
 

 
Ata nº 26/2022 Página 1 de 15 
 
 
 
 

ATA Nº 26 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de 
Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa Martins, 
Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias, Marco 
Euclides Lemos Martins e Luís Miguel Vieira Leal, em substituição de Isménia 
Carvalho Landeiro Alves. ---------------------------------------------------------------------------  
 
FALTAS JUSTIFICADAS: Paula Cristina Borges de Sousa, Berto José Branco 
Messias, Isménia Carvalho Landeiro Alves, Nuno Miguel Leal Ribeiro, Leila Meneses 
Dinis, Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira e Ana Rita Meneses Branco.  -------------  
 
HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- Aos catorze dias do mês de dezembro 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 Marco Aurélio Pamplona Meneses, em 
substituição de Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de 
Sousa Martins, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco 
Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Luís Miguel Vieira Leal, 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. --------------------------------------------------------------------  
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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. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/26) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
VEREADORA PAULA CRISTINA BORGES DE SOUSA: --------- ---------------------  
 -------- Requerimento datado de 6 de dezembro em curso, de Paula Cristina Borges de 
Sousa, 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 14 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/26) VOTO DE PESAR – FALECIMENTO DO DR. ALVARINO 
MANUEL DE MENESES PINHEIRO: ----------------------- ---------------------------------  
 -------- Voto de Pesar n.º I-CMPV/2022/1802, datado de 7 de dezembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “No passado dia 04 de dezembro de 2022, faleceu o Dr. Alvarino Manuel de 
Meneses Pinheiro, contando com 72 anos de idade. ---------------------------------------------  
 -------- Pessoa que deixa uma grande marca em toda a sua participação cívica. -------------  
 -------- Na vida política, foi um dos fundadores do PPD/Açores, deputado na 
Assembleia Legislativa Regional dos Açores desde 1976, presidente da Assembleia 
Municipal da Praia da Vitória e, durante vários anos, líder do CDS-PP/Açores, entre 
outros muitos cargos, destacando-se sempre por ter uma astúcia e cordialidade ímpar. ---  
 -------- A sua atuação pautava-se sempre na defesa e afirmação da autonomia 
democrática dos Açores e, intransigentemente, a defesa da ilha Terceira e da sua Praia 
da Vitória. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Aguerrido político, juntando-se a sua boa disposição e humor, fez com que fosse 
conhecido e reconhecido por todos, ultrapassando as fronteiras partidárias. -----------------  
 -------- Para além da vida política, participou na vida ativa de várias instituições do 
nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Figura marcante no seu “Praiense”, Sport Clube Praiense, desde muito cedo, 
Alvarino Pinheiro, adotou este clube como o clube do seu coração. --------------------------  
 -------- Para além de vários cargos que ocupou neste clube, sempre o acompanhou nos 
momentos bons, mas principalmente nos momentos menos bons, ao contrário de muitos 
que se afastavam. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Homenagem e honras foram feitas, ao ser atribuído o seu nome à sala principal 
da sede, “Sala Dr. Alvarino Pinheiro”. -------------------------------------------------------------  
 -------- Extensas seriam as palavras para descrever esta pessoa e muitas seriam as 
páginas para se escrever a vida e obra de tão marcante figura. ---------------------------------  
 -------- Neste momento de perda e luto, o Executivo da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento, endereçando a toda a 
família as mais sinceras e sentidas condolências por tão grande perda. ----------------------  
 -------- Assim, de acordo com as disposições legais e regimentais aplicáveis, o 
Executivo da Câmara Municipal da Praia da Vitória propõe que seja aprovado este voto 
de pesar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Que do presente voto seja dado conhecimento à família.” -----------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar em apreço.  
 
