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ATA Nº 9 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE ABRIL DE 2022  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
PRESIDÊNCIA: Ricky Joe Baptista. -------------------------------------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de 
Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, 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: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira e Berto José 
Branco Messias. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- Aos vinte dias do mês de abril 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 Vice-
Presidência de Ricky Joe Baptista, estando presentes os Vereadores Marco Aurélio 
Pamplona Meneses, em substituição de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, 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 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, o Excelentíssimo senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  
 
 
 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 
faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
 
 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/09) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO E CONTAS DE 2021: ---  
 -------- Ofício n.º SA/264/2022, datado de 8 de abril corrente, da Praia Ambiente, E.M., 
remetendo a este Município, no cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
11.º dos Estatutos da referida empresa, o Relatório e Contas Anual de 2021. ---------------  
 -------- Informação, datada de 11 de abril 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 d) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 
documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 
entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 
acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 
Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 
Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2021, da Praia 
Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo efeito, de 
acordo com a alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/09) PRAIA AMBIENTE, E.M. - TARIFÁRIO ANO DE 2022: -------------   
 -------- Ofício n.º SA/271/2018, datado de 12 de abril em curso, da Praia Ambiente, 
E.M., propondo a esta Câmara Municipal a aprovação do Tarifário da Praia Ambiente 
E.M. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Informação datada de 13 de abril 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 e) do n.º1 artigo 12º dos Estatutos da Praia 
Ambiente, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para homologação dos 
preços e tarifas sob proposta do Conselho de Administração, devendo ser remetido 
posteriormente para apreciação da Assembleia Geral, tendo em conta a tutela económica 
e financeira por parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória.”-----------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Tarifário da Praia 
Ambiente E.M., para o ano de 2022 e submeter à Assembleia Municipal para 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (03/09) COOPERATIVA PRAIA CULTURAL – RELA TÓRIO E CONTAS 
DE 2021: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ofício n.º SAI/26/2022, da Cooperativa Praia Cultural, remetendo a este 
Município, o Relatório e Contas relativo ao ano de 2021. --------------------------------------  
 -------- Informação, datada de 7 de abril 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 d) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 
documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 
entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 
acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 
Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 
Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2021, da 
Cooperativa Praia Cultural, e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo 
efeito, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (04/09) TERAMB, EMPRESA MUNICIPAL DE GEST ÃO E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓ RIO E 
CONTAS DE 2021: ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ofício n.º 26/2022, datado de 13 de abril corrente, da TERAMB, Empresa 
Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo a esta 
Edilidade, o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2021, acompanhado do 
parecer da Assembleia Geral bem como do parecer do fiscal único, em cumprimento 
com os termos do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. -----------------------------  
 -------- Informação, datada de 13 de abril 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 d) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, os 
documentos de prestação de contas devem ser remetidos aos órgãos executivos das 
entidades públicas participantes, no caso a Câmara Municipal, tendo em vista o seu 
acompanhamento e controlo. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- Assim sendo, propõe-se que o presente seja remetido à próxima reunião de 
Câmara com vista à sua apreciação e, posteriormente, seja remetido à Assembleia 
Municipal para conhecimento, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Deverá acompanhar a prestação de contas do Município da Praia da Vitória.”-----  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2021, da 
TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 
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Terceira, EEM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o mesmo efeito, nos 
termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (05/09) RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO -  ANO DE 2021: --------  
 -------- “Submete-se o presente Relatório e Contas do Município à aprovação da Câmara 
Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, elencados no Índice, os quais se encontram integralmente elaborados e que 
ficarão arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.  
