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ATA Nº 25 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, 
Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de Otília Maria de Sousa Martins, 
Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Pedro Jorge Mendes 
Machado, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------------------  
 
FALTAS JUSTIFICADAS: Otília Maria de Sousa Martins e Isménia Carvalho 
Landeiro Alves.---------------------------------------------------------------------------------------  
 
HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na 
Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, desta Cidade, 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, Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de Otília Maria de Sousa 
Martins, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Pedro Jorge 
Mendes Machado, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. -------------------  
 
 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 
Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 
“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 
seus lugares, a Excelentíssima senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------  
 
 
 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar 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. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
VEREADORA OTÍLIA MARIA DE SOUSA MARTINS: ---------- ----------------------  
 -------- Requerimento datado de 3 de novembro em curso, de Otília Maria de Sousa 
Martins, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, não pode estar presente na reunião do dia 30 de novembro de 2022, pelo que 
será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 
o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 
lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/25) PROPOSTA – ANULAÇÃO DE PRODECIMENTO - 
“REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS – 1.ª 
FASE”: -------------------------------------------- -----------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1724, datada de 23 de novembro corrente, do Chefe 
de Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, do 
seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Em reunião de câmara datada de 28 de junho de 2021, foi deliberado abrir 
concurso público para “Remodelação e Ampliação do Edifício para Serviços – 1ª. 
Fase”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O procedimento previa a Remodelação e Ampliação do Edifício para Serviços – 
1ª. Fase (englobando os trabalhos de Fundações e Estabilidade, Rede de Águas e 
Esgotos e Arquitetura exterior), com um preço base de € 499.130,00 (acrescido do 
IVA), para um prazo de execução de 540 dias. ---------------------------------------------------  
 -------- O concurso público foi aberto na plataforma eletrónica e apesar de ter sido 
apresentada uma proposta, a empreitada não chegou a ser adjudicada. -----------------------  
 -------- Caso o município não pretenda, para já, avançar com o procedimento, sugere-se 
que o mesmo seja anulado o que permitirá libertar as verbas que entretanto tinham sido 
cabimentadas.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço. -------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/25) PROPOSTA – APROVAÇÃO DO PROJETO DE PRIMEIRA 
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA CIDADE DA P RAIA 
DA VITÓRIA PARA SUBMISSÃO A CONSULTA PÚBLICA: ----- --------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1727, datada de 23 de novembro em curso, da 
Vereadora com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------  
 -------- “Considerando que, nos termos da Proposta nº I-CMPV/2022/1134, apresentada 
na reunião de câmara datada de 7 de setembro de 2022, foi aprovado dar início ao 
procedimento para alteração do Regulamento de Trânsito da Cidade da Praia da Vitória 
(Aviso nº 9297/2019, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 101, de 27 de maio 
de 2019), o qual foi publicitado na internet, no sítio institucional da Câmara Municipal, 
no dia 22 setembro de 2022, nos termos do disposto no artigo 98º, nº 1, do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro 
(doravante referido apenas por CPA), sem que tenha havido constituição de interessados 
para efeitos de participação procedimental; -------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, apesar da inexistência de interessados como tal constituídos, 
a natureza da matéria deste regulamento – regulação do trânsito na cidade da Praia da 
Vitória – justifica submeter o projeto de alteração do regulamento a consulta publica, 
para recolha de sugestões, conforme estipulado no artigo 101º, nº 1, do CPA; --------------   
 -------- Propõe-se, então, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar o 
Projeto de Primeira Alteração ao Regulamento de Trânsito da Praia da Vitória, para o 
submeter a consulta pública, para recolha de sugestões, nos termos do artigo 101º do 
Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de 
janeiro.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (04/25) PROPOSTA – INÍCIO DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO E DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL DEST INADO 
A ALTERAR O REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA PRAIA DA VIT ÓRIA 
(RUA DO REGELO, FONTE DO BASTARDO): --------------- -----------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1746, datada de 24 de novembro corrente, da 
Vereadora com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------  
 -------- “Considerando que, na Rua do Regelo, freguesia da Fonte do Bastardo, se 
