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ATA Nº 13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2022 
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Ricky Joe Baptista, Paula Cristina Borges de Sousa, 
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 junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Ricky Joe Baptista, Paula Cristina Borges de Sousa, 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 pelo Técnico Superior João Paulo Pinheiro Gaspar 
Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- 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 DA ORDEM DO DIA 
 
 

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



 

 
Ata nº 13/2022 Página 2 de 13 
 
 
 
 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/13) PROPOSTA - 2.ª ALTERAÇÃO DA NOTA JUSTIFICATIVA 
REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL PARA 2022, DO MUNICÍPIO DA 
PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29 º LEI N.º 
35/2014, DE 20 DE JUNHO: ----------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/731, datada de 2 de junho 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. ----------------------  
 -------- O Mapa de Pessoal foi proposto através da I-CMPV/2021/1893, prevendo-se 
nele todas as necessidades de Recursos Humanos para o ano em curso. No entanto, tem-
se verificado um aumento no volume de trabalho na Divisão de Gestão e Infraestruturas 
e Logística, nomeadamente ao nível do apoio técnico na área de construção civil, 
motivo pelo qual se torna necessário reforçar os Recursos Humanos nesta área. -----------  
 -------- De acordo com o acima descrito propõe-se a alteração do Mapa de Pessoal para 
2022, com a inclusão de 2 Assistentes Técnicos (Técnicos de Construção Civil) a 
ficarem afetos à Divisão de Infraestruturas e Logística, conforme Mapa de Pessoal que 
se encontra em anexo, cumprindo-se assim com o disposto no artigo 29º da Lei Geral do 
trabalho em Funções Públicas.” ---------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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. --------------------------  
 
 
 -------- (02/13) APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 
- ANO DE 2021: --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Informação n.º I-CMPV/2022/741, datada de 8 de junho em curso, da Divisão de 
Recursos Humanos e Financeiros, Secção de Contabilidade, Dr.ª Lília Silva, do seguinte 
teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Em anexo a Prestação de Contas Consolidadas de 2020 e a Certificação Legal 
das Contas Consolidadas do Grupo Autárquico relativamente ao ano de 2021, emitida 
pela SROC Santos Vaz, Trigos Morais e Associados, Lda., nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------  
 -------- De acordo com o n.º 2 do artigo 76º da referida Lei, os documentos de prestação 
de contas consolidados são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a 
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serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante sessão ordinária do mês 
de junho do ano seguinte àquele a que respeitam.” ----------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a Prestação de 
Contas Consolidadas do Município da Praia da Vitória, referente ao ano de 2021 e 
submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/13) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 
TRIMESTRE DE 2022: ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Presente para conhecimento, em reunião camarária e sessão da Assembleia 
Municipal, o email datado de 8 de junho corrente, da Praia Ambiente, EM, enviando a 
este Município, o Relatório e Contas relativo ao 1.º Trimestre de 2022. ---------------------  
 -------- Informação datada de 8 de junho 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.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 
trimestre de 2022, 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. ------------------  
 
