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ATA Nº 4 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
PRESIDÊNCIA: Otília Maria de Sousa Martins. -----------------------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de 
Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, Paula Cristina Borges de Sousa, Diana 
Emelia Valadão Paim de Sousa, em substituição de Ricky Joe Baptista, Pedro Jorge 
Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias, Marco Euclides 
Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. -------------------------------------------  
 
FALTAS JUSTIFICADAS: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, Ricky Joe 
Baptista e Berto José Branco Messias. ------------------------------------------------------------  
 
HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- Aos quinze 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 Otília Maria de Sousa Martins, 
estando presentes os Vereadores Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de 
Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, Paula Cristina Borges de Sousa, Diana 
Emelia Valadão Paim de Sousa, em substituição de Ricky Joe Baptista, Pedro Jorge 
Mendes Machado, em substituição de Berto José Branco Messias, Marco Euclides 
Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. --------------------------------------------  
 
 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 
Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 
“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 
seus lugares, a Excelentíssima senhora Vereadora em Exercício da Presidência 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 
 
 

 -------- (01/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DO 
VEREADOR BERTO JOSÉ BRANCO MESSIAS: -----------------------------------------  
 -------- Email datado de 14 de fevereiro em curso, de Berto José Branco Messias, 
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 de câmara extraordinária do dia 15 de fevereiro de 2023, 
por se encontrar ausente da ilha em trabalho, 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. --------------------------------------------------------  

 
 

 -------- (02/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
SR.ª PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - VÂNIA MARISA BORGES 
FIGUEIREDO FERREIRA: ------------------------------ ----------------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 8 de fevereiro corrente, 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 extraordinária do dia 15 de fevereiro de 2023. ---------------------  
 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/04) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DO 
VEREADOR RICKY JOE BAPTISTA: ---------------------- ---------------------------------  
 -------- Requerimento datado de 7 de fevereiro corrente, 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 de câmara extraordinária do dia 15 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 7 de fevereiro em curso, 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 de câmara extraordinária do dia 15 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 7 de fevereiro corrente, de Emiliana Leonilde Dinis Gil 
Soares da Silva, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 2 do artigo 78º, da 
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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 de câmara extraordinária do dia 15 de 
fevereiro de 2023, 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (04/04) PROPOSTA – REVOGAÇÃO POR MÚTUO ACORDO DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA ZONA 
BALNEAR DA RIVIERA, FREGUESIA DO CABO DA PRAIA: --- --------------------  
 -------- Proposta n.º 337/2023, datada de 7 de fevereiro corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Município celebrou a 14 de Junho de 2011, um contrato de Concessão de 
Exploração do Bar da Zona Balnear da Riviera, freguesia do Cabo da Praia, com o 
concessionário Nisa Costa Ramos; -----------------------------------------------------------------  
 -------- A concessionária veio requerer a rescisão do referido contrato de exploração. -----  
 -------- As disposições conjugadas dos artigos 330º, alínea b) e 331º, n.º 1, do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro 
permitem a revogação dos contratos por acordo entre as partes, em qualquer momento. --  
 -------- Propõe-se assim que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de 
revogação por mútuo acordo do contrato de concessão de exploração do Bar da Zona 
Balnear da Riviera, freguesia do Cabo da Praia, nos termos da minuta em anexo.” --------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (05/04) PROPOSTA – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO POR 
CONCURSO PÚBLICO POR LOTES, DA EXPLORAÇÃO DO BAR DA  ZONA 
BALNEAR DA RIVIERA, FREGUESIA DO CABO DA PRAIA, 
CORRESPONDENTE AO LOTE 1, E, DO BAR DA PISCINA NA CALDEIRA, 
VILA DE LAJES, CORRESPONDENTE AO LOTE 2, CONCELHO D A PRAIA 
DA VITÓRIA: --------------------------------------- -------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 381/2023, datada de 10 de fevereiro em corrente, da Vereadora com 
Competência Delgada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------  
 -------- “Nos termos do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 
12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, autorizar a Câmara Municipal 
celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais; ----------------------  
 -------- Determina a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do referido diploma legal, que 
compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 
matérias da competência desta; ---------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------  
 -------- a) Delibere apresentar à Assembleia Municipal, um pedido de autorização para 
concessão a, mediante concurso público por lotes, da exploração do Bar da Zona 
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Balnear da Riviera, freguesia do Cabo da Praia, Concelho da Praia da Vitória, 
correspondente ao Lote 1, e do Bar da Piscina na Caldeira, Vila de Lajes, Concelho da 
Praia da Vitória, que corresponde ao Lote 2, conforme as condições gerais constantes do 
caderno de encargos e programa de procedimento, que se encontram anexos, e que 
fazem parte integrante da presente proposta; -----------------------------------------------------  
 -------- b) Delibere nomear a seguinte comissão para análise das propostas dos 
concorrentes admitidos a concurso: ----------------------------------------------------------------  
 -------- - Presidente: Dr. Carlos Rocha; ------------------------------------------------------------  
 -------- - Vogal efetivo: Dra. Madaíl Ávila; -------------------------------------------------------  
 -------- - Vogal efetivo: Manuela Vitória; ---------------------------------------------------------  
 -------- - Vogal suplente: Dr. João Paulo Carvalho; ----------------------------------------------  
 -------- - Vogal suplente: Dr. Ricardo Toste.” -----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos do disposto 
na alínea p) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------  
 
