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ATA Nº 3 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Borges de Sousa, Emiliana Leonilde 
Diniz Gil Soares da Silva, em substituição de Ricky Joe Baptista, 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: Ricky Joe Baptista, Emanuel Filipe Gregório Areias e 
Isménia Carvalho Landeiro Alves. ----------------------------------------------------------------  
 
HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, Emiliana Leonilde Diniz Gil 
Soares da Silva, em substituição de Ricky Joe Baptista, 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. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DO 
VEREADOR RICKY JOE BAPTISTA: ---------------------- ---------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro em curso, de Ricky Joe Baptista, 
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 8 de fevereiro de 2023, 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. ---------------  
 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro corrente, de Emanuel Filipe Gregório 
Areias, 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 8 de fevereiro de 2023, 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/03) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
VEREADORA ISMÉNIA CARVALHO LANDEIRO ALVES: -------- ------------------  
 -------- Email datado de 4 de fevereiro 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 8 de fevereiro de 2023, pelo que solicita a sua 
substituição, 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/03) PROPOSTA - RENOVAÇÃO DA REDUÇÃO DE 50% DAS 
TAXAS DO MERCADO MUNICIPAL: ----------------------- --------------------------------  
 -------- Proposta n.º 223/2023, datada de 23 de janeiro findo, da Vereadora com 
competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------  
 -------- “Considerando a necessidade de continuar a fomentar e promover incentivos ao 
investimento no Concelho, promover a competitividade, rentabilidade e sustentabilidade 
das empresas locais e em especial do Mercado Municipal; -------------------------------------  
 -------- Considerando que o Regulamento do Mercado Municipal em vigor prevê modo 
de aquisição do Direito de Ocupação por procedimento, preparado para conjuntura 
económica diversa da atual; -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando os elevados encargos correntes dos ocupantes dos espaços 
comerciais, com as taxas de ocupação, resultantes do procedimento do Direito de 
Ocupação supramencionado; ------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando o intuito de promover, modernizar e assegurar a sustentabilidade 
dos espaços comerciais aí situados; ----------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando ainda as dificuldades económicas que atravessam as famílias e 
empresas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se a este executivo municipal que delibere: ------------------------------------  
 -------- 1. Renovação da redução de 50% das taxas mensais de ocupação de lojas no 
Mercado Municipal por mais um ano, a partir de 11 de maio de 2023. -----------------------  
 -------- 2. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal.” ---------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos da legislação 
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (04/03) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA  
PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------- --------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 239/2023, datada de 25 de janeiro findo, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 
e prevenção das doenças; ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o serviço prestado pelos Bombeiros é um serviço público; -----  
 -------- Considerando que o Município, de acordo com a disponibilidade financeira 
anual, tem vindo a promover acordos de cooperação financeira com vista a apoiar a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória nos seus 
encargos de exploração e com a aquisição de bens e serviços de investimento; -------------  
 -------- Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitória é uma Associação sem fins lucrativos e pessoa coletiva de utilidade 
pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------  
 -------- a) Aprovar, nos termos da alínea u), do nº 1 do artigo 33º, do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, e posteriores alterações, um apoio de € 35 000,00 (trinta e 
cinco mil euros); --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- b) Aprovar o Contrato-Programa em anexo.” --------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (05/03) PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO À UNIÃO REGIONAL DAS 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL-U RIPSSA: --  
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 -------- Proposta n.º 241/2023, datada de 1 de fevereiro corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o associativismo demostrado, em prol da criação desta União 
das Instituições, consta ser um forte aliado do poder local, na prossecução de políticas 
de desenvolvimento de interesse público regional; ----------------------------------------------  