 
 -------- (04/13) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO  E CONTAS DO 1.º 
TRIMESTRE DE 2022: ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 
Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/88/2022, datado de 8 de junho corrente, da 
Praia Cultural, CIPRL, remetendo a este Município o Relatório e Contas relativo ao 1.º 
trimestre de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Informação datada de 8 de junho 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.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 
trimestre de 2022, 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. ------------------  
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 -------- (05/13) PROPOSTA - INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO 
AMBULANTE QUE NÃO SEJA AUTORIZADO PELA ASSOCIAÇÃO D A 
SEMANA CULTURAL DOS BISCOITOS, DURANTE O PERÍODO DE  08 A 16 
DE JULHO/2022: ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/729, datada de 2 de junho em curso, da Vereadora 
com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------  
 -------- “Nos termos do disposto do nº. 6, do artigo 8º., do Regulamento do Comércio a 
Retalho não Sedentário do Município da Praia da Vitória, a venda ambulante pode, 
tendo em atenção razões higiossanitárias, urbanística, de comodidade para o público e 
de meio ambiente, ser restringida, condicionada ou proibida a todo o tempo pela 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que no período de 08 a 16 de julho/2022 realizar-se-ão as Festas 
da Semana Cultural dos Biscoitos. -----------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que nos anos transatos a venda ambulante no percurso das Festas 
provocou alguns problemas, sendo necessário, na maior parte dos casos, a intervenção 
da Polícia de Segurança Pública, no percurso entre Forte de São Pedro e o Parque de 
Campismo dos Biscoitos. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Assim, nos termos do disposto do nº. 6, do artigo 8º., do Regulamento do 
Comércio a Retalho não Sedentário do Município da Praia da Vitória, propõe-se que 
este executivo municipal delibere interditar o exercício do comércio ambulante que não 
seja autorizado pela Associação da Semana Cultural dos Biscoitos, atendendo às 
necessidades de segurança e de trânsito de peões e veículos, durante o período de 08 a 
16 de julho/2022.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (06/13) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – NOMEAÇÃO DE UMA 
COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUES IA DO 
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------- ---------------------------------  
 -------- Presente, para ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2022/735, datado de 23 de 
maio findo, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------  
 -------- “Considerando o estipulado no artigo 7º, do Regulamento Municipal de Apoio às 
Juntas de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória, correspondente, à nomeação de 
uma comissão de análise de candidaturas e para os efeitos do constante no nº2 do 
mesmo artigo, determino que a Comissão tenha a seguinte composição: --------------------  
 -------- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Ricardo Toste -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Paulo Nunes  --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Ana Aguiar ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Carlos Rocha --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Madaíl Ávila.” ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço.------  
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 -------- (07/13) PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO AO CORPO NACIONAL DE 
ESCUTAS-ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – REALIZAÇÃO D O XV 
JAMBOREE: ----------------------------------------- ------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/730, datada de 2 de junho corrente, do Vereador com 
Competência Delegada, Dr. Ricky Baptista, do seguinte teor: ---------------------------------  
 -------- “Considerando o pedido de apoio do Corpo Nacional de Escutas - Escutismo 
Católico Português, para a realização do XV Jamboree a realizar em 2022; -----------------  
 -------- Considerando que entre os participantes existem dirigentes da área da juventude 
e líderes juvenis da Região Autónoma dos Açores; ----------------------------------------------  
 -------- Considerando que o evento tem como objetivos proporcionar aos participantes a 
vivência do ideal escutista, bem como afirmar o movimento escutista como uma 
resposta de desenvolvimento sustentável com impacto para a comunidade local e para a 
Região; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que a atividade irá decorrer na ilha Terceira, de 11 a 18 de julho 
de 2022, constando do plano de atividades um conjunto ações no concelho da Praia da 
Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o pedido se destina a fazer face às despesas com refeições dos 
jovens participantes no Encontro; ------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que a entidade em causa tem as situações tributária e contributiva 
regularizadas nesta data, conforme documentos que constam no Setor Financeiro e de 
Tesouraria; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do artigo 33º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 
Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete 
à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o Município; -----------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 
valor de 1.000€ (mil euros) ao Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico 
Português, para fazer face às despesas com a realização do XV Jamboree, mediante 
celebração de contrato-programa.” -----------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (08/13) PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO À UNIÃO REGIONAL DAS 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL-U RIPSSA: --  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/737, datada de 7 de junho em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela União Regional das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social dos Açores (URIPSSA), para o desenvolvimento 
das suas atividades e manutenção da sede regional, no concelho da Praia da Vitória; -----  
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 -------- Considerando que o associativismo demostrado, em prol da criação desta União 
das Instituições, consta ser um forte aliado do poder local, na prossecução de políticas 
de desenvolvimento de interesse público regional; ----------------------------------------------  
 -------- Considerando o trabalho desenvolvido pela URIPSSA com as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), na resposta às necessidades de todas as 
IPSS’s com baixos recursos humanos e por vezes financeiros nos Açores, num trabalho 
de constante articulação com as várias Instituições de Solidariedade Social, Governo 
Regional dos Açores, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia; ----------------------------  
 -------- Considerando o disposto na alínea u), do nº 1, do artigo 33º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município; --------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária regularizada 
nesta data; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 