 
 -------- (06/04) PROPOSTA – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DE IMT 
POR PARTE DA EMPRESA MUNICIPAL PRAIA EM MOVIMENTO, E.M., 
NO CONTEXTO DO CONTRATO DE PERMUTA A CELEBRAR ENTRE  
ESTA EMPRESA MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VI TÓRIA: -----  
 -------- Proposta n.º 383/2023, datada de 10 de fevereiro em curso, da Vereadora com 
Competência Delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ---------------------------------  
 -------- “Nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais, a Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara 
Municipal, aprova os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou 
parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios. --  
 -------- Considerando que o IMT corresponde a um imposto que é receita do próprio do 
Município e que se revela necessário a permuta de imóveis entre o Município e a 
Empresa Municipal Praia em Movimento, E.M., matriculada na Conservatória do 
Registo Predial/Comercial da Praia da Vitória, sob o número único de matricula e de 
pessoa coletiva 512099472, de modo a garantir a conclusão do processo de 
internalização e a salvaguarda de empréstimos anteriormente contraídos e assegurados 
através de garantias reais. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere apresentar à 
Assembleia Municipal, um pedido de isenção total do pagamento de IMT por parte da 
Empresa Municipal Praia em Movimento, E.M., no contexto do contrato de permuta a 
celebrar entre esta Empresa Municipal e o Município da Praia da Vitória.” -----------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 
causa e submeter à aprovação da Assembleia, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, em 
conjugação com a alínea c, do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), do n.º 1 do artigo 
33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  
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 -------- (07/04) PROPOSTA – GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS DO CONCELHO - 2023: --------------------------  
 -------- Proposta n.º 343/2023, datada de 8 de fevereiro em curso, da Vereadora em 
regime de substituição, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------  
 -------- “Considerando 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 
de reconhecimento 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 necessidade de oferecer uma 
maior qualidade de espaços destinados à prática desportiva. -----------------------------------  
 -------- Considerando que as instalações desportivas tem 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 o desporto uma ferramenta necessária na promoção do Concelho 
da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Proponho nos termos do disposto na alínea u), do nº1 do artigo 33.º da Lei Nº 
75/2013 de 12 de setembro, a atribuição no valor de 400 euros no mês de fevereiro (com 
a finalidade de uma limpeza mais aprofundada nos pavilhões bem como a compra de 
material de limpeza específico para o resultado pretendido), sendo que o valor mensal 
nos meses de março a dezembro serão de 200 euros exceto os meses de julho e agosto 
que não haverá direito a pagamento. Os valores mensais serão distribuídos pelas 
entidades abaixo enumeradas, realizarem a abertura e o fecho dos Pavilhões de acordo 
com o mapa de utilização do espaço fornecido pela CMPV, mediante celebração de 
respetivo contrato-programa anexo à presente proposta. ----------------------------------------  
 -------- Pavilhão da Casa Da Casa da Ribeira – Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural da Casa da Ribeira –.400€ (quatrocentos euros) no mês de fevereiro, 200,00€ 
(Duzentos euros) mensais de março a dezembro exceto os meses de julho e agosto; ------  
 -------- Pavilhão das Fontinhas – Praia Ténis Clube – 400€ (quatrocentos euros) no mês 
de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro exceto os meses 
de julho e agosto; --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pavilhão de S. Brás – Casa do Povo de S. Brás – 400€ (quatrocentos euros) no 
mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro exceto os 
meses de julho e agosto; -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pavilhão da Vila Nova – Este Karaté Clube – 400€ (quatrocentos euros) no mês 
de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro exceto os meses 
de julho e agosto; --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pavilhão da Agualva – Grupo Desportivo da Agualva – 400€ (quatrocentos 
euros) no mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a dezembro 
exceto os meses de julho e agosto; -----------------------------------------------------------------  
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 -------- Pavilhão das Quatro Ribeiras – Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras – 400€ 
(quatrocentos euros) no mês de fevereiro, 200,00€ (Duzentos euros) mensais de março a 
dezembro exceto os meses de julho e agosto.” ---------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 ---------- 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. senhora Vereadora em Exercício da Presidência declarou encerrada a ordem de 
trabalhos eram catorze horas e trinta minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pela Exm.ª senhora Vereadora em Exercício da 
Presidência e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. -------------------------------  

 
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 


