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ATA Nº 5 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE MARÇO DE 2022  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
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 nove dias do mês de março 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 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 DA ORDEM DO DIA 
 
 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
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 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/05) VÂNIA MARISA BORGES FIGUEREIDO FE RREIRA – 
COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ---------------------------- -------------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 28 de fevereiro findo, da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, Dr.ª Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, 
comunicando, nos termos da legislação em vigor, o gozo de férias, nos seguintes 
períodos: 13 a 17 de junho, 1 a 10 de julho, 22 e 23 de setembro, 26, 27 e 28 de 
setembro, 21 a 28 de novembro e 21 a 22 dezembro, num total de 30 dias. -----------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/05) DESPACHO N.º I-CMPV/2022/257 - PLANO DE 
CONTINGÊNCIA COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 
VITÓRIA: ------------------------------------------ ---------------------------------------------------  
 -------- Presente, para efeitos de conhecimento, o despacho n.º I-CMPV/2022/257, 
datado de 18 de fevereiro findo, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, o qual faz 
parte integrante desta ata -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/05) PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASTECIA-
ASSOCIAÇÃO TERCEIRENSE DE COMBATE À INSUFICIÊNCIA 
ALIMENTAR: ---------------------------------------- -----------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/244, datada de 17 de fevereiro findo, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando o pedido de renovação de apoio solicitado pelo Banco Alimentar 
contra a Fome da Terceira (ASTECIA – Associação Terceirense no Combate à 
Insuficiência Alimentar), para aquisição de bens alimentares destinados ao apoio de 
emergência alimentar; --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o associativismo constitui um forte aliado do poder local na 
prossecução de políticas de desenvolvimento de interesse público; ---------------------------  
 -------- Considerando o papel do Banco Alimentar contra a Fome da Terceira na 
resposta às necessidades alimentares de famílias com baixos recursos financeiros na Ilha 
Terceira, num trabalho em constante articulação com as várias Instituições de 
Solidariedade Social, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia; ----------------------------  
 -------- Considerando que os pedidos remetidos à Câmara Municipal da Praia da Vitória 
são encaminhados pelo Departamento de Solidariedade Social da Cooperativa Praia 
Cultural ao Banco Alimentar contra a Fome da Terceira, para articulação da resposta 
alimentar mais adequada; ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- 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, 
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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 1.500€ (mil e quinhentos euros) à ASTECIA – Associação Terceirense no 
Combate à Insuficiência Alimentar, mediante celebração de contrato-programa.” ---------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (04/05) PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CLUBE 
JUVENTUDE DESPORTIVA LAJENSE - TORNEIO RAMO GRANDE 
AZORES CUP: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/270, datada de 23 de fevereiro findo, do Sr. Vice-
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando a política municipal de atividade física, quer federada quer 
amadora; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando a realização anual do Torneio Ramo Grande Azores Cup, 
organizado pelo clube Juventude Desportiva Lajense, que reúne escalões de formação 
em futebol de clubes locais, regionais e nacionais; ----------------------------------------------  
 -------- E considerando a importância, dimensão e impacto deste evento no calendário 
desportivo concelhio; ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se, no âmbito das competências atribuídas pela lei habilitante, 
nomeadamente a alínea o) do Artigo 33º da Lei Nº75/2013, de 12 de setembro, com 
última versão regulamentada pela Lei Nº66/2020, de 04 de novembro: ----------------------  
 -------- 1- A atribuição de um apoio monetário no valor de 5000€ (cinco mil euros) ao 
clube Juventude Desportiva Lajense para as despesas inerentes à realização do Ramo 
Grande Azores Cup; ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2- Apoio logístico, nomeadamente: -------------------------------------------------------  
 -------- a. Cedência de viaturas para transporte das equipas; -----------------------------------  
 -------- b. Trabalhos de preparação do recinto desportivo; --------------------------------------  
 -------- c. Montagens de estruturas e equipamentos; ---------------------------------------------  
 -------- d. Reforço dos recursos humanos afetos ao campo Manuel Linhares de Lima 
para os dias do Torneio.” ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (05/05) PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO ÀS SALAS DE 
ESPETÁCULOS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA QUE ACO LHEM 
DANÇAS, BAILINHOS E COMÉDIAS DE CARNAVAL: --------- ----------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/278, datada de 28 de fevereiro findo, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que o Carnaval da Ilha Terceira é uma importante e inigualável 
manifestação cultural de cariz popular, reconhecida a nível nacional pela Direção-Geral 
do Património Cultural pela inscrição, em agosto de 2020, das Danças, Bailinhos e 
Comédias do Carnaval da Terceira no Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o Carnaval da Ilha Terceira é alicerçado no epíteto de maior 