valor de 2000€ (dois mil euros), à União Regional das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social dos Açores (URIPSSA), mediante celebração de contrato-
programa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (09/13) PROPOSTA - ALTERAÇÃO AO VALOR CONSTANTE DO 
PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA V ITÓRIA 
E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  DA 
PRAIA DA VITÓRIA PARA EFEITOS DE VIGILÂNCIA E ASSIS TÊNCIA NAS 
ZONAS BALNEARES DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: -- ----------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/740, datada de 8 de junho em curso, da Vereadora 
com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------  
 -------- “Considerando a proposta nº I-CMPV/2022/562 em que a Câmara deliberou, em 
reunião de 4 de maio de 2022, aprovar a proposta de protocolo entre o Município da 
Praia da Vitória e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da 
Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o apoio à colaboração prestada pela Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória seria traduzido no valor de 125 000,00 € 
(cento e vinte e cinco mil euros) relativo ao pagamento das horas de serviço prestado 
pelos nadadores salvadores, respetivos seguros de trabalho e despesas diversas, bem 
como disponibilizar uma viatura que ficará afeta ao Coordenador dos Nadadores 
Salvadores e todas as despesas inerentes à mesma; ----------------------------------------------  
 -------- Considerando o número insuficiente de candidaturas para as funções de Nadador 
Salvador e consequentemente do número possível de zonas balneares vigiadas na época 
balnear 2022; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, delibere alterar o valor 
constante no Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
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Praia da Vitória, relativo ao pagamento do serviço de vigilância prestado, para o valor 
de 92 000,00 € (noventa e dois mil euros), mantendo-se o pagamento faseado em quatro 
vezes nos meses correspondentes à época balnear (vinte e três mil euros).” -----------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (10/13) PROPOSTA – PERMANÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO BAR 
DA PISCINA DA CALDEIRA, VILA DAS LAJES, NA ÉPOCA BA LNEAR 2022: -  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/739, datada de 8 de junho corrente, da Vereadora 
com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------  
 -------- “Considerando que no âmbito do procedimento da concessão da exploração do 
Bar da Piscina da Caldeira, na Vila das Lajes, a entidade convidada não apresentou 
qualquer proposta para concessão; -----------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando a falta de candidaturas para as funções de nadador salvador que se 
verificou para a presente época balnear e nos termos do nº 2, do artigo 31º, da Lei nº 
68/2014 de 29 de agosto de 2014 que indica que “Toda a piscina de uso público deve 
contar com os serviços de pelo menos dois nadadores-salvadores e respetivo 
equipamento de salvamento definido pelo ISN destinado à assistência a banhistas”; ------  
 -------- Considerando a dificuldade em obter em tempo útil o equipamento necessário 
para a manutenção das piscinas; --------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que a câmara municipal delibere que na presente época balnear de 
2022, o Bar da Piscina da Caldeira, na Vila das Lajes, permaneça encerrado.” -------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço e 
submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (11/13) RELATÓRIO FINAL DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO 
BAR DA ZONA BALNEAR DAS ESCALEIRAS, VILA NOVA: ---- --------------------  
 -------- Relatório Final, datado de 30 de maio findo, do júri designado para a análise da 
proposta do concorrente para a concessão de exploração do bar em apreço, do seguinte 
teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “No dia trinta de maio findo, pelas onze horas, reuniu a comissão do júri 
designado para a análise da proposta do concorrente para a concessão de exploração do 
bar da zona balnear das Escaleiras, Vila Nova, constituída pelos seguintes membros: -----  
 -------- Presidente: Dr. Carlos Rocha; --------------------------------------------------------------  
 -------- Vogal efetivo: Dra. Madail Ávila; ---------------------------------------------------------  
 -------- Vogal efetivo: Manuela Vitória. -----------------------------------------------------------  
 -------- Tendo em conta que o prazo estipulado para a entrega da proposta era até às 
dezasseis horas e trinta minutos do dia 27 do mesmo mês de maio, reuniu-se o júri que 
teve por finalidade analisar a proposta apresentada e submeter à aprovação da entidade 
competente o relatório final, no sentido de adjudicar a referida concessão a Tony 
Martins Pereira, de acordo com o respetivo programa de procedimento e caderno de 
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encargos, sendo o valor da proposta de Maio a Setembro de cento e cinquenta euros 
(150,00€) mensal.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar o relatório final em causa e 
submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  
 -------- Mais deliberou a Câmara, por maioria, aprovar a respetiva minuta de 
contrato bem como nomear a Dr.ª Madaíl Ávila para gestora do mesmo. --------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (12/13) RELATÓRIO FINAL DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO 
PARQUE DE CAMPISMO DOS BISCOITOS: ----------------------------------------------  
 -------- Relatório Final, datado de 31 de maio findo, do júri designado para a análise das 
propostas dos concorrentes para a concessão de exploração do Parque de Campismo em 
apreço, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- “No dia trinta e um de maio findo, pelas catorze horas, reuniu a comissão do júri 
designado para a análise da proposta do concorrente para a concessão de exploração do 
Parque de Campismo dos Biscoitos, constituída pelos seguintes membros: -----------------  
 -------- Presidente: Dr. Carlos Rocha; --------------------------------------------------------------  
 -------- Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste; --------------------------------------------------------  
 -------- Vogal efetivo: Manuela Vitória. -----------------------------------------------------------  
 -------- Tendo em conta que o prazo estipulado para a entrega das propostas era até às 
dezasseis horas e trinta minutos do dia 30 do mesmo mês de maio, reuniu-se o júri que 
teve por finalidade analisar a única proposta apresentada e submeter à aprovação da 
entidade competente o relatório final, no sentido de adjudicar a referida concessão a 
Joaquim Pires Teixeira, de acordo com o respetivo programa de procedimento e caderno 
de encargos, sendo o valor da proposta de Maio a Setembro, de oitocentos euros 
(800,00€) mensal, e, de Outubro a Abril, de quatrocentos euros (400,00) mensal.” --------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final em apreço 
e submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -----------------------------------  
 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a respetiva minuta de 
contrato bem como nomear a Dr.ª Madaíl Ávila para gestora do mesmo. --------------  
 