 -------- Considerando o trabalho desenvolvido pela URIPSSA com as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), na resposta às necessidades de todas as 
IPSS’s com baixos recursos humanos e por vezes financeiros nos Açores, num trabalho 
de constante articulação com as várias Instituições de Solidariedade Social, Governo 
Regional dos Açores, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia; ----------------------------  
 -------- Considerando o disposto na alínea u), do nº 1, do artigo 33º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município; --------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária regularizada 
nesta data; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio no 
valor de 2000€ (dois mil euros), à União Regional das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social dos Açores (URIPSSA), mediante celebração de contrato-
programa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (06/03) PROPOSTA - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA 
DA VITÓRIA E A FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA P RAIA DA 
VITÓRIA - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCATIV O DA 
FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA VITÓRIA : -------------  
 -------- Proposta n.º 240/2023, datada de 25 de janeiro findo, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando a importância do setor da educação como pilar para o 
desenvolvimento económico, social e cultural do concelho da Praia da Vitória, aliado ao 
exigido melhoramento dos níveis de aproveitamento escolar e das taxas de sucesso 
educativo na Região Autónoma dos Açores; ------------------------------------------------------  
 -------- Considerando o contributo da Fundação de Ensino Profissional da Praia da 
Vitória, ao longo de 25 anos de existência, para a credibilização notável do ensino 
técnico-profissional nos Açores, não só ao nível da formação de jovens, mas, também, 
ao nível da formação de ativos; ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando a profícua colaboração institucional entre o Município da Praia da 
Vitória e a Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória, nomeadamente, na 
implementação de projetos de interesse estratégico que contribuem decisivamente para 
o desenvolvimento da Praia da Vitória; ------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando a manifestada articulação entre as duas instituições tendo em vista 
a implementação de um programa de apoio aos alunos que frequentam o ensino 
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secundário, no sentido de melhorar o aproveitamento escolar e consequentemente as 
taxas de sucesso escolar; -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o Centro de Apoio Educativo da Fundação de Ensino 
Profissional da Praia da Vitória visa prestar apoio educativo gratuito aos alunos 
residentes na Praia da Vitória, que frequentam o ensino secundário, com maiores 
dificuldades ao nível da aprendizagem nas disciplinas de Português, Matemática, Inglês 
e Francês dos 10º, 11º e 12º anos; ------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando o desiderato de melhorar os resultados escolares e os 
desempenhos de aprendizagem dos alunos da Praia da Vitória que estão na fase final do 
ensino regular obrigatório, a disponibilização de explicações adequadas à faixa etária e 
às necessidades educativas, contribui para a melhoria das políticas municipais de apoio 
à família e aos jovens; --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da alínea u), do 
n.º 1, do artigo 33.ª, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a proposta de Protocolo entre 
o Município da Praia da Vitória e a Fundação de Ensino Profissional da Praia da 
Vitória, no valor anual de 60.000,00€ (sessenta mil euros), com vista a fazer face às 
despesas de funcionamento do Centro de Apoio Educativo da Fundação de Ensino 
Profissional da Praia da Vitória.” -------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (07/03) PROPOSTA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS CLUBES 
DESPORTIVOS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA  NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO ÀS ENTIDADES E AGENTES DESPORT IVOS 
DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA - ÉPOCA DESPORTIVA 2022-2023: -  
 -------- Proposta n.º 34/2023, datada de 6 de janeiro findo, do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Ricky Baptista, do seguinte teor:---------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Movimento Associativo tem desempenhado um papel 
preponderante no desenvolvimento social, cultural, turístico e desportivo no Concelho 
da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o Associativismo Desportivo tem desenvolvido um trabalho 
reconhecido de tal forma que, em muitas situações, constitui a principal via de acesso à 
prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que para garantir ao Associativismo Desportivo melhores 
condições para o desenvolvimento da sua atividade, houve a necessidade de oferecer 
uma maior quantidade de espaços destinados à prática desportiva. ---------------------------  