 -------- Após a sua aprovação, o mesmo deve ser submetido a apreciação e votação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------Valores das Contas Patrimoniais: --------------------------------  
 ------- Total do Ativo: € 77.949.445,80 ---------------------------------------------------------- 
 ------- Total do Património Líquido: € 63.134.545,35 ----------------------------------------- 
 ------- Total do Passivo: € 14.814.900,45 -------------------------------------------------------- 
 ------- Total de Rendimentos: € 13.191.686,51 ------------------------------------------------- 
 ------- Total de Gastos: € 18.087.353,36 --------------------------------------------------------- 
 ------- Resultado Líquido do Período: € - 4.895.666,85 -------------------------------------- 
 ------- Total de Recebimentos: € 19.253.872,55 ------------------------------------------------ 
 ------- Total de Pagamentos: € 19.364.931,40 ------------------------------------------------- 
-------------------------------------Saldo da Gerência Anterior: -----------------------------------  
 -------- Execução Orçamental: € 479.938.15 ------------------------------------------------------   
 -------- Operações de Tesouraria: € 20.628,54 ----------------------------------------------------   
 -------- Receitas Orçamentais Arrecadadas: € 19.533.296,28 -----------------------------------   
 -------- Despesas Orçamentais Pagas: € 19.169.446,00 ------------------------------------------   
 -------- Recebimentos de Operações de Tesouraria: € 200.514,42 -----------------------------   
 -------- Pagamentos de Operações de Tesouraria: € 195.485,40 -------------------------------   
----------------------------------Saldo para a Gerência Seguinte: ---------------------------------   
 -------- Execução Orçamental: € 363.850,28 ------------------------------------------------------   
 -------- Operações de Tesouraria: € 25.657,56 ----------------------------------------------------   
 -------- Total do Balanço: € 77.949.445,80 --------------------------------------------------------   
 -------- Tendo sido apurado no período em apreço um Resultado Líquido de € -
4.895.666,85, propõe-se que o mesmo seja aplicado da seguinte forma: ---------------------  
 -------- Resultados Transitados € - 4.895.666,85.” -----------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o Relatório e 
Contas do Município referente ao ano de 2021, nos termos da alínea i), do n.º 1, 
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à apreciação e 
votação da Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea l), do n.º 2, 
do artigo 25º, da mesma lei. -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- (06/09) PROPOSTA - DIREITOS E INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS - ANO DE 2021:------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/469, datada de 12 de abril corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro a apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 
respetiva avaliação deve ter lugar na sessão ordinária de abril. --------------------------------  
 -------- Nestes termos, e considerando que as obrigações já se encontram nos 
documentos de prestação de contas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, de 
acordo com a alínea i), do n.º 1, artigo 33º, da supracitada lei, aprovar o inventário dos 
bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação e submeter o 
mesmo à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea l), do n.º 2, do 
artigo 25º, da mesma lei.” ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o inventário dos bens, 
direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação, nos termos 
da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
submeter à apreciação da Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na 
alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, da mesma lei. ------------------------------------------------  
 
 
 -------- (07/09) PROPOSTA - REVISÃO N.º 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E 
DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2022 E 
REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO: -----------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/467, datada de 12 de abril em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que se torna necessário ajustar as atuais previsões de receita, bem 
como incluir o saldo da gerência anterior, no montante de € 363.850,28 (trezentos e 
sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta euros e vinte e oito cêntimos), tal como 
incluir o valor das reposições não abatidas aos pagamentos, no montante de € 1.000,00 
(mil euros), por contrapartida da rubrica da receita 06030799 – Serviços e fundos 
autónomos – Outras ) e incluir o valor de € 32.863,43 na rubrica orçamental 10030701 – 
FEDER, correspondente aos 80 % de financiamento da candidatura ao PRORURAL + - 
FEADER, Aviso n.º 13/2022, Portaria n.º 97 de 20/07/2015, da GRATER, «Nemésio, o 
pai da açoreanidade». ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando também, que se torna necessário criar nas Grandes Opções do 
Plano para 2022 a rubrica 25.001 2022/3 – «Nemésio, o pai da açoreanidade», bem 
como dotar a rubrica com o valor de € 45.500,00, para execução do referido projeto. -----  
 -------- Assim, propõe-se à Câmara Municipal, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do 
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta e 
submetê-la à aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a), do n.º 1, 