 
 -------- (03/26) PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE CANDIDATURA AO 
PROGRAMA 1.º DIREITO, A ELH, DE ACORDO COM O PLANO DE 
ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO: -------------------- ------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1805, datada de 7 de dezembro em curso, da 
Vereadora com competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------  
 -------- “A Estratégia Local de Habitação (ELH) constitui-se um instrumento que define 
a estratégia de intervenção em matéria de política de habitação. É concebida como 
ferramenta estratégica local que permite a adequação dos instrumentos definidos na 
Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) à realidade territorial e a sua 
implementação de forma integrada, visando a promoção de soluções habitacionais com 
enfoque nas comunidades mais vulneráveis. ------------------------------------------------------  
 -------- Com efeito, pressupõe um diagnóstico das carências existentes no acesso à 
habitação, de acordo com os recursos e dinâmicas de transformação do território, que 
permita a definição de um futuro desejado a atingir ao longo da sua implementação. 
Deve especificar as soluções habitacionais a desenvolver, a sua priorização, e articular 
os objetivos e as ações a desenvolver com as outras políticas setoriais (urbanas, sociais, 
de emprego, educação, saúde, transportes, entre outras). ---------------------------------------  
 -------- Os instrumentos de política nacional estão definidos no âmbito da Estratégia 
Nacional de Habitação (ENH) aprovada através da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 48/2015 que contempla um conjunto de linhas orientadoras prioritárias às quais será 
imperativo dar resposta até 2031. Entre estes instrumentos foi concebido o Programa 1º 
Direito que tem como objetivo a promoção do acesso a uma habitação adequada às 
pessoas que vivem em situações habitacionais indignas e que não dispõem de 
capacidade financeira para encontrar uma solução habitacional condigna. ------------------  
 -------- A estratégia local de habitação da Praia da Vitória encontra-se alinhada com os 
princípios do programa 1º Direito, contidos no Decreto-Lei n.º 37/2018 de 4 de junho. ---  
 -------- O direito à habitação consagrado no artigo 65º da Constituição da República 
portuguesa define que: “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação 
de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 
pessoal e a privacidade familiar”. A habitação é fundamental à sobrevivência 
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quotidiana, uma necessidade básica, satisfazendo um conjunto de funções desde abrigo, 
reprodução da família, sendo, elemento fundamental de integração social e de 
socialização. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional 
realizado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) em 2017/18 que 
serviu de base à preparação e implementação do 1º Direito, revela a necessidade de 
alargar o acesso a uma habitação e de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos pela 
implementação de respostas que passem pela: ----------------------------------------------------  
 --------  - Reabilitação de fogos existentes, nomeadamente, de habitação social ou em 
casos de situações de reabilitação nos casos de alojamento em “Conjunto Urbano 
Consolidado Degradado” ou de propriedade própria em que seja possível uma 
intervenção de requalificação conducente a conferir-lhes as condições habitacionais 
adequadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Aquisição e reabilitação de fogos devolutos; ----------------------------------------  
 --------  - Arrendamento de fogos disponíveis no parque habitacional.  
 -------- A Estratégia Local de Habitação constitui-se assim instrumento chave para a 
melhoria da qualidade de vida da população, para a qualificação e atratividade do 
território, assim como para a promoção da sustentabilidade no desenvolvimento urbano.  
 -------- A Estratégia Local de Habitação da Praia da Vitória constitui-se um instrumento 
consolidado e concebido em articulação com os demais instrumentos de gestão 
estratégica e objetivos do Município. Contempla um modelo de intervenção realístico, 
transparente, simples, pragmático e mensurável, que orienta e articula as políticas 
públicas de habitação e a atuação das entidades públicas e privadas. -------------------------  
 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere autorizar a candidatura ao 
programa 1.º Direito, a ELH, de acordo com o anexo, Plano de Estratégia Local de 
Habitação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
causa e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------  
 