 -------- Considerando que as instalações desportivas têm assumido um papel decisivo na 
promoção regular da prática de atividades físicas e desportivas no Concelho da Praia da 
Vitória, garantindo assim, um elemento de extrema importância na qualidade de vida da 
nossa população. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o desenvolvimento desportivo, para além da promoção do 
desporto, tem tido um papel muito importante na vertente turística.  -------------------------  
 -------- Considerando a criação e implementação de um conjunto de disposições 
normativas relacionadas com a utilização e gestão das instalações desportivas, com o 
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apoio aos escalões de formação locais e com o apoio às equipas que participam nos 
campeonatos nacionais, são fundamentais para uma gestão transparente e responsável 
do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Conforme o disposto no capítulo IV, artigo 38º, alínea 1, do Regulamento 
Municipal de Apoio aos Clubes Desportivos do Concelho da Praia Da Vitória, e 
conforme relatório da Comissão de Análise das Candidaturas anexo, parte integrante da 
presente proposta; -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho, nos termos do disposto na alínea u) 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: ----------------------------------  
 -------- 1 - A atribuição de um apoio aos escalões de formação no valor de 37.321,00€ 
(trinta e sete mil, trezentos e vinte e um euros) distribuídos às seguintes entidades, de 
acordo com a minuta do contrato programa, em anexo à presente proposta:-----------------  
 -------- a) Grupo Desportivo dos Biscoitos, 3.440,00€ (três mil, quatrocentos e quarenta 
euros),  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- b) Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira, 700,00€ 
(setecentos euros), ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- c) Praia Ténis Clube, 1.008,00€ (mil e oito euros), -------------------------------------  
 -------- d) Associação Desportiva CAD, 735,00€ (setecentos e trinca e cinco euros), ------  
 -------- e) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, 2.664,00€ (dois mil, seiscentos e 
sessenta e quatro euros), -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- f) Sport Clube Vilanovense, 2.184,00€ (dois mil, cento e oitenta e quatro euros), -  
 -------- g) Sport Clube Praiense, 3.052,00€ (três mil e cinquenta e dois euros). -------------  
 -------- h) Este Karaté Clube, 994,00€ (novecentos e noventa e quatro euros), --------------  
 -------- i) Grupo Desportivo das Fontinhas, 2.072,00€ (dois mil e setenta e dois euros), --  
 -------- j) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, 1.715,00€ (mil, setecentos e 
quinze euros), ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- k) Clube Desportivo Escolar "Os Vitorinos", 1.790,00€ (mil, setecentos e 
noventa), ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- l) Judo Clube Ramo Grande, 959,00€ (novecentos e cinquenta e nove euros), -----  
 -------- m) Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, 4.872,00€ (quatro mil, 
oitocentos e setenta e dois euros), ------------------------------------------------------------------  
 -------- n) SB Futsal Clube, 420,00€ (quatrocentos e vinte euros), ----------------------------  
 -------- o) Clube Naval da Praia da Vitória, 2.842,00€ (dois mil, oitocentos e quarenta e 
dois euros), ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- p) Juventude Desportiva Lajense, 4.942,00€ (quatro mil, novecentos e quarenta e 
dois euros), ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- q) Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva, 300,00€ (trezentos euros), ---------  
 -------- r) Associação Fontinhas Activa, 1.085,00€ (mil e oitenta e cinco euros), -----------  
 -------- s) Clube de Karaté Shotokan da Praia da Vitória, 245,00€ (duzentos e quarenta e 
cinco euros), -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- t) Clube de Judo da Praia da Vitória, 1.302,00€ (mil, trezentos e dois euros). ------  
 -------- 2 - Apoio financeiro aos escalões seniores nos campeonatos nacionais e 
campeonatos regionais regulares no valor de 122.850€ (cento e vinte e dois mil, 
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oitocentos e cinquenta euros) distribuídos às seguintes entidades, de acordo com a 
minuta do contrato programa, em anexo à presente proposta: ----------------------------------  
 -------- a) Grupo Desportivo dos Biscoitos, Campeonato Nacional de Futsal 3ª Divisão, 
3.800,00€ (três mil e oitocentos euros), ------------------------------------------------------------  
 -------- b) Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira, Campeonato 
Nacional de Futsal 3ª Divisão, 3.800,00€ (três mil e oitocentos euros), ----------------------  
 -------- c) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, Campeonato Nacional 1ª Divisão 
Seniores Masculinos, 25.740,00€ (vinte e cinto mil, setecentos e quarenta euros), ---------  
 -------- d) Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, Campeonato Nacional Seniores 
Femininos II Divisão - Zona Açores, 4.560,00€ (quatro mil, quinhentos e sessenta 