do artigo 25º, da referida lei.” -----------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 
Revisão n.º 1 ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal da Praia 
da Vitória de 2022 e Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano, nos termos da 
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alínea c), do n.º 1, artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea a), do 
n.º 1, do artigo 25º, da referida lei. ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (08/09) RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PLANO D E PREVENÇÃO DE 
RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 
CONEXAS - SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS,  SROC, 
LDA.:  -------------------------------------------- ------------------------------------------------------  
 -------- Ofício datado de 8 de abril corrente, Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, 
SROC, Lda., remetendo o relatório de auditoria do Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas. ---------------------------------------  
 -------- Informação datada de 13 de abril em curso, do Técnico Superior afeto ao Sector 
de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, do seguinte teor: ------------------  
 -------- “Considerando que o Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, Incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas, aprovado pela Assembleia Municipal a 21-12-2009, 
refere que deve ser emitido um relatório anual resultante da auditoria e avaliação do 
Plano.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que a tarefa supra referida, de acordo com o referido plano, é 
prosseguida por um serviço de Auditoria Externa, que deverá emitir um relatório 
contendo as "descobertas", deficiências e recomendações relativas às situações 
encontradas durante a auditoria. --------------------------------------------------------------------  
 -------- Tendo o relatório em anexo, emitido pela empresa Santos Vaz, Trigo de Morais 
& Associados, SROC, Lda., sido elaborado nos termos definidos pelo Conselho de 
Prevenção da Corrupção do Tribunal de Contas, deve ser dado conhecimento à Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do relatório em apreço e submeteu à 
Assembleia Municipal, para o mesmo efeito. --------------------------------------------------  
 
 
 -------- (09/09) PROPOSTA DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO S ANEXOS A E B 
DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------- ---------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/463, datada de 11 de abril em curso, 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 nas alíneas a), b) e f) do n.º1 do artigo 132.º do ANEXO I (a que se refere o n.º 
2 do artigo 1.º) da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------  
 -------- 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; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 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 a 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 da 
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 (a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º) da Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que os acordos de execução foram aprovados quer pelas 
Assembleias de Freguesia, quer pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória; ----------  
 -------- Considerando que os valores a transferir, para cada freguesia, no âmbito destes 
acordos de execução, eram os constantes dos Anexos A e B e foram calculados com 
base nas áreas geográficas recolhidas naquele ano de 2014; -----------------------------------  
 -------- Considerando que o Município procedeu, entretanto, ao levantamento 
topográfico das referidas áreas e constatou que estas se encontravam desatualizadas e 
que, portanto, havia a necessidade de proceder à sua atualização. -----------------------------  
 -------- Considerando ainda que os valores unitários atribuídos se encontravam 
desatualizados, havendo a necessidade da sua atualização; -------------------------------------  
 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal aprove e submeta à Assembleia Municipal 
da Praia da Vitória a primeira alteração aos Anexos A e B dos Acordos de Execução, 
para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2023, nos termos que constam das minutas em 
anexo a esta proposta. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Após aprovação da presente proposta, será remetida a minuta desta primeira 
alteração aos Anexos A e B do Acordo de Execução celebrado entre o Município da 
Praia da Vitória e as Juntas de Freguesia, para deliberação das Assembleias de 
Freguesia nos termos do artigo 9º, nº 1, alínea g) do Anexo I da Lei n. º75/2013, de 12 
de setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 -------- (10/09) PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE UM 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA CRECHE E DO 
CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DA FONTE DO 
BASTARDO: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/502, datada de 13 de abril corrente, da Vereadora 
com competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------  
 -------- “Considerando que nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a autorização da 
celebração de contratos de concessão fixando as respetivas condições gerais; --------------  
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 -------- Tendo em consideração que é intenção da Câmara Municipal da Praia da Vitória 