 
 -------- (04/26) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 3.º 
TRIMESTRE DE 2022: ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Presente para conhecimento, em reunião camarária e sessão da Assembleia 
Municipal, o email datado de 5 de dezembro em curso, da Praia Ambiente, EM, 
enviando a este Município, o Relatório e Contas relativo ao 3.º Trimestre de 2022. -------  
 -------- Informação datada de 6 de dezembro corrente, 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 Ambiente, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, 
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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. ------------------  
 -------- (05/26) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 
E A PRAIA AMBIENTE - LIMPEZA URBANA: -------------- -----------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1782, datada de 5 de dezembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a Praia Ambiente tem 
como objeto principal a promoção e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento 
público de água e serviços conexos, saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e 
tratamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e 
tratamento de resíduos sólidos; ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a Praia Ambiente tem 
ainda por objeto a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 
urbana, renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado, e, promoção 
e gestão de imóveis de habitação social; -----------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 
o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 
vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as empresas municipais devem 
prosseguir as missões que lhe estejam confiadas no sentido de garantir o fornecimento 
de serviços na gestão de resíduos urbanos e limpeza pública; ----------------------------------  
 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 
ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento daquelas ações e 
atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de ações, atividades 
e de meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 
Praia Ambiente; --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a 
atribuição de um apoio no valor total de 60.000,00€ (sessenta mil euros), mediante 
celebração de um contrato programa, anexo à presente proposta. -----------------------------  
 -------- Os pagamentos serão efetuados durante o ano de 2023.” ------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos 
da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (06/26) PROPOSTA - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 
E A PRAIA AMBIENTE - TARIFA SOCIAL: --------------- --------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1783, datada de 5 de dezembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a Praia Ambiente tem 
como objeto principal a promoção e gestão de equipamentos coletivos, abastecimento 
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público de água e serviços conexos, saneamento de águas residuais urbanas, drenagem e 
tratamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, recolha e 
tratamento de resíduos sólidos; ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a Praia Ambiente tem 
ainda por objeto a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas e gestão 
urbana, renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado, e, promoção 
e gestão de imóveis de habitação social; -----------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 
o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 
vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, 
que consagra um conjunto mínimo de requisitos de acesso à tarifa social para a 
prestação dos serviços de águas aplicável em todos os municípios, assegurando desta 
forma o acesso a todos os consumidores a nível nacional; --------------------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 147/2017, 
de 5 de dezembro, compete ao município aderente o financiamento da respetiva tarifa 
social;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a 
atribuição de um apoio no valor total de 115.000,00€ (Cento e quinze mil euros), 
mediante celebração de um contrato programa, anexo à presente proposta. -----------------  
 -------- Os pagamentos serão efetuados durante o ano de 2023.” ------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
causa e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da 
legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 -------- (07/26) PROPOSTA - REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO-
PROGRAMA Nº34/GERAL/2021 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPI O DA 
PRAIA DA VITÓRIA E A PRAIA CULTURAL: -------------- -----------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1813, datada de 9 de dezembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando a Proposta I-CMPV/2021/1905, datada de 10 de dezembro de 
2021, que atribuiu um apoio à Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e de 
Responsabilidade Limitada, no montante de 2.000.000,00€ (dois milhões de euros). ------  
 -------- Considerando atual situação do Município e os seus constrangimentos 
financeiros, torna-se necessário rever em baixa o valor constante no contrato-programa 
nº34/GERAL/2021, passando o mesmo de 2.000.000,00€ (Dois milhões de euros) para 
1.354.185,00€ (Um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco 
euros).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que a Câmara delibere aprovar uma redução de 645.815,00€ 
(Seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quinze euros) no valor total atribuído 
pelo Contrato-Programa nº34/GERAL/2021 e proceder à correção do respetivo 
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cabimento e compromisso, bem como, submeter para aprovação da Assembleia 
Municipal da Praia da Vitória.” ---------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em 
vigor. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Luís Leal abstiveram-se. --  
 
 
 -------- (08/26) PROPOSTA - CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 
DA PRAIA DA VITÓRIA E A PRAIA CULTURAL PARA A 
RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMANOS E 
INTERNALIZAÇÃO: ----------------------------------- -------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1811, datada de 9 de dezembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos, a PRAIA CULTURAL  
tem como objeto principal a criação, difusão, dinamização e animação cultural no 
espaço concelhio, através de todas as formas de manifestações das tradições culturais 
características do concelho, bem como de outras iniciativas que promovam o seu 
desenvolvimento cultural, designadamente, no campo da música, teatro, artes plásticas, 
literatura, audiovisual e criação de espaços e equipamentos culturais. ------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos dos respetivos estatutos a PRAIA CULTURAL 
tem ainda por objeto o desenvolvimento sociocultural, pedagógico e turístico-cultural, 
designadamente através de iniciativas e ações que promovam o concelho em todas as 
vertentes acima mencionadas. -----------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea 
o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 
vista à execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos. -----------------------------------------  
 -------- Considerando que, nos termos dos estatutos, as cooperativas devem prosseguir 
as missões que lhe estejam confiadas no sentido de garantir o fornecimento de serviços 
na área cultural e social. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que os encargos que o desempenho de tais atividades comporta e 
ponderando o elevado interesse público municipal no desenvolvimento daquelas ações e 
atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando ainda a necessidade de evitar uma duplicação de ações, atividades 
e de meios humanos e materiais, aproveitando-se para o efeito as próprias estruturas da 
Praia Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere um apoio 
no valor de 2.000.000,00 (dois milhões de euros), à PRAIA CULTURAL – 
COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA para a restruturação financeira e de recursos humanos e internalização do 
património, incluindo passivo, das empresas Praia em Movimento, S.A, e Sociedade 
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para o Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, SA, bem como, submeter 
para aprovação da Assembleia Municipal da Praia da Vitória.” -------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em 
vigor. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Luís Leal abstiveram-se. --  
 
