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ATA Nº 27 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 
 
PRESIDÊNCIA: Ricky Joe Baptista. -------------------------------------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Otília Maria de Sousa Martins, Marco Aurélio 
Pamplona Meneses, em substituição de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, 
Vitória Carolina Sousa da Silva, em substituição de Paula Cristina Borges de Sousa, 
Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Pedro Jorge Mendes 
Machado, em substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------------------  
 
FALTAS JUSTIFICADAS: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, Paula Cristina 
Borges de Sousa, Isménia Carvalho Landeiro Alves e Bruno César Félix Nogueira. -----  
 
HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 -------- Aos vinte e oito 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 Ricky Joe Baptista, estando 
presentes os Vereadores Otília Maria de Sousa Martins, Marco Aurélio Pamplona 
Meneses, em substituição de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, Vitória Carolina 
Sousa da Silva, em substituição de Paula Cristina Borges de Sousa, Berto José Branco 
Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Pedro Jorge Mendes Machado, em 
substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------------------------------------  
 
 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior João Paulo Pinheiro Gaspar 
Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 
“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 
seus lugares, o Excelentíssimo senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  
 
 
 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 
faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  
 
 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 
qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
SR.ª PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - VÂNIA MARISA BORGES 
FIGUEIREDO FERREIRA: ------------------------------ ----------------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 20 de dezembro do ano em curso, de Vânia Marisa 
Borges Figueiredo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 
comunicando que, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, 
de 28 de dezembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não 
poderá estar presente na reunião do dia 28 de dezembro de 2022. ----------------------------   
 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
VEREADORA PAULA CRISTINA BORGES DE SOUSA: --------- ---------------------  
 -------- Requerimento datado de 3 de novembro findo, 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 28 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. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 20 de dezembro em curso, de Bruno César Félix 
Nogueira, 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 28 de dezembro de 2022, pelo que 
será substituído, 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/27) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
VEREADORA ISMÉNIA CARVALHO LANDEIRO ALVES: -------- ------------------  
 -------- Requerimento datado de 23 de dezembro em curso, de Isménia Carvalho 
Landeiro Alves, 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 28 de dezembro de 2022, pelo que 
será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 
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o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 
lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (04/27) PROPOSTA – VOTO DE PESAR – FALECIMENTO DA 
SENHORA MARIA DE LURDES SILVA: -------------------- --------------------------------  
 -------- Proposta de voto de pesar, datada de 26 de dezembro em curso, do seguinte teor:  
 -------- “No passado dia 24 de dezembro de 2022, faleceu, na freguesia de santa Cruz, a 
senhora Maria de Lurdes da Silva, contando com 80 anos de idade. --------------------------  
 -------- A senhora Maria de Lurdes Silva era mãe da atual Vereadora, Dra. Paula 
Cristina Borges de Sousa. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- 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.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar em causa. --  
 