 
 -------- (13/13) RELATÓRIO FINAL DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO 
BAR DA ZONA BALNEAR DOS BISCOITOS: ---------------- -----------------------------  
 -------- Relatório Final, datado de 8 de junho corrente, do júri designado para a análise 
das propostas dos concorrentes para a concessão de exploração do bar da zona balnear 
em apreço, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- “1 - Abertura de concurso ----------------------------------------------------------------  
 -------- Na sequência da proposta da Sra. Vereadora com competência delegada, datada 
de 26 de Abril de 2022, no sentido de solicitar aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimento, que se encontram anexos à referida proposta, a qual  foi 
presente à reunião camarária de 4 de Maio corrente, tendo o executivo deliberado 
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aprovar os mesmos por unanimidade, para se colocar novamente a concurso público, a 
exploração do Bar da Zona Balnear dos Biscoitos, o qual foi publicado no Jornal 
Oficial, II Série, Nº.88, pelo Anúncio nº.185/2022 de 6 de Maio de 2022. ------------------  
 -------- 2 - Abertura das propostas ---------------------------------------------------------------  
 -------- No dia 17 do mês de maio de 2022, pelas 11 horas, estando presente o júri 
constituído pelos seguintes membros: Presidente Drº Carlos Rocha, 1ª Vogal Drª Madaíl 
Ávila, e, 2ª Vogal Maria Manuela Vitória, procedeu-se à abertura da sessão do acto 
público referente ao concurso em epígrafe, comparecendo na sessão os representantes 
dos concorrentes. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Identificado o concurso e o objeto da contratação, procedeu-se à leitura da lista 
dos concorrentes, por ordem de entrada dos sobrescritos que contêm as propostas e 
documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3 – Propostas ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Apresentaram proposta os seguintes concorrentes: -------------------------------------  
 -------- 1. Tibério Faria Dinis, Unipessoal, Lda.; -------------------------------------------------  
 -------- 2. Tiago Ficher, Unipessoal, Lda.; ---------------------------------------------------------  
 -------- 3. Rodrigo Hintse Compra e Venda de Bens Imobiliários Sociedade Unipessoal, 
Lda.; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4. Retiro da Arquinha, Lda.; ----------------------------------------------------------------  
 -------- 4 – Análise das Propostas -----------------------------------------------------------------  
 -------- 1. A adjudicação será efetuada de acordo com o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa para a entidade concedente, na modalidade da melhor 
relação qualidade-preço, sendo a adjudicação efetuada à proposta que obtenha maior 
pontuação em resultado da aplicação da fórmula constante do Anexo II, do respetivo 
programa de procedimento. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2. A proposta considerada economicamente mais vantajosa será aquela que 
apresentar maior pontuação nos termos do número anterior. -----------------------------------  
 -------- 3. Se por via da aplicação do critério definido no número anterior se verificar um 
empate entre duas ou mais propostas, a adjudicação será atribuída (1) àquela que 
obtenha maior pontuação no fator “Valor da Renda”, (2) caso persista o empate é 
considerada aquela que obtenha maior pontuação no fator “Recursos humanos afetos à 
realização do serviço”,  por fim, não sendo superada a situação de empate é considerada 
aquela que obtenha maior pontuação no fator “Experiência profissional do responsável 
pela Gestão do Estabelecimento”. ------------------------------------------------------------------  
 -------- 4. Esgotadas todas as possibilidades de desempate constantes no número 
anterior, o desempate é realizado por meio de sorteio aleatório e presencial, cuja regras, 
data, hora e local, são definidas pelo júri e comunicadas a todos os concorrentes com a 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. -------------------------------------------------------  
 -------- Assim e após análise das propostas segundo os critérios de avaliação, e tendo em 
conta os esclarecimentos solicitados pelo júri, durante a análise, anexa-se a respetiva 
tabela de pontuação ao presente relatório preliminar. -------------------------------------------  
 -------- Entendeu o Júri excluir a proposta do Concorrente “Retiro da Arquinha, Lda.” 
por não ser detentor de um objeto social que permita a exploração do bar, nos termos do 
art.º 70º, nº2, al. f) do CCP. --------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Em conclusão, e, perante o resultado da soma das pontuações dos diversos 
fatores, concluímos que as propostas dos concorrentes Tibério Faria Dinis, Unipessoal, 
Lda. e Rodrigo Hintse Compra e Venda de Bens Imobiliários Sociedade Unipessoal, 
Lda., encontram-se empatadas, pelo que de acordo com o nº 4 do artigo 13º do 
Programa do Procedimento, deverá o desempate ser realizado por meio de sorteio 
aleatório e presencial, cujas regras, data, hora e local, serão definidas pelo júri e 
comunicadas aos concorrentes com a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. ---------  
 -------- Em audiência prévia, a 31 de Maio findo, o júri recebeu uma comunicação do 
concorrente Retiro da Arquinha, Lda., no sentido de aceitar a sua candidatura, tendo o 
mesmo decidido manter a sua decisão de exclusão da respetiva proposta de acordo com 
a legislação já mencionada. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- No dia 2 de Junho de 2022, foram notificados todos os concorrentes, das regras, 
data, hora e local do respetivo sorteio. -------------------------------------------------------------  
 -------- Ao dia 8 do mês de Junho de 2022, pelas 11 horas e 30 minutos, estando 
presente o júri constituído pelos seguintes membros: Presidente Drº Carlos Rocha, 
Vogal suplente Drº João Paulo Carvalho, e, 2ª Vogal efetivo Maria Manuela Vitória, 
procedeu-se à abertura da sessão do acto público referente ao concurso em epígrafe, 
onde compareceram à sessão os representantes dos concorrentes empatados: ---------------  
 -------- Tibério Faria Dinis, Unipessoal, Lda.; ----------------------------------------------------  
 -------- Rodrigo Hintse Compra e Venda de Bens Imobiliários Sociedade Unipessoal, 
Lda.. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Seguidamente, deu-se início ao sorteio de acordo com o nº.4 do artigo 13º do 
respetivo Programa de Procedimento, tendo sido extraído de um recipiente onde 
estavam os nomes dos dois concorrentes empatados, o nome do concorrente Tibério 
Faria Dinis, Unipessoal, Lda..  ----------------------------------------------------------------------  
 -------- 5 – Conclusão --------------------------------------------------------------------------------  
Perante o acima exposto, o júri propõe que seja adjudicada a concessão de exploração 
do bar da zona balnear dos Biscoitos, ao concorrente Tibério Faria Dinis, Unipessoal, 
Lda..”  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final em causa e 
submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  
 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a respetiva minuta de 
contrato bem como nomear a Dr.ª Madaíl Ávila para gestora do mesmo. --------------  
 