euros),  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- e) Sport Clube Praiense, Campeonato de Portugal, 25.080,00€ (vinte e cinco mil 
e oitenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- f) Grupo Desportivo das Fontinhas, Liga3, 22.990,00€ (vinte e dois mil, 
novecentos e noventa euros), ------------------------------------------------------------------------  
 -------- g) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, Campeonato Nacional 1ª 
Divisão Seniores Masculinos, 5.940,00€ (cinco mil, novecentos e quarenta euros), -------  
 -------- h) Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, Campeonato Nacional 1ª 
Divisão Seniores Femininos 3.960,00€ (três mil, novecentos e sessenta euros), ------------  
 -------- i) Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, Campeonato Nacional 
Seniores Masculinos 2ª Divisão - Zona Açores, 5.700,00€ (cinco mil e setecentos 
euros),  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- j) Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, Campeonato Nacional 
Seniores Femininos II Divisão - Zona Açores, 4.560,00€ (quatro mil, quinhentos e 
sessenta euros), ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- k) Juventude Desportiva Lajense, Campeonato de Futebol dos Açores, 
16.720,00€ (dezasseis mil, setecentos e vinte euros). --------------------------------------------  
 -------- Os pagamentos serão efetuados a partir de 31 de dezembro de 2023.” --------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (08/03) PROPOSTA - REVISÃO N.º 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E 
DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2023 E 
REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO: -----------------------------------  
 -------- Proposta n.º 287/2023, datada de 1 de fevereiro em curso, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que se torna necessário ajustar as atuais previsões de receita e 
diminuir na despesa, resultantes da não aprovação, em Assembleia Municipal, do 
aumento da taxa de IMI de 0.30% para a taxa máxima de 0,45 %, no valor de € 
700.000,00. O valor previsto de aumento do IMI, será ajustado com uma diminuição no 
valor de € 200.000,00 do Contrato Programa assinado com a Praia Cultural,  e um 
ajustamento na receita por contrapartida da rubrica 010204 – Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas Imóveis, no valor de € 496.700,00 (quatrocentos e noventa e 
seis mil e setecentos euros, pois a sua execução está acima da dotação prevista no 
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orçamento para o ano de 2023, que foi calculada de acordo com as regras previsionais 
estipuladas no ponto 3.3. da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e inclusão do valor 
das reposições não abatidas aos pagamentos, classificação 150101 – Reposições não 
abatidas aos pagamentos, no montante de € 3.300,00 (três mil e trezentos euros). ---------  
 -------- Assim, propõe-se à Câmara Municipal, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do 
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta e 
submetê-la à aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a), do n.º 1, 
do artigo 25º, da referida lei.” -----------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, concordar com a proposta de Revisão n.º 
1 ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 
2023 e Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano, nos termos da alínea c), do n.º 1, 
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal de acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 
25º, da referida lei. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (09/03) PROPOSTA - REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO-
PROGRAMA Nº16/GERAL/2022 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPI O DA 
PRAIA DA VITÓRIA E A PRAIA CULTURAL: -------------- -----------------------------  
 -------- Proposta n.º 290/2023, datada de 1 de fevereiro corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando a Proposta I-CMPV/1811/2022, datada de 9 de dezembro de 
2022, 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 a necessidade de reduzir o valor da despesa atual dada a situação 
do Município e os seus constrangimentos financeiros, torna-se necessário rever em 
baixa o valor constante no contrato-programa nº16/GERAL/2022, passando o mesmo de 
2.000.000,00€ (Dois milhões de euros) para 1.800.000,00€ (Um milhão e oitocentos mil 
euros).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se que a Câmara delibere aprovar uma redução de 200.000,00€ 
(Duzentos mil euros) no valor total atribuído pelo Contrato-Programa 
nº16/GERAL/2022 e proceder à correção do respetivo 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 Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado votaram 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (10/03) PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 
CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DO PARQU E 
EMPRESARIAL DAS LAJES”: --------------------------- --------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 263/2023, datada de 30 de janeiro findo, do Chefe de Divisão de 