encontram colocados dois sinais de trânsito para cedência de passagem, em 
conformidade com o disposto no artigo 31º do Regulamento de Trânsito da Praia da 
Vitória (Aviso nº 10269/2002, publicado no Diário da República, II Série, nº 287, 
Apêndice nº 161, de 12 de dezembro de 2002, alterado pelo Aviso nº 25665/2010, 
publicado em Diário da República, 2ª série, nº 237, de 9 de dezembro de 2010); -----------  
 -------- Considerando que, por motivos de falta de visibilidade no local e a circulação de 
veículos com velocidade elevada, se verifica a necessidade de trocar esses sinais por 
dois sinais de paragem obrigatória (i.e., sinais STOP), tal como previsto no artigo 32º do 
mesmo Regulamento, o que implica retirar a Rua do Regelo do âmbito do artigo 31º e 
colocá-la no âmbito do artigo 32º; ------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que a competência para a aprovar os regulamentos municipais 
com eficácia externa e as respetivas alterações, é da Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 25º, nº 1, alínea g), e 33º nº 1, 
alínea k), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------  
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 -------- E considerando que, nos termos do disposto no artigo 98º, nº 1, do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro 
(doravante referido apenas por CPA) o procedimento administrativo para alteração do 
regulamento administrativo se deve iniciar pela publicitação, no sítio institucional da 
entidade pública, na internet, do início do procedimento e participação procedimental, 
com vista a possibilitar a constituição de interessados e a apresentação de contributos 
pelos cidadãos nesse âmbito, devendo indicar-se o órgão que decidiu desencadear o 
procedimento, a data de início, o seu objeto e a forma de constituição de interessados e 
de apresentação de contributos; ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 33º, nº 1, alínea 
k), do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 98º, nº 1 do CPA, que a Câmara 
Municipal da Praia da Vitória delibere: ------------------------------------------------------------  
 -------- a) Aprovar o início do procedimento administrativo e participação procedimental 
destinado a alterar o Regulamento de Trânsito da Praia da Vitória (Aviso nº 
10269/2002, publicado no Diário da República nº 287, Apêndice nº 161, II Série, de 12 
de dezembro de 2002, alterado pelo Aviso nº 25665/2010, publicado em Diário da 
República, 2ª série, nº 237, de 9 de dezembro de 2010); ----------------------------------------  
 -------- b) Publicitar na internet, no sítio institucional da entidade pública, o início do 
procedimento, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da 
data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e concedendo-se um prazo de dez dias 
úteis a contar da data de publicitação, para os interessados, querendo, se constituírem 
como tal, no procedimento, devendo as suas sugestões ser apresentadas mediante 
requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do qual 
conste o nome completo, morada, número de identificação fiscal, respetivo endereço 
eletrónico e consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na 
alínea c), do n.º 1, do artigo 112.º, do CPA (notificação por correio eletrónico) a enviar 
por correio eletrónico para geral@cmpv.pt., ou entregues em mão ou por correio postal, 
para a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito à Rua do Cruzeiro, nº 10-F, freguesia 
de Santa Cruz, Praia da Vitória, ou, por correio eletrónico para geral@cmpv.pt.” ---------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (05/25) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - PEDIDO DE PARECER - 
RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE JOGOS LÍCITOS NO 
ESTABELECIMENTO DENOMINADO “CERVEJARIA”, SITO NO LA RGO 
DA IGREJA, FREGUESIA DE AGUALVA: ------------------ -------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1735, datada de 23 de novembro corrente, da 
Vereadora com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------  
 -------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria 
nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, 
Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da 
renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado 
“Cervejaria”, sito no Largo da Igreja, freguesia de Agualva, deste Concelho, de José 
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Ponciano Cardoso Godinho, designadamente no que se refere à proximidade de 
estabelecimentos de ensino; -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o número do alvará de licença de utilização se mantém o 
mesmo, assim como o proprietário do estabelecimento; ----------------------------------------  
 -------- Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel 
Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não 
existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que nos termos do nº3, do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de 
setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo 
com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (06/25) PROPOSTA – APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER NA PRAIA DA VITÓRI A - 
RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA N.º I/2022/1477: ------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1722, datada de 24 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que, na Proposta n.º I/2022/1477 aprovada em reunião de 
Câmara a 2 de novembro de 2022, onde se lê “Quadro resumo de apoios no âmbito do 
Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória 2020” deverá ler-se “Quadro 