 
 -------- (14/13) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO 
MUNICÍPIO PARA 2022 – PROPOSTA: -----------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/743, datada de 8 de junho corrente, da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias 
Locais e das Entidades Intermunicipais estipula no n.º 3 do artigo 76º que os 
documentos de prestação de contas das autarquias locais, das entidades intermunicipais 
e das entidades associativas municipais, que sejam obrigadas nos termos da lei, à 
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adoção de contabilidade patrimonial, são remetidos ao órgão deliberativo para 
apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas 
apresentados pelo Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, nos termos previstos na lei. ----------------------------------------------------------------  
 -------- 2. De acordo com o n.º 1 do artigo 77º o auditor externo, responsável pela 
certificação legal das contas, é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara, de entre Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores 
Oficiais de Contas; ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3. Na sequência dos respetivos procedimentos legais de contratação pública de 
aquisição de serviços, nos termos do Código dos Contratos Públicos, foi consultada a 
empresa de Revisores Oficiais de Contas, Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados 
SROC, Lda., qual apresentou uma proposta no valor de 9.000,00€ (nove mil e euros) 
mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao exposto, propõe-se que: ---------------------------------------------------------  
 -------- 1. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a nomeação do 
Auditor Externo Santos Vaz e Trigo de Morais & Associados Lda., selecionado por 
procedimento de ajuste direto ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico 
dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, tendo em conta que: ------  
 -------- ---a. No âmbito da natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que 
se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, 
em virtude dos pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato;   
 -------- ---b. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público para a execução dos 
serviços objeto do contrato.” ------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------  
 