Investimentos e Ordenamento do Território, Eng.º Manuel Ortiz, do seguinte teor: --------  
 -------- “Em reunião de câmara datada de 19 de outubro de 2020, foi deliberado abrir 
concurso público para a empreitada de “Execução do Parque Empresarial das Lajes”. ----  
 -------- Em reunião camarária datada de 21 de dezembro de 2020 a mesma foi 
adjudicada à empresa TRANSJET – Construções e Transportes, Ldª., pelo valor de € 
1.576.338,52, acrescido do IVA totalizando € 1. 639.392,06, tendo o contrato sido a 
assinado a 15 de fevereiro de 2021. ----------------------------------------------------------------  
Estando o processo de contratação pública sujeito a visto do Tribunal de Contas, o 
contrato foi entregue a esse órgão fiscalizador a 19 de fevereiro de 2021, tendo o 
Tribunal recusado o visto a 29 de novembro de 2022, com os fundamentos constantes 
da Decisão cuja cópia se anexa. --------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao exposto, e não existindo condições para execução da empreitada, 
solicita-se a anulação do referido procedimento para posterior comunicação ao 
empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em apreço. -------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (11/03) PROPOSTA - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS: --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 289/2023, datada de 1 de fevereiro corrente, da Vereadora com 
competência delegada, Dr.ª Paula Sousa, do seguinte teor: -------------------------------------  
 -------- “Na sequência do previsto no Mapa de Pessoal para 2023, aprovado pela 
Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2022, torna-se necessário ocupar os postos 
de trabalho nas categorias abaixo mencionadas, através de procedimento concursal 
comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 1 Assistente Técnico – área funcional de fiscal – a ficar afeto à Divisão 
Administrativa e Jurídica; ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- - 2 Assistentes Operacionais – distribuídos do seguinte modo: 1 na área 
funcional de coveiro – a ficar afeto à Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística e 
1 na área funcional cantoneiro – a ficar afeto à Divisão de Administrativa e Jurídica; -----  
 -------- - 3 Técnicos Superiores – 2 na área funcional de direito e 1 na área funcional de 
veterinária – a ficarem afetos à Divisão Administrativa e Jurídica; ---------------------------  
 -------- A necessidade de ocupar estes postos de trabalho prende-se com a falta de 
recursos humanos nas referidas Divisões. ---------------------------------------------------------  
 -------- Atendendo a que não existe reserva de recrutamento constituída nesta Câmara 
Municipal que permita a ocupação dos postos de trabalho pretendidos, nos termos 
previstos no artigo 27º da Portaria nº 233/2022, de 9 de setembro, proponho, nos termos 
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do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a abertura dos procedimentos 
Concursais comuns com vista às contratações acima referidas. --------------------------------  
 -------- Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30º da já referida Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, os recrutamentos iniciar-se-ão entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, sendo que em caso de impossibilidade de 
ocupação do posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores sem 
relação jurídica de emprego público. ---------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho ainda que o júri dos procedimentos Concursais supramencionados seja 
o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1 Assistente Técnico – área funcional de fiscal: --------------------------------------  
 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Maria da Conceição Leal de Lima - Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica 
(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  
 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor de Carvalho – Técnico Superior – 
(que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Carlos 
Filipe Leal da Rocha – Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros); -----------  
 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 
Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 
impedimentos pelo 2º vogal suplente – Hortênsia Maria Meneses Azevedo – 
Coordenador Técnico). -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1 Assistente Operacional – área funcional de coveiro: -----------------------------  
 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Madail Denise Ormonde Ávila - Chefe de Divisão de Infraestruturas e Logística 
(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  
 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - Eugénia Maria Pereira Oliveira – Encarregado Operacional (que será 
substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Carlos Filipe Leal da 
Rocha – Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros);-----------------------------  
 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 
Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 
impedimentos pelo 2º vogal suplente – Paulo Manuel Lopes Nunes – Técnico Superior).  
