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ATA Nº 6 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE MARÇO DE 2023  
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 
 

 
PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  
 
VEREADORES PRESENTES: 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 Nuno Miguel Leal Ribeiro, em 
substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves. ---------------------------------------------  
 
FALTAS JUSTIFICADAS: Berto José Branco Messias e Isménia Carvalho Landeiro 
Alves.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- Aos oito dias do mês de março 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, Ricky Joe Baptista, Otília 
Maria de Sousa Martins, Pedro Jorge Mendes Machado, em substituição de Berto José 
Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Nuno Miguel Leal Ribeiro, 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. ------------------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (01/06) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DO 
VEREADOR BERTO JOSÉ BRANCO MESSIAS: -----------------------------------------  
 -------- Email datado de 6 de março 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 do dia 8 de março de 2023, por se encontrar 
fora da ilha em trabalhos parlamentares, 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (02/06) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO DA 
VEREADORA ISMÉNIA CARVALHO LANDEIRO ALVES: -------- ------------------  
 -------- Email datado de 6 de março 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 março 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. --------------------------------------------------------  
 
 
 -------- (03/06) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO - PEDIDO DE PARECER – 
RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE JOGOS LÍCITOS NO 
ESTABELECIMENTO DENOMINADO “CAFÉ DA SERRA”, SITO NA  SERRA 
DE SANTIAGO, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, DESTE CONCELH O: ----------  
 -------- Proposta n.º 530/2023, datada de 24 de fevereiro findo, da Vereadora com 
competência delegada, Dr.ª Otília Martins, do seguinte teor: ----------------------------------  
 -------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria 
nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, 
Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da 
renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Café da 
Serra”, sita na serra de Santiago, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, 
designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino; -----------  
 -------- Considerando que o número do alvará de licença de utilização se mantém o 
mesmo, assim como o proprietário do estabelecimento; ----------------------------------------  
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 -------- Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel 
Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não 
existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o pedido foi autorizado por despacho da signatária, submete-
se a reunião Camararia para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------------  
  ------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (04/06) PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAI A DA 
VITÓRIA: ------------------------------------------ ---------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 503/2023, datada de 3 de março corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Corpo de Bombeiros Voluntários de acordo com as suas 
atribuições próprias, são considerados agentes de proteção civil nos concelhos, 
conforme o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases de Proteção Civil; ---------------------------  
 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 
da Vitória é constituída por homens e mulheres que dedicam voluntariamente grande 
parte do seu tempo em prol da comunidade praiense, realizando com coragem inúmeras 
tarefas de proteção civil, nomeadamente, no âmbito da emergência Pré-hospitalar, 
combate a incêndios, ações de mitigação para a redução de efeitos da ocorrência de 
situações de riscos, proteção e socorro de pessoas em perigo e salvaguarda de bens, 
colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, sensibilização em matéria de 
autoproteção, participação em exercícios e simulacros, entre outros; -------------------------  
 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 
no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 15.º atribuição de Medalha de 
Bons Serviços Municipais, destinada a premiar membros das Associações de 
Bombeiros, que tenham trabalhado na área do Concelho, com dedicação e mérito em 
prol do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando que o Município reconhece e pretende homenagear/condecorar 
todos os homens e mulheres que muito têm contribuído para o bem-estar e segurança 
dos praienses, sendo também um reconhecimento público da coragem e dedicação que 
colocam, diariamente, ao serviço da humanidade. -----------------------------------------------  
 -------- Assim e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas 
Municipais proponho que a Câmara delibere a atribuição de Medalhas de Bons Serviços 
Municipais: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de serviço) --------  
 -------- Emanuel Matias Ávila – Bombeiro de 2ª -------------------------------------------------  
 -------- Bárbara Helena Borges Nascimento – Bombeiro de 3ª ---------------------------------  
 -------- Diogo Duarte Melo – Bombeiro de 3ª ----------------------------------------------------  
 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata (20 anos de serviço) ----------  
 -------- Patrícia Carla Furtado Godinho – Bombeiro de 2ª --------------------------------------  
 -------- Adriano Filipe