 
 -------- (05/27) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUES IA DO 
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA (ANO 2021): ---------- ---------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1823, datada de 12 de dezembro em curso, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que as Juntas de Freguesias constituem um forte aliado na 
prossecução de políticas de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
populações, assim como, do desenvolvimento harmonioso do Concelho da Praia da 
Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 
Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e 
pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com 
o aviso 1152/2018, de 24 de janeiro de 2018, assim como, o aditamento, retificação e 
alteração ao Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do concelho da 
Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 1902/2020, de 4 de 
fevereiro de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 
Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a atribuição de apoios de 
natureza financeira no valor total de € 41.556,19 (quarenta e um mil quinhentos e 
cinquenta e seis euros e dezanove cêntimos) e de apoios de natureza não financeira, 
com base no relatório da Comissão de Análise das Candidaturas em anexo e a minuta de 
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Contrato-Programa anexa, ambos parte integrante da presente proposta, 
consubstanciado nos seguintes apoios, relativo ao ano de 2021:-------------------------------  
 -------- 1. Apoios de Natureza Financeira:  -----------------------------------------------------  
 -------- -----2. Junta de Freguesia da Agualva ao abrigo da: ---------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para financiar parte da 
festa etnográfica que a Junta de Freguesia pretende levar a cabo no início do outono. -----  
 -------- 3. Junta de Freguesia dos Biscoitos ao abrigo da: -------------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia dos Biscoitos.-------------------------------------  
 -------- 4. Junta de Freguesia das Fontinhas ao abrigo da: -----------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia das Fontinhas. ------------------------------------  
 -------- 5. Junta de Freguesia do Porto Martins ao abrigo da: -------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia do Porto Martins. --------------------------------  
 -------- 6. Junta de Freguesia da Vila das Lajes ao abrigo da: -------------------------------  
 --------  - Alínea b) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 4.448,60 para as obras de 
requalificação do portão do cemitério. -------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea a) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 1.107,59 para obra do Parque 
Fitness da Caldeira; -----------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia da Vila das Lajes. --------------------------------  
 -------- 7. Junta de Freguesia da Vila Nova ao abrigo da: ------------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades de cariz cultural na freguesia da Vila Nova. -----------------------------------------  
 -------- 8. Apoios de Natureza não financeira: -------------------------------------------------  
 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória fixa a atribuição de apoios de natureza 
não financeira, a cada Junta de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória que solicitou 
apoio nos termos do artigo 5.º, na dotação de 500€ (quinhentos euros). A gestão é 
realizada em função do solicitado pela Junta de Freguesia e gerido pela Vereadora com 
a competência delegada.” ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (06/27) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUES IA DO 
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA (ANO 2022): ---------- ---------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/1842, datada de 16 de dezembro corrente, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  
 -------- “Considerando que as Juntas de Freguesias constituem um forte aliado na 
prossecução de políticas de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
populações, assim como, do desenvolvimento harmonioso do Concelho da Praia da 
Vitória; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando o Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do 
Concelho da Praia da Vitória, aprovado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e 
pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, publicado em Diário da República com 
o aviso 1152/2018, de 24 de janeiro de 2018, assim como, o aditamento, retificação e 
alteração ao Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia do concelho da 
Praia da Vitória, publicado em Diário da República com o aviso 1902/2020, de 4 de 
fevereiro de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 
Autárquico, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de apoios de 
natureza financeira no valor total de € 83.613,60 (oitenta e três mil seiscentos e treze 
euros e sessenta cêntimos): ------------------------------------------------------------------------  
 -------- e de apoios de natureza não financeira, com base no relatório da Comissão de 
Análise das Candidaturas em anexo e a minuta de Contrato-Programa anexa, ambos 
parte integrante da presente proposta, consubstanciado nos seguintes apoios, relativo ao 
ano de 2022: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. Apoios de Natureza Financeira: ------------------------------------------------------  
 -------- -- 2. Junta de Freguesia da Agualva ao abrigo da: ------------------------------------  
 --------  -  Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para financiar parte da 
festa etnográfica que a Junta de Freguesia pretende levar a cabo no início do outono. -----  
 --------  - Alínea a) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 2.079,10, para o projeto «Nas 
engrenagens da Nossa Memória»; ------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea b) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para o cemitério da 
Agualva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  -- 3. Junta de Freguesia dos Biscoitos ao abrigo da: ---------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia dos Biscoitos.-------------------------------------  