 
 -------- (15/13) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS – 
CONDECORAÇÕES DO DIA 20 DE JUNHO 2022: ---------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/745, datada de 7 de junho em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que, de acordo com o Regulamento de Insígnias e Medalhas 
Municipais, sempre que há a necessidade de distinguir coletividade, personalidades ou 
os que por outro qualquer motivo de destaquem na prestação de serviços meritórios, 
relevantes ou se hajam notabilizado nas mais diversas áreas e de alguma forma tenham 
contribuído para o engrandecimento do município;----------------------------------------------  
 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 
no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 11º a atribuição de medalhas a 
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quem se tenha notabilizado quer pela divulgação dos seus valores, gente ou cultura, 
quer por se haver notabilizado em qualquer ramo de arte, da ciência ou do desporto; -----  
 -------- Assim e nos termos do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais 
proponho que a Câmara delibere a atribuição das seguintes Medalhas: ----------------------  
 -------- Mérito Municipal Bronze (DESPORTO) ----------------------------------------------  
  -------  - Clube Naval da Praia da Vitória ---------------------------------------------------------  
 --------  - Grupo Desportivo das Fontinhas --------------------------------------------------------  
 --------  - José dos Reis Silveira da Rocha ---------------------------------------------------------  
 --------  - Álvaro Azevedo Mendonça --------------------------------------------------------------  
 --------  - Fausto Manuel Ormonde da Costa ------------------------------------------------------  
 -------- Mérito Municipal Prata (DESPORTO)  ------------------------------------------------  
 --------  - Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal ----------------------------------------  
 --------  - João Pedro Peres Costa -------------------------------------------------------------------  
 --------  - Associação de Futebol da Angra do Heroísmo ----------------------------------------  
 --------  - Caetana de Oliveira Aguiar Soares -----------------------------------------------------  
 --------  - Leonardo Osvaldo Moreira Fabricio ----------------------------------------------------  
 -------- Mérito Municipal Bronze (CULTURA)  -----------------------------------------------  
 --------  - Agrupamento 344 das Lajes (50º aniversário)-----------------------------------------  
 --------  - Casa do Povo das Lajes (50º aniversário) ----------------------------------------------  
 --------  - Francisco Roberto Barcelos Pereira -----------------------------------------------------  
 --------  - Maria Anaisa Costa Diniz Ormonde ----------------------------------------------------  
 --------  - Maria Alda Borges Leal da Silva --------------------------------------------------------  
 -------- Mérito Municipal Prata (CULTURA)  -------------------------------------------------  
 --------  - Rádio Clube de Angra (75º aniversário) -----------------------------------------------  
 -------- Mérito Municipal Prata Dourada (CULTURA)  -------------------------------------  
 --------  - Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva (100º aniversário) -------------  
 -------- Mérito Municipal Bronze (CIÊNCIA)  -------------------------------------------------  
 --------  - Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira ----------------------------------  
 -------- Mérito Municipal Prata (CIÊNCIA)  ---------------------------------------------------  
 --------  - Dr. João Manuel dos Santos Rodrigues.” ----------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 ---------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a 
Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e vinte 
minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela 
Exm.ª Senhora Presidente e pelo Técnico Superior. ---------------------------------------------  
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