resumo de apoios no âmbito do Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da 
Vitória 2022”; -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, na proposta referida anteriormente, onde se lê “Grupo Coral 
de Nossa Senhora de Guadalupe da Agualva” deverá ler-se “Fábrica da Igreja 
Paroquial da Agualva” uma vez que a primeira entidade não se encontra legalmente 
constituída; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando ainda que, na proposta já mencionada, onde se lê “Comissão 
Fabriqueira da Igreja Matriz de S. Pedro dos Biscoitos” deverá ler-se “Fábrica da 
Igreja de São Pedro dos Biscoitos” uma vez que a primeira entidade não se encontra 
legalmente constituída; -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere o seguinte: -------------------------------  
 -------- a) A retificação da Proposta n.º I/2022/1477 de acordo com o apresentado 
anteriormente.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (07/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 28 - JOSÉ MESSIAS SOARES DE FARIA - 
DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGU ESIA DE 
SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: --------------------- -----------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1729, datada de 23 de novembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (08/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 20 - MARIA FILOMENA DA S ILVA 
VIVEIROS - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, 
FREGUESIA DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: -------- -------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1730, datada de 23 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 --------  que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete à comissão, 
nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada processo às regras 
do Regulamento e elaborar um relatório; ----------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (09/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 27 - MARY GRACE HOBSON -  DO 
ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGUESI A DE SANTA 
CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------- ----------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1731, datada de 23 de novembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (10/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 39 - DESIDÉRIO FERNANDO 
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BETTENCOURT CARDOSO - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE 
SANTA RITA, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓR IA: -------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1732, datada de 23 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (11/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 31 - MARIA DE FÁTIMA BOR GES GIL 
MELO - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA , FREGUESIA 
DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: ------------------ ---------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1733, datada de 23 de novembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (12/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 83 - HÉLIO FERNANDO DE M ENESES DE 
SOUSA - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGUESIA 
DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: ------------------ ---------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1734, datada de 23 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (13/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 9 - JOSÉ DUARTE GONÇALVE S DIAS - 
DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGU ESIA DE 
SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: --------------------- -----------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1744, datada de 24 de novembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (14/25) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 1- MÁRIO JORGE AGUIAR FE RREIRA 
DA COSTA - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, 
FREGUESIA DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: -------- -------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1745, datada de 24 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (15/25) PROPOSTA - NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA 
DE PESSOAL 2023, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO 
NOS TERMOS DO ARTIGO 29º LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO:----------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1740, datada de 23 de novembro 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. ----------------------  
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 -------- Assim, e dando cumprimento ao estipulado na Lei, nomeadamente o artigo 29º, 
em anexo se remete o Mapa de Pessoal com os postos de trabalho que esta Câmara 
Municipal considera essenciais para o desenvolvimento das respetivas necessidades. -----  
 -------- Para além dos referidos no Mapa de Pessoal, anexo à presente Nota Justificativa, 
torna-se necessário proceder à contratação por tempo indeterminado de indivíduos nas 
seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 2 Técnicos Superiores – licenciatura em Direito, a ficarem afetos à Divisão 
Administrativa e Jurídica ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 1 Técnico Superior – licenciatura em Veterinária, a ficar afeto à Divisão 
Administrativa e Jurídica ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 1 Assistente Técnico, na área funcional de Fiscal, a ficar afeto à Divisão 
Administrativa e Jurídica ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 1 Assistente Operacional, na área funcional de Cantoneiro, a ficar afeto à 