 --------  -- 4. Junta de Freguesia do Cabo da Praia ao abrigo da: ---------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia do Cabo da Praia. --------------------------------  
 --------  - Alínea b) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 
manutenção/reparação e pintura do cemitério. ----------------------------------------------------  
 -------- -- 5. Junta de Freguesia das Fontinhas ao abrigo da: --------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia das Fontinhas. ------------------------------------   
 --------  -- 6. Junta de Freguesia da Fonte do bastardo ao abrigo da: ----------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia da Fonte do Bastardo. ---------------------------  
 --------  - Alínea a) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 1.798,47, para o projeto «Miradouro 
na Fonte do Bastardo»; -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- -- 7. Junta de Freguesia da Vila das Lajes ao abrigo da: ----------------------------  
 --------  - Alínea a) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 4.626,73 para o projeto «Carnaval – 
O palco da alma terceirense»; -----------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia da Vila das Lajes. --------------------------------  
 --------  -- 8. Junta de Freguesia de São Brás ao abrigo da: ----------------------------------  
 --------  - Alínea a) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 1.109,30 para o projeto «Parque 
infantil no campo de jogos de São Brás»; ---------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia de São Brás. --------------------------------------  
 --------  - Alínea b) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 
manutenção/reparação do cemitério de São Brás. ------------------------------------------------  
 --------  -- 9. Junta de Freguesia de Santa Cruz ao abrigo da: -------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades culturais e turísticas na freguesia de Santa Cruz. ------------------------------------  
 --------  -- 10. Junta de Freguesia da Vila Nova ao abrigo da: -------------------------------  
 --------  - Alínea d) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para despesas referentes a 
recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------  - Alínea e) do n. º1 do artigo 4º, apoio de € 1.000,00 para a realização de 
atividades de cariz cultural na freguesia da Vila Nova. -----------------------------------------  
 --------  - Alínea b) do n. º1 do artigo 4.º, apoio de € 5.000,00 para as obras de 
requalificação do cemitério da Vila Nova. --------------------------------------------------------  
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 -------- 11. Apoios de Natureza não financeira: ------------------------------------------------  
 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória fixa a atribuição de apoios de natureza 
não financeira, a cada Junta de Freguesia do Concelho da Praia da Vitória que solicitou 
apoio nos termos do artigo 5.º, na dotação de 500€ (quinhentos euros). A gestão é 
realizada em função do solicitado pela Junta de Freguesia e gerido pela Vereadora com 
a competência delegada.” ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (07/27) ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA ATRIBUIÇÃO DA 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL S OBRE 
IMÓVEIS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓR IA: --------  
 -------- Presente a Ata I-CMPV/2022/1840, datada de 15 de dezembro corrente, da 
Comissão de Análise para atribuição da isenção do pagamento da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, do seguinte 
teor: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 
dez horas, no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão 
de Análise das candidaturas para atribuição da isenção do pagamento da taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, 
nomeada por despacho da Exmª Senhora Presidente da Câmara Municipal, datado de 
sete de dezembro de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------------  
 -------- A Comissão é composta pela responsável pelo Serviço de Recursos Humanos e 
Qualidade, Anabela Gomes Vitorino Leal, pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro 
Gaspar Sotto-Mayor de Carvalho e pelo Adjunto da Presidente, Marco Aurélio 
Pamplona Meneses. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Apresentou candidatura o Bombeiro João Adelino Lima Costa. ----------------------  
 -------- Após a análise da candidatura, deliberou a Comissão excluir a candidatura em 
questão por não cumprir com o disposto no n.º 9 do artigo 5º do Regulamento 
Municipal de Concessão de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, designadamente por ser 
proprietário ou coproprietário de mais do que um prédio destinado à habitação. Nada 
mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada conforme e vai ser 
assinada por todos os presentes.” -------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a Ata da Comissão 
de Análise em apreço. -------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (08/27) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PR AZO 
PARA O ANO DE 2023, SOB A FORMA DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO 
MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE EUROS: ---------------- ----------------------------  
 -------- Proposta n.º 1853/2022, datada de 21 de dezembro em curso, da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo de curto prazo para o ano de 2023, 
sob a forma de conta corrente, até ao montante de €2.000.000,00 (dois milhões de 
euros) destinado a ocorrer a dificuldades de tesouraria, foi deliberado pela Câmara 
Municipal a 14/12/2022, concordar com a contração do empréstimo na Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo dos Açores, C.R.L., com pagamento de juros mensal, calculados à taxa 
Euribor a 6 meses, com spread de zero e isento de comissões. --------------------------------  
 -------- No seguimento do exposto, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação das 
cláusulas contratuais, que se juntam em anexo.” -------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 ---------- 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, o 
Exmo. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas, 
pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º 
Senhor Vice-Presidente e pelo Técnico Superior. ------------------------------------------------  
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