 -------- 1 Assistente Operacional – área funcional de cantoneiro: -------------------------  
 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Maria da Conceição Leal de Lima - Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica 
(que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  
 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor de Carvalho – Técnico Superior – 
(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Carlos 
Filipe Leal da Rocha – Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros); -----------  
 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 
Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituída nas suas faltas e 
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impedimentos pelo 2º vogal suplente – Hortênsia Maria Meneses Azevedo – 
Coordenador Técnico). -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2 Técnicos Superiores – área funcional de direito: ----------------------------------  
 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
Maria da Conceição Leal de Lima - Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica (que 
será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------------  
 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor Carvalho – Técnico Superior – 
(que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Carlos 
Filipe Leal da Rocha – Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros); -----------  
 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 
Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo 2º vogal suplente – Manuel Adriano Maurício Ortiz – Chefe de 
Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território). ---------------------------------------  
 -------- 1 Técnico Superior – área funcional de veterinária: --------------------------------  
 -------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Maria da Conceição Leal de Lima - Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica 
(que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo); ----------------  
 -------- Vogais efetivos -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1º - João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor Carvalho – Técnico Superior – 
(que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal suplente – Carlos 
Filipe Leal da Rocha – Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros); -----------  
 -------- 2º – Anabela Gomes Vitorino Leal – Técnica Superior - Responsável pelo 
Serviço de Recursos Humanos e Qualidade (que será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo 2º vogal suplente – Manuel Adriano Maurício Ortiz – Chefe de 
Divisão de Investimentos e Ordenamento do Território).” -------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a proposta em causa. ---------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado 
abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (12/03) ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA ATRIBUIÇÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023: -------------------------  
 -------- Presente a Ata I-1866, datada de 21 de dezembro último, da Comissão de 
Análise das candidaturas para atribuição das bolsas de estudo para o ano letivo de 
2022/2023, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas nove 
horas, no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de 
Análise das candidaturas nomeada por despacho da Exmª Senhora Presidente da 
Câmara, para análise das renovações das bolsas de estudo. ------------------------------------  
 -------- A Comissão é composta pelas Técnicas Superiores, Anabela Gomes Vitorino 
Leal, Ana Catarina Leal Aguiar e Cátia Vanessa Sousa Gomes.-------------------------------  
 -------- Através do Edital n.º ED/1556/2022 foi publicitado a abertura de candidaturas às 
bolsas de estudo para o ano letivo de 2022/2023. Deram entrada os seguintes 
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requerimentos para candidatura à bolsa de estudo do ensino superior: Maria Helena 
Neto de Oliveira Gonçalves, Luís Soares Guiod de Castro, Beatriz Borges Vieira, 
João Pedro Marques Leal, André José Batista da Costa, Hugo de Simas Furtado, 
Vitória Lima Melo, Maria Levi Sousa Borges, Bianca de Fátima Marques de 
Borba, Érico Carreiro Oliveira, Inês Santos Vieira, Mariana Correia Paulino, 
Sofia Alexandra da Rocha Nunes, Carlota Maria Borges Antunes, Rita Alexandra 
Melo, Pedro Henrique Monteiro Pereira, Beatriz Daniela Borges, Beatriz Ávila de 
Sousa, Jéssica Martins Rocha, Miguel Borba Godinho, Tomás Borba Silva, Bruna 
Barcelos Ferreira, Henrique Correia Dutra, César Filipe Borba Cardoso, Marisa 
Correia Paulino, Marta Alexandra Drumond Branco, Adriana de Fátima Melo 
Abreu, Maria Luísa Pimentel Fernandes, Inês Almeida Correia, Salomé dos Reis 
Ribeiro, Selma dos Reis Ribeiro, Sérgio Bruno Rocha Meneses, Samuel Alexandre 
