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ATA Nº 7 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 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, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos 

Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e três 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, 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. ---------------  

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

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

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/07) PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR 

MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL: -------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/301, datada de 10 de março em curso, do Vereador 

com competência delegada, Dr. Ricky Baptista, do seguinte teor: ----------------------------  

 -------- “De acordo com o artigo 14º-A da Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, em cada 

Município há um coordenador municipal de Proteção Civil, que atua exclusivamente no 

âmbito do respetivo Município. O coordenador municipal de proteção civil depende 

hierárquica e funcionalmente do presidente da câmara municipal, ou de quem tenha 

competência delegada para o efeito, a quem compete a sua designação, em comissão de 

serviço, pelo período de três anos. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O mesmo normativo estipula que compete à câmara municipal deliberar, sob 

proposta do presidente da câmara municipal ou de quem tenha competência delegada 

para o efeito, sobre o estatuto remuneratório do coordenador municipal de proteção 

civil, podendo equipará-lo, apenas para tal efeito, à remuneração de um dos cargos 

dirigentes da respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------  

 -------- Assim, no âmbito da Lei acima mencionada proponho que o Coordenador 

Municipal de Proteção Civil aufira o vencimento de 2 645,30€, equiparado a um 

dirigente intermédio de 2º grau desta Câmara Municipal.” -------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço. -------------  

 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Isménia Alves, abstiveram-

se. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/07) PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA 

PRAIA DA VITÓRIA E A FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA 

PRAIA DA VITÓRIA - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO 

EDUCATIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/378, datada de 14 de março corrente, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando a importância do setor da educação como pilar para o 

desenvolvimento económico, social e cultural do concelho da Praia da Vitória, aliado ao 

exigido melhoramento dos níveis de aproveitamento escolar e das taxas de sucesso 

educativo na Região Autónoma dos Açores; ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o contributo da Fundação de Ensino Profissional da Praia da 

Vitória, ao longo de 25 anos de existência, para a credibilização notável do ensino 

técnico-profissional nos Açores, não só ao nível da formação de jovens, mas, também, 

ao nível da formação de ativos; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a profícua colaboração institucional entre o Município da Praia da 

Vitória e a Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória, nomeadamente, na 

implementação de projetos de interesse estratégico que contribuem decisivamente para 

o desenvolvimento da Praia da Vitória; ------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a manifestada articulação entre as duas instituições tendo em vista 

a implementação de um programa de apoio aos alunos que frequentam o ensino 
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secundário, no sentido de melhorar o aproveitamento escolar e consequentemente as 

taxas de sucesso escolar; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Centro de Apoio Educativo da Fundação de Ensino 

Profissional da Praia da Vitória visa prestar apoio educativo gratuito aos alunos 

residentes na Praia da Vitória, que frequentam o ensino secundário, com maiores 

dificuldades ao nível da aprendizagem nas disciplinas de Português, Matemática, Inglês 

e Francês dos 10º, 11º e 12º anos; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o desiderato de melhorar os resultados escolares e os 

desempenhos de aprendizagem dos alunos da Praia da Vitória que estão na fase final do 

ensino regular obrigatório, a disponibilização de explicações adequadas à faixa etária e 

às necessidades educativas, contribui para a melhoria das políticas municipais de apoio 

à família e aos jovens; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, a proposta de Protocolo entre 

o Município da Praia da Vitória e a Fundação de Ensino Profissional da Praia da 

Vitória, no valor anual de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), com vista a fazer face às 

despesas de funcionamento do Centro de Apoio Educativo da Fundação de Ensino 

Profissional da Praia da Vitória.” -------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/07) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/286, datada de 2 de março em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando a importância das festas tradicionais nas freguesias e vila do 

Concelho da Praia da Vitória, onde a expressão da cultura e tradições está enraizada nas 

populações e constitui um potencial do desenvolvimento turístico da ilha Terceira; -------  

 -------- Considerando o trabalho, esforço e dedicação das comissões de festas, que 

habitualmente enfrentam grandes desafios quer na sua constituição, quer na 

concretização dos programas festivos; -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e 

Vila do Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da 

Vitória e pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória e publicado em Diário da 

República com o aviso 1150/2018, de 24 de janeiro de 2018; ---------------------------------  

 -------- Proponho 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, os apoios previstos no 

quadro anexo ao relatório emitido pela comissão de análise nomeada para o efeito, no 

valor total de 5.200,00 € (cinco mil e duzentos euros), bem como minuta dos respetivos 

contratos programa, documentos que são parte integrante da presente proposta.” ----------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a 

Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezasseis horas e dez 

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: _________________________________________ 

 