Divisão Administrativa e Jurídica ------------------------------------------------------------------  
 -------- - 1 Assistente Operacional, na área funcional de Coveiro, a ficar afeto à Divisão 
de Infraestruturas e Logística ------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 1 Assistente Operacional, no âmbito do processo de internalização da AGESPI, 
a ficar afeto à Divisão de Infraestruturas e Logística --------------------------------------------  
 -------- - 2 técnicos superiores (um na área de Gestão e outro na área de Engenharia 
Agrícola) no âmbito do processo de internalização da AGESPI, a ficarem afetos à 
Divisão de Planeamento Estratégico e relações Externas ---------------------------------------  
 -------- - 1 Assistente Operacional, na área funcional de jardineiro, a ficar afeto à 
Divisão de Infraestruturas e Logística – regresso da CPC (situação de cedência de 
interesse público).” -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, 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. --------------------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (16/25) PROPOSTA - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 202 3: -----------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1753, datada de 25 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “As “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2023” do Município da Praia da 
Vitória, elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro 
(que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL) e o 
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (que aprovou o Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas) importa, tanto na Receita como na 
Despesa, o total de € 18.558.766,00 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 
setecentos e sessenta e seis euros). -----------------------------------------------------------------  
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 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da presente proposta de Grandes 
Opções do Plano e Orçamento 2023, de forma a submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º e na alínea a) do n.º 1 
do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” -------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta de Orçamento 
e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2023, 
e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea 
c), do n.º 1, do artigo 33º e na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (17/25) PROPOSTA - ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2023: ---------- -----------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1755, datada de 25 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, a qual faz parte integrante do Orçamento e Grandes 
Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, para o ano de 2023 (página 34), do 
seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 66º do Regulamento Municipal de 
Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação e o n.º 1 do artigo 2º do 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a atualização anual das 
taxas é efetuada de acordo com a taxa de inflação, mediante a aplicação do índice de 
preços ao consumidor publicado pelo Serviço Regional de Estatística, relativo aos 
últimos 12 meses disponíveis. -----------------------------------------------------------------------  
 -------- Refere o n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que os 
orçamentos anuais das autarquias locais podem atualizar o valor das taxas estabelecidas 
nos regulamentos de criação respetivos, de acordo com a taxa de inflação. A taxa de 
inflação verificada no período em causa foi de 4,14 pontos percentuais. ---------------------  
 -------- Assim, propõe-se que, para 2023, as taxas previstas nos regulamentos 
mencionados anteriormente, sejam atualizadas em 4,14%.” -----------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal de acordo com o disposto no n.º 1, 
do artigo 9º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, em conjugação com a alínea 
b), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (18/25) PRAIA AMBIENTE, E.M. - TARIFÁRIO ANO DE 2023: -------------  
 -------- Presente, para efeitos de aprovação em reunião de câmara e, para conhecimento, 
em sessão da Assembleia Municipal, o ofício n.º SA/731/2022, datado de 23 de 
novembro corrente, da Praia Ambiente, E.M., propondo a esta Câmara Municipal a 
aprovação do novo Tarifário da Praia Ambiente E.M., para o ano de 2023. -----------------  
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 -------- Informação datada de 24 de novembro 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 maioria, aprovar o Tarifário da Praia Ambiente 
E.M., para o ano de 2023 e submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. --  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (19/25) ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES D A PRAIA 
AMBIENTE, EM – ANO 2023: -------------------------- -----------------------------------------  
 -------- Informação datada de 25 de novembro 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 a) e b) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para 
apreciação e posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento 
e controlo, à Assembleia Municipal. Este documento previsional deverá fazer parte 
integrante do Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, 
para o ano de 2023, como anexo, nos termos da alínea b) do n.º 2, do art.º 46, da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro.” -------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de Atividades da 
Praia Ambiente, EM, para o ano de 2023, e submeteu à Assembleia Municipal 