 
 -------- (09/26) PROPOSTA DE CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE 
CURTO PRAZO, NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, ATÉ A O 
MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE EUROS, A MOVIMENTAR DUR ANTE 
O ANO DE 2023 – RELATÓRIO DE ANÁLISE: ------------- -------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1717, datada de 24 de novembro findo, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, inscreve no n.º 1 do artigo 50.º, os empréstimos de curto 
prazo apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria; -----------------------------------------  
 -------- 2. O referido normativo, estipula a obrigatoriedade do seu integral reembolso até 
ao final do exercício económico em que são contratados; --------------------------------------  
 -------- 3. O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais não 
fixa limites de endividamento bancário, mas sim um limite à dívida total; ------------------  
 -------- 4. Os financiamentos de curto prazo não relevam para o apuramento da dívida 
total, aferida a 31 de dezembro de cada ano, uma vez que terão de ser integralmente 
amortizados até aquela data; -------------------------------------------------------------------------  
 -------- 5. A deliberação da Câmara Municipal de 2 de novembro de 2022. -----------------  
 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  
 -------- Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas 
alterações e declarações de retificação, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para 
que este órgão, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º daquele 
Regime Jurídico: --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Autorize a contratação de um empréstimo de curto prazo, na modalidade de 
conta corrente, até ao montante de 2 milhões de euros, com a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo dos Açores, C.R.L., que apresentou a proposta mais vantajosa para o Município, 
em conformidade com a consulta feita à banca e patenteada no Anexo I do Relatório de 
Análise, que é parte integrante da presente proposta, a movimentar durante o ano de 
2023, para o montante de 2 milhões de euros, com pagamento de juros mensal, 
calculados à taxa Euribor a 6 meses com spread zero e isento de comissões.” --------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos 
do disposto na legislação em vigor. --------------------------------------------------------------  
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 -------- (10/26) PROPOSTA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI 
DOS COMPROMISSOS PARA 2023: ----------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1785, datada de 5 de dezembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Nos termos do disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 
21 de fevereiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, 
doravante designada LCPA, a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou 
a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e 
parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, 
quando envolvam entidades da administração local. --------------------------------------------  
 -------- Por sua vez, o artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na redação 
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, veio esclarecer que, 
“Para efeitos de aplicação da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo 
órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes 
Opções do Plano.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao caráter imperativo e à prevalência deste normativo sobre quaisquer 
outras normas legais que disponham em sentido contrário, ex vi artigo 13º da LCPA, a 
referida disposição legal sobrepõe-se (no que por ela for contrariado) ao artigo 22º do 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, que estabelece que a abertura de procedimento 
relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico 
ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: -------------------------------------------  
 -------- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------------  
 -------- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. ----  
 -------- Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------  
 --------  - As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para o ano de 2023 
(incluindo o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes; cfr,, 
ainda, artigo 46º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro) serão submetidos a apreciação e 
aprovação, em reunião da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
nos termos das disposições conjugadas dos artigos 25º, nº 1, alínea a), 27º, nº 2 e 33º, nº 
1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e artigo 45º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - A Assembleia Municipal pode proferir, simultaneamente com a aprovação dos 
referidos documentos de gestão previsional, deliberação a autorizar a assunção de 
compromissos plurianuais expressamente previstos e discriminados nas Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 2023 (incluindo os Projetos de Investimento 
constantes do Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes), nos 
termos do referido artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na redação 
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho; ----------------------------  
 --------  - Face à metodologia e técnica contabilística adotadas na elaboração das 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2023 não são discriminados 
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individualmente e de forma exaustiva, nestes documentos, todos os projetos, programas, 
medidas ou ações que se traduzem em despesas de capital e correntes não consideradas 
como atividades mais relevantes, e que são suscetíveis de gerar encargos plurianuais, 
que, em regra, assumem valor financeiro que não excede o limite de 99.759,58€ em 
cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 
três anos, de harmonia com o previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 
nº 197/99, de 8 de junho; -----------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Trata-se de situações pontuais e com reduzida expressão financeira; -------------  
 --------  - A disposição dos artigos 6º, nº 1, alínea c) da LCPA e 12º do Decreto-Lei nº 
127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 
99/2015, de 2 de junho, não derroga ou afasta a admissibilidade de emissão, pela 
Assembleia Municipal, de autorização para a assunção de compromissos plurianuais, 
nestas situações descritas, quando a assunção da despesa e do compromisso plurianual 
seja legalmente admissível, ainda que as medidas, programas, ações ou projetos que dão 
origem aos encargos não constem elencados expressamente das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento; -----------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - A sujeição da assunção do compromisso plurianual, nestes casos e 
individualmente, a autorização prévia da Assembleia Municipal demandaria graves 
constrangimentos e atrasos inevitáveis para a gestão corrente municipal. --------------------  
 -------- Ao abrigo das disposições legais supra mencionadas, do enquadramento 
efetuado e por questões de cautela, racionalidade e eficiência, entende-se que a 
Assembleia Municipal poderá deliberar, em reforço do consentimento legal previsto no 
artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e ao abrigo do disposto nos artigos 
6º, nº 1, alínea c) da LCPA e 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na 
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, no sentido de:   
 -------- a) Emitir autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
constantes das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2023; ---  
 -------- b) Emitir autorização genérica favorável para a assunção de compromissos 
plurianuais durante o ano de 2023, referentes a despesas de capital e correntes que deem 
lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja 
o da sua realização, que não excedem o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos;-------------  
 -------- c) A assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia e 
genérica concedida nos termos das alíneas anteriores só poderá efetuar-se quando, para 
além das condições aí previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 
na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais 
de execução de despesas; ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- d) Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente 
uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 
autorização prévia genérica que ora se propõe; ---------------------------------------------------  
 -------- e) O regime previsto na recente deliberação aplica-se a todos os compromissos 
plurianuais a assumir de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, desde que respeitadas 
as condições constantes das alíneas anteriores.” -------------------------------------------------  
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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. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 -------- (11/26) PROPOSTA - FIXAÇÃO DA TAXA MUNICI PAL DE DIREITOS 
DE PASSAGEM PARA O ANO DE 2023: -----------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1791, datada de 5 de dezembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “De acordo com o n.º 2, do artigo 169º, da Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto – Lei 
das Comunicações Eletrónicas, os direitos e encargos relativos à implantação, passagem 
e atravessamento dos domínios público e privado municipal por sistemas, equipamentos 
e demais recursos das empresas que oferecem redes públicas de comunicações 
eletrónicas e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, 
podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), e à remuneração pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de 
redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das 
autarquias locais, prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio. ---------------------  
 -------- A TMDP obedece aos seguintes princípios: ---------------------------------------------  
 -------- a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total 
da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 
finais do correspondente município; ---------------------------------------------------------------  
 -------- b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada 
município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua 
vigência e não pode ultrapassar os 0,25%, conforme definido na alínea b) do n.º 3 do 
artigo 169º da Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto. -------------------------------------------------  
 -------- Ainda de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, nos municípios em que seja 
cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento. -  
 -------- Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro compete à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as taxas do 
município e fixar o respetivo valor. ----------------------------------------------------------------  
 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc), do 
n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Anexo I, a concordância com 
a proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25% para o ano 
de 2023, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.” ----------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
causa e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (12/26) PROPOSTA - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS 
RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DE 2023: ------------ ------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1797, datada de 6 de dezembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ---------------------------------------  
 -------- Considerando que a referida participação depende de deliberação sobre a 
percentagem de IRS pretendida pelo município, conforme definido no n.º 2 do artigo 
26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal, deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários; ---------  
 -------- Propõe-se à Câmara Municipal a concordância com uma participação variável 
no IRS de 5%, relativamente aos rendimentos de 2023, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 26º da Lei n.º 73/2013, e submeter a aprovação da Assembleia Municipal.” --------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com os n.ºs 1 e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------  
 