desencadear o devido procedimento pré-contratual visando a celebração de um contrato 
de concessão de exploração da creche e do centro de atividades de tempos livres da 
Fonte do Bastardo, de acordo com as condições gerais abaixo descritas; --------------------  
 -------- A Câmara Municipal Praia da Vitória nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe à Assembleia Municipal da Praia da 
Vitória que: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. Autorize a celebração de um contrato de concessão de exploração da creche e 
do centro de atividades de tempos livres da Fonte do Bastardo. -------------------------------  
 -------- 2. Fixe as seguintes condições gerais para o contrato de concessão de exploração 
da creche e do centro de atividades de tempos livres da Fonte do Bastardo, a celebrar 
com a entidade adjudicatária a definir por procedimento pré-contratual concorrencial: ---  
 -------- a. Preço: Percentil de vagas atribuídas ao Município, mínimo de 20% da 
totalidade das vagas por valência.  -----------------------------------------------------------------  
 -------- b. Duração: 5 anos, não renovável. --------------------------------------------------------  
 -------- c. Obrigações do concessionário -----------------------------------------------------------  
 -------- i. Dispor de recursos humanos em número suficiente para o pleno 
desenvolvimento das atividades da concessão; ---------------------------------------------------  
 -------- ii. Garantir a inclusão de crianças em idade pré-escolar; -------------------------------  
 -------- iii. Garantir a inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais;-------  
 -------- iv. Responsabilizar-se pela segurança das crianças; ------------------------------------  
 -------- v. Responsabilizar-se pelas condições de higiene e segurança das instalações; ----  
 -------- vi. Responsabilizar-se pela boa utilização e manutenção do equipamento/ 
material existente no espaço concessionado;------------------------------------------------------  
 -------- vii. Comunicar ao Município da Praia da Vitória sempre que haja alterações à 
licença de funcionamento emitida pelo ISSA; ----------------------------------------------------  
 -------- viii. Comunicar, com a maior brevidade possível, qualquer necessidade de 
manutenção de infraestruturas;  ---------------------------------------------------------------------  
 -------- ix. Comunicar sempre que exista alteração ao quadro de pessoal; --------------------  
 -------- x. Prestar os esclarecimentos, por escrito, ao Município da Praia da Vitória 
sempre que esta entenda ser necessário, no prazo máximo de 5 dias; -------------------------   
 -------- xi. Cumprir as exigências legais exigidas para o desenvolvimento da atividade a 
concessionar; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xii. A Gestão de Recursos Humanos;  -----------------------------------------------------  
 -------- xiii. A Manutenção do equipamento ou materiais concessionados; ------------------  
 -------- xiv. A Manutenção das infraestruturas, das decorrentes de utilização regular e 
não estrutural; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xv. A Reposição e/ou reparação de prejuízos por ele causado nas instalações, 
equipamentos ou materiais, resultante de má utilização; ----------------------------------------  
 -------- xvi. Responsabilizar-se pelo extravio de material e equipamentos 
concessionados; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xvii. A aquisição de materiais e equipamentos que considere necessário para a 
prática da atividade. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- d. Obrigações do concedente: --------------------------------------------------------------  
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 -------- i. O pagamento da despesa com consumo de água e eletricidade, desde que esta 
decorra dentro de um normal padrão de consumo; -----------------------------------------------  
 -------- ii. Manutenção das infraestruturas, que se tenham naturalmente degradado sem 
intervenção humana ou por má utilização; --------------------------------------------------------  
 -------- iii. Manutenção do espaço exterior pertencente à concessão.” ------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea 
p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (11/09) PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE UM 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO CENTRO DE 
ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DO CABO DA PRAIA: ----- ---------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/504, datada de 13 de abril corrente, da Vereadora 
com competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------  
 -------- “Considerando que nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a autorização da 
celebração de contratos de concessão fixando as respetivas condições gerais; --------------  
 -------- Tendo em consideração que é intenção da Câmara Municipal da Praia da Vitória 
desencadear o devido procedimento pré-contratual visando a celebração de um contrato 
de concessão de exploração do centro de atividades de tempos livres do Cabo da Praia, 
de acordo com as condições gerais abaixo descritas; --------------------------------------------  
 -------- A Câmara Municipal Praia da Vitória nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe à Assembleia Municipal da Praia da 