Meneses Vasconcelos, Luís Rafael Martins de Arruda, Lisuarte Silva Rico, Mónica 
Margarida Sousa Ribeiro, Xénia Pires Bettencourt, Liliana Pires Bettencourt. -------  
 -------- Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, propõe a 
Comissão o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- a) Exclusão dos candidatos André José Batista da Costa, Hugo de Simas 
Furtado, Vitória Lima Melo, Maria Levi Sousa Borges, Inês Santos Vieira, 
Mariana Correia Paulino, Sofia Alexandra da Rocha Nunes, Carlota Maria Borges 
Antunes, Rita Alexandra Melo, Pedro Henrique Monteiro Pereira, Beatriz Daniela 
Borges, Beatriz Ávila de Sousa, Jéssica Martins Rocha, Miguel Borba Godinho, 
Tomás Borba Silva, Bruna Barcelos Ferreira, Henrique Correia Dutra, César 
Filipe Borba Cardoso, Marisa Correia Paulino, Marta Alexandra Drumond 
Branco, Adriana de Fátima Melo Abreu, Maria Luísa Pimentel Fernandes, Inês 
Almeida Correia, Salomé dos Reis Ribeiro, Selma dos Reis Ribeiro, Sérgio Bruno 
Rocha Meneses, Luís Rafael Martins de Arruda, Lisuarte Silva Rico, Mónica 
Margarida Sousa Ribeiro, Xénia Pires Bettencourt, Liliana Pires Bettencourt, uma 
vez que após o cálculo para apuramento do rendimento per capita, verificou-se que os 
mesmos excediam o escalão do rendimento per capita (até 350€), de acordo com a 
alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- b) Excluir os bolseiros Bianca de Fátima Marques de Borba e Samuel 
Alexandre Meneses Vasconcelos, uma vez que, apesar de cumprirem com os requisitos 
para atribuição de uma bolsa de estudo, recebem uma bolsa de estudo dos Serviços 
Sociais Escolares num valor superior à que teriam direito por esta Câmara, de acordo 
com o número 6 do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo, que estabelece que: “Sempre que um candidato, ou bolseiro, receba outro 
benefício de qualquer outra entidade para o mesmo fim, será obrigatória a sua 
comunicação à Câmara Municipal e a junção do respetivo documento comprovativo 
para instrução do processo, indicando-se o montante daquele benefício.” Acrescenta 
ainda o número 7 do mesmo artigo que “Sempre que ocorra a situação do número 
anterior, o seu montante será reduzido do valor da bolsa que lhe for atribuída…”. ---------  
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 -------- c) Excluir o candidato Érico Carreiro Oliveira , que apesar de ser filho de um 
trabalhador do Grupo Municipal, excede o rendimento per capita que neste casos é 
equivalente ao salário mínimo nacional, nos termos do Regulamento Municipal. ----------  
 -------- d) Excluir o bolseiro João Pedro Marques Leal, que embora seja bombeiro, 
não existe vaga para as bolsas dos Bombeiros, uma vez que existem três bolsas e estão 
todas ocupadas. Analisada a candidatura no âmbito geral com os restantes candidatos, o 
mesmo fica excluído por exceder o Rendimento Per Capita. -----------------------------------  
 -------- e) Aguardar que a candidata Maria Helena Neto de Oliveira Gonçalves preste 
os esclarecimentos acerca dos documentos apresentados até ao próximo dia 30 de 
dezembro, sob pena de exclusão. -------------------------------------------------------------------  
 -------- f) Aguardar que o bolseiro Luís Soares Guiod de Castro entregue o documento 
comprovativo de atribuição ou não atribuição da bolsa da DGES, uma vez que sem o 
mesmo a comissão não pode apurar se têm bolsa da CMPV ou em que valor. --------------  
 -------- g) Excluir o candidato Luís Adriano Pires Ribeiro, que era bolseiro mas não 
manteve as condições de atribuição, tendo-se verificado que excedia o escalão do 
rendimento per capita (até 350€), de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13º do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. ----------------------------------  
 -------- h) Atribuir bolsa à candidata Beatriz Borges Vieira, conforme quadro em 
anexo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I-
CMPV/2021/1854 presente à reunião de Câmara Municipal de 2 de dezembro de 2021 e 
reunião da Assembleia Municipal datada de 27 de dezembro de 2021. -----------------------  
 -------- Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata a qual foi achada 
conforme e vai ser assinada por todos os presentes, para ser presente a reunião 
Camarária para deliberação.” ------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a presente Ata da Comissão de 
Análise para atribuição de Bolsas de Estudo em apreço. -----------------------------------  
 -------- Os Vereadores Berto Messias, Marco Martins e Pedro Machado 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, a 
Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezasseis horas, pelo 
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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: _________________________________________ 