 
 -------- (13/26) PROPOSTA - FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS (IMI) PARA O ANO DE 2023: ----------- -------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1794, datada de 5 de dezembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o n.º 5, do artigo 112º, do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 
novembro – Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e subsequentes 
alterações, estabelece que os municípios, mediante deliberação da Assembleia 
Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea 
c) do n.º 1, do mesmo artigo, designadamente: ---------------------------------------------------  
 -------- Prédios urbanos: 0,3 % a 0,45 %; ----------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o prédio urbano ou a fração autónoma que durante um ano se 
encontre desocupado é classificado como devoluto, nos termos do Decreto-Lei n.º 
159/2006, de 8 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------  
Considerando a existência no Concelho da Praia da Vitória de prédios devolutos há 
mais de um ano, sendo indícios de desocupação: ------------------------------------------------  
 -------- a) A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, de 
fornecimento de água, gás e eletricidade; ---------------------------------------------------------  
 -------- b) A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e 
telecomunicações; -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- c) A existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade, 
considerando-se como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano, 
consumos superiores a 7 m3, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade; ----------------  
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 -------- d) A situação de desocupação do imóvel, atestada por vistoria ao abrigo do 
artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. ------------  
 -------- Considerando que, salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do 
artigo 11º do Decreto-Lei n.º 287/2003 (CIMI), o nº 3 do artigo 112º do referido 
Decreto-Lei prevê a possibilidade de os Municípios elevarem ao triplo a taxa fixada no 
seu n.º 1, para os casos de: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios 
em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; ---------------------------------------------  
 -------- b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no 
caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do 
valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. ------------------------------  
 -------- Considerando que a identificação dos prédios ou frações autónomas devolutas, e 
dos prédios em ruínas deve ser comunicada pelos municípios à Autoridade Tributária e 
Aduaneira e divulgada por estes no respetivo sítio na Internet, bem como no boletim 
municipal, quando este exista; ----------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o artigo 112º-A do referido diploma, aditado pela Lei n.º 7-
A/2016, de 30 de março, estabelece que os municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, podem fixar uma redução da taxa de imposto sobre imóveis que 
vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 
destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes 
que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo 
com a seguinte tabela: --------------------------------------------------------------------------------  
Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 
1 20 
2 40 
3 ou mais 70 

