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

 

 -------- Terminados os trabalhos a senhora Presidente fez votos de boas entrada em dois 

mil e vinte e dois para todos e respetivas famílias. -----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Berto Messias desejou também a todos os presentes e suas famílias 

um excelente ano de dois mil e vinte e dois, bem como para todos os funcionários do 

universo municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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. --------------------------------------------  
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 -------- 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 catorze horas e 

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

assinada pela Exm.ª Senhora Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 

 

 

 