Vitória que: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. Autorize a celebração de um contrato de concessão de exploração do centro 
de atividades de tempos livres do Cabo da Praia. ------------------------------------------------  
 -------- 2. Fixe as seguintes condições gerais para o contrato de concessão de exploração 
do centro de atividades de tempos livres do Cabo da Praia, a celebrar com a entidade 
adjudicatária a definir por procedimento pré-contratual concorrencial: ----------------------  
 -------- a. Preço: Percentil de vagas atribuídas ao Município, mínimo de 20% da 
totalidade das vagas por valência. ------------------------------------------------------------------  
 -------- b. Duração: 5 anos, não renovável. --------------------------------------------------------  
 -------- c. Obrigações do concessionário -----------------------------------------------------------  
 -------- i. Dispor de recursos humanos em número suficiente para o pleno 
desenvolvimento das atividades da concessão; ---------------------------------------------------  
 -------- ii. Garantir a inclusão de crianças em idade pré-escolar; -------------------------------  
 -------- iii. Garantir a inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais;-------  
 -------- iv. Responsabilizar-se pela segurança das crianças; ------------------------------------  
 -------- v. Responsabilizar-se pelas condições de higiene e segurança das instalações; ----  
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 -------- vi. Responsabilizar-se pela boa utilização e manutenção do equipamento/ 
material existente no espaço concessionado;------------------------------------------------------  
 -------- vii. Comunicar ao Município da Praia da Vitória sempre que haja alterações à 
licença de funcionamento emitida pelo ISSA; ----------------------------------------------------  
 -------- viii. Comunicar, com a maior brevidade possível, qualquer necessidade de 
manutenção de infraestruturas;  ---------------------------------------------------------------------  
 -------- ix. Comunicar sempre que exista alteração ao quadro de pessoal; --------------------  
 -------- x. Prestar os esclarecimentos, por escrito, ao Município da Praia da Vitória 
sempre que esta entenda ser necessário, no prazo máximo de 5 dias;  ------------------------  
 -------- xi. Cumprir as exigências legais exigidas para o desenvolvimento da atividade a 
concessionar; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xii. A Gestão de Recursos Humanos;  -----------------------------------------------------  
 -------- xiii. A Manutenção do equipamento ou materiais concessionados; ------------------  
 -------- xiv. A Manutenção das infraestruturas, das decorrentes de utilização regular e 
não estrutural; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xv. A Reposição e/ou reparação de prejuízos por ele causado nas instalações, 
equipamentos ou materiais, resultante de má utilização; ----------------------------------------  
 -------- xvi. Responsabilizar-se pelo extravio de material e equipamentos 
concessionados; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xvii. A aquisição de materiais e equipamentos que considere necessário para a 
prática da atividade. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- d. Obrigações do concedente: --------------------------------------------------------------  
 -------- i. O pagamento da despesa com consumo de água e eletricidade, desde que esta 
decorra dentro de um normal padrão de consumo; -----------------------------------------------  
 -------- ii. Manutenção das infraestruturas, que se tenham naturalmente degradado sem 
intervenção humana ou por má utilização; --------------------------------------------------------  
 -------- iii. Manutenção do espaço exterior pertencente à concessão.” ------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea 
p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (12/09) PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE UM 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO CENTRO DE 
ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DO PORTO MARTINS: ----- --------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/505, datada de 13 de abril corrente, da Vereadora 
com competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------  
 -------- “Considerando que nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a autorização da 
celebração de contratos de concessão fixando as respetivas condições gerais; --------------  
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 -------- Tendo em consideração que é intenção da Câmara Municipal da Praia da Vitória 
desencadear o devido procedimento pré-contratual visando a celebração de um contrato 
de concessão de exploração do centro de atividades de tempos livres do Porto Martins, 
de acordo com as condições gerais abaixo descritas; --------------------------------------------  
 -------- A Câmara Municipal Praia da Vitória nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe à Assembleia Municipal da Praia da 
Vitória que: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. Autorize a celebração de um contrato de concessão de exploração do centro 
de atividades de tempos livres do Porto Martins. ------------------------------------------------  
 -------- 2. Fixe as seguintes condições gerais para o contrato de concessão de exploração 
do centro de atividades de tempos livres do Porto Martins, a celebrar com a entidade 