manifestação de teatro popular do Mundo, envolvendo milhares de atores, cantores e 
músicos amadores, que percorrem mais de 30 Salas de Espetáculos na ilha, atuando de 
forma gratuita com Danças, Bailinhos e Comédias, em rima, muitas vezes com crítica 
social, intercalados com coreografias e música; --------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o Carnaval ocupa um lugar central no calendário de 
festividades populares da Ilha Terceira, implicando uma envolvência social e cultural 
cujo impacto económico é incontestável, particularmente, nas Salas de Espetáculos que 
acolhem durante quatro dias esta manifestação popular; ----------------------------------------  
 -------- Considerando em que virtude da pandemia de Coronavírus/Covid-19 e da 
consequente situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores, não irá ser 
realizado o tradicional Carnaval da Ilha Terceira em 2022; ------------------------------------  
 -------- Considerando que o Carnaval da Ilha Terceira contribuía de forma crucial para a 
dinâmica económica e social das freguesias e Vila do concelho da Praia da Vitória, num 
contributo decisivo para a promoção do associativismo e para as receitas das instituições 
da Praia da Vitória; -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que as Salas de Espetáculos do concelho da Praia da Vitória têm o 
seu funcionamento alicerçado em direções compostas por pessoas voluntárias, que num 
trabalho abnegado dão do seu tempo e do seu trabalho em prol da manutenção do 
funcionamento destas instituições; -----------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que as Salas de Espetáculos, mesmo em tempos de pandemia 
mundial, continuam a ter de suportar vários encargos financeiros essenciais ao 
funcionamento e manutenção das suas instalações; ----------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 
n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, um apoio individual no valor 
de 1.350,00€ (mil trezentos e cinquenta euros) às quinze Salas de Espetáculos do 
concelho da Praia da Vitória, que acolhem anualmente danças, bailinhos e comédias de 
Carnaval, mediante a celebração de respetivo contrato programa. Designadamente à: ----  
 -------- - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa Ribeira ---------------------  
 -------- - Associação Filarmónica Cultural e Recreativa Santa Bárbara da Fonte do 
Bastardo ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Casa do Povo do Cabo da Praia ----------------------------------------------------------  
 -------- - Casa do Povo do Porto Martins – Salão Cultural do Porto Martins -----------------  
 -------- - Centro Social do Juncal – Instituição Particular de Solidariedade Social ----------  
 -------- - Salão de Festas de Santa Luzia -----------------------------------------------------------  
 -------- - Sociedade Filarmónica da Vila Nova ----------------------------------------------------  
 -------- - Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva ------------------------------------  
 -------- - Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense -----------------------------------------  
 -------- - Sociedade Filarmónica Recreio Biscoitense --------------------------------------------  
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 -------- - Sociedade Musical União das Fontinhas ------------------------------------------------  
 -------- - Sociedade Progresso Lajense -------------------------------------------------------------  
 -------- - Sociedade Recreativa Filarmónica União de São Brás -------------------------------  
 -------- - Sociedade Recreativa Santa Beatriz das Quatro Ribeiras ----------------------------  
 -------- - Sociedade Recreio Lajense.” -------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (06/05) PROCESSO N.º 01/2018/63 – CLUBE CINEGÉTICO E CINÓFILO 
- CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO HÍPICO – SOLICITAÇÃO DE I SENÇÃO 
DO PAGAMENTO DE TAXAS: ---------------------------- -------------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 1 de março em curso, de Clube Cinegético e Cinófilo, 
solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao processo n.º 01/2018/63 
relativo à construção de centro hípico, sito na Canada Larga, freguesia de São Brás, 
deste Concelho, nos termos a alínea a), do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento 
Municipal de taxas e outras receitas de urbanização e edificação. -----------------------------  
 -------- Informação datada de 22 de fevereiro findo, da Secção de Obras Particulares – 
Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
 -------- “Serve a presente para informar que, no âmbito do pedido de licenciamento de 
construção de Centro Hípico, sito na Canada Larga, freguesia de São Brás, veio o Clube 
Cinegético e Cinófilo, solicitar a V. Ex.ª a isenção do pagamento de todas as taxas 
referentes ao processo anteriormente mencionado, ao abrigo da a), do n.º 1, do artigo 
6.º, do Regulamento Municipal de taxas e outras receitas de urbanização e edificação. ---  
 -------- Assim e uma vez que se trata de edifício destinado a práticas desportivas e 
recreativas, pode o presente pedido ser remetido a Reunião de Câmara para aprovação.”-  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 
das taxas referentes ao processo n.º 01/2018/63, conforme requerido e nos termos e 
fundamentos da informação técnica datada de 22 de fevereiro findo, da Secção de 
Obras Particulares – Setor de Atendimento. --------------------------------------------------  
 
 
 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-
se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 
disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  
 
 
 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 
minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a 
Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e vinte 
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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: _________________________________________ 