 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea d), do 
n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a concordância com a 
presente proposta de fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 
de 2022, a ser cobrada em 2023, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------  
 -------- - Prédios urbanos: 0,45%; -------------------------------------------------------------------  
 -------- - Elevar ao triplo a taxa de IMI, para os seguintes casos; ------------------------------  
 -------- a) Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios 
em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; ---------------------------------------------  
 -------- c) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no 
caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do 
valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. ------------------------------  
 -------- - Redução da Taxa de IMI, de acordo com a tabela seguinte: -------------------------  
Nº de dependentes a cargo Dedução fixa (em €)  
1 20 
2 40 
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3 ou mais 70 
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em apreço e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea 
d), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Luís Leal votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (14/26) PROPOSTA - TAXA DE DERRAMA PARA O ANO 2023: ------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1795, datada de 5 de dezembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18º do Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, os municípios podem deliberar 
lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite 
máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento 
gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português 
que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. ----------------------  
 -------- Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal a concordância com a presente 
proposta, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea d), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada 
com o artigo 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a fixação do seguinte 
quantitativo, a incidir sobre o lucro tributável do IRC do período de 2022, a liquidar em 
2023: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - Aplicação de uma taxa de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC).” --------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta em causa e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea d), do n.º 1, 
do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 18.º, 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Marco Martins, Pedro Machado e Luís Leal votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-
se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 
disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  
 
 
 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 
minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a 
Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezassete horas e 
quinze 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: _________________________________________ 
 