adjudicatária a definir por procedimento pré-contratual concorrencial: ----------------------  
 -------- a. Preço: Percentil de vagas atribuídas ao Município, mínimo de 20% da 
totalidade das vagas por valência. ------------------------------------------------------------------  
 -------- b. Duração: 5 anos, não renovável. --------------------------------------------------------  
 -------- c. Obrigações do concessionário -----------------------------------------------------------  
 -------- i. Dispor de recursos humanos em número suficiente para o pleno 
desenvolvimento das atividades da concessão; ---------------------------------------------------  
 -------- ii. Garantir a inclusão de crianças em idade pré-escolar; -------------------------------  
 -------- iii. Garantir a inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais;-------  
 -------- iv. Responsabilizar-se pela segurança das crianças; ------------------------------------  
 -------- v. Responsabilizar-se pelas condições de higiene e segurança das instalações; ----  
 -------- vi. Responsabilizar-se pela boa utilização e manutenção do equipamento/ 
material existente no espaço concessionado;------------------------------------------------------  
 -------- vii. Comunicar ao Município da Praia da Vitória sempre que haja alterações à 
licença de funcionamento emitida pelo ISSA; ----------------------------------------------------  
 -------- viii. Comunicar, com a maior brevidade possível, qualquer necessidade de 
manutenção de infraestruturas;  ---------------------------------------------------------------------  
 -------- ix. Comunicar sempre que exista alteração ao quadro de pessoal; --------------------  
 -------- x. Prestar os esclarecimentos, por escrito, ao Município da Praia da Vitória 
sempre que esta entenda ser necessário, no prazo máximo de 5 dias;  ------------------------  
 -------- xi. Cumprir as exigências legais exigidas para o desenvolvimento da atividade a 
concessionar; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xii. A Gestão de Recursos Humanos;  -----------------------------------------------------  
 -------- xiii. A Manutenção do equipamento ou materiais concessionados; ------------------  
 -------- xiv. A Manutenção das infraestruturas, das decorrentes de utilização regular e 
não estrutural; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xv. A Reposição e/ou reparação de prejuízos por ele causado nas instalações, 
equipamentos ou materiais, resultante de má utilização; ----------------------------------------  
 -------- xvi. Responsabilizar-se pelo extravio de material e equipamentos 
concessionados; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- xvii. A aquisição de materiais e equipamentos que considere necessário para a 
prática da atividade. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- d. Obrigações do concedente: --------------------------------------------------------------  
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 -------- i. O pagamento da despesa com consumo de água e eletricidade, desde que esta 
decorra dentro de um normal padrão de consumo; -----------------------------------------------  
 -------- ii. Manutenção das infraestruturas, que se tenham naturalmente degradado sem 
intervenção humana ou por má utilização; --------------------------------------------------------  
 -------- iii. Manutenção do espaço exterior pertencente à concessão.” 
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea 
p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Isménia Alves e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (13/09) PROPOSTA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS AÇORES – FAPA – “I ENCONTRO 
REGIONAL DA FAPA” – PEDIDO DE APOIO: -------------- ------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/470, datada de 13 de abril em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando o pedido de apoio solicitado pela FAPA – Federação das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores, para participação no “I 
Encontro Regional da FAPA”, a realizar no mês de maio em Santa Maria; -----------------  
 -------- Considerando que é objetivo da referida Federação trabalhar em parceria em prol 
da comunidade educativa e que tem a sua sede no nosso concelho; ---------------------------  
 -------- Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do nº1, 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, conforme documento que consta no Setor Financeiro e Tesouraria; -------------  
 -------- Proponho para o efeito, a atribuição de um apoio em espécie com uma passagem 
aérea, Terceira/Santa Maria/Terceira, no valor de 116,64€ (cento e dezasseis euros e 
sessenta e quatro cêntimos) e alojamento no valor de 132,98€ (cento e trinta e dois 
euros e noventa e oito cêntimos), perfazendo um total de 249,62€ (duzentos e quarenta e 
nove euros e sessenta e dois cêntimos), a liquidar à Agência de Viagens Teles, mediante 
celebração do respetivo contrato-programa com a FAPA – Federação das Associações 
de Pais e Encarregados de Educação dos Açores.” ----------------------------------------------  
 -------- 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. --------------------------------------------  
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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, o 
Exmo. Vice-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 pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 
Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 