para conhecimento, nos termos da legislação em vigor. -------------------------------------  
 
 
 -------- (20/25) ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES D A PRAIA 
CULTURAL, CIPRL - ANO 2023: ----------------------- ---------------------------------------  
 -------- Informação datada de 25 de novembro 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 a) e b) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, deverá ser submetido a reunião de Câmara Municipal para 
apreciação e posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento 
e controlo, à Assembleia Municipal. Este documento previsional deverá fazer parte 
integrante do Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da Praia da Vitória, 
para o ano de 2023, como anexo, nos termos da alínea b) do n.º 2, do art.º 46, da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro.” -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de Atividades da 
Praia Cultural, CIPRL, para o ano de 2023, e submeteu à Assembleia Municipal 
para conhecimento, nos termos da legislação em vigor. -------------------------------------  
 
 
 -------- (21/25) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO  E CONTAS DO 3.º 
TRIMESTRE DE 2022: ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 
Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/341/2022, datado de 25 de novembro corrente, 
da Praia Cultural, CIPRL, remetendo a este Município o Relatório e Contas relativo ao 
3.º trimestre de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Informação datada de 25 de novembro 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 3.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. ------------------  
 
 
 -------- (22/25) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓ RIO DE 
GESTÃO E CONTAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2022: -------------------------------------  
 -------- Presente para conhecimento, em reunião camarária e sessão da Assembleia 
Municipal, o ofício n.º 64/2022, datado de 15 de novembro corrente, da TERAMB, 
Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, 
remetendo a este Município, o relatório de gestão e contas do terceiro trimestre de 2022.  
 -------- Informação datada de 22 de novembro 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 de Gestão e Contas referente 
ao 3.º trimestre de 2022, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e 
Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, 
para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 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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 -------- (23/25) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃ O E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – PLANO DE 
ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023 E TARIFÁRIO PARA 2 023 - 
PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1764, datada de 25 de novembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “A TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 
Terceira, E.M., remeteu a este Município, para efeitos de apreciação e necessárias 
deliberações, o Plano de Atividades e Orçamento para 2023 e Tarifário para 2023. -------  
 -------- De acordo com o disposto na alínea a) e b) do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 
50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a alínea b) do artigo 20º dos Estatutos da 
TERAMB, deverão ser submetidos a reunião da Câmara Municipal para aprovar e 
posteriormente para conhecimento, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo, à 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal a concordância com a presente 
proposta, de forma a ser submetida à Assembleia Municipal.” --------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço e 
submeter à Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (24/25) TERAMB-EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃ O E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – MINUTA  DO 
CONTRATO PROGRAMA ENTRE A TERAMB, EM E OS MUNICÍPIO S DE 
ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓRIA – ANO 2023 - P ROPOSTA: ----  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1762, datada de 25 de novembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “A TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha 
Terceira, E.M., remeteu a este Município, para efeitos de apreciação e necessárias 
deliberações, a minuta de contrato-programa para 2023 a celebrar entre a TERAMB e os 
municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. ------------------------------------------  
 -------- Na Assembleia Geral de 14/11/2022, da TERAMB, foi aprovado por 
unanimidade, a continuidade do trabalho de cooperação que tem sido desenvolvido na 
gestão e tratamento dos resíduos urbanos produzidos na Ilha Terceira, devendo-se 
manter a remuneração da atividade de mineração, consistindo na remoção de um 
passivo ambiental, aprovando-se assim a minuta do contrato-programa para 2023, o que 
implica na sua cláusula sétima, a obrigação de pagamento, no valor de 46,96€/tonelada 
de resíduos tratados conforme justificado no anexo I, que prevê um valor a pagar no 
contrato-programa de 300.987,91€, cabendo a este Município o valor de 120.395,16€. ---  
 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a minuta do 
contrato-programa, de forma a ser submetida para aprovação da Assembleia 
Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 ---------- 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 vinte 
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: _________________________________________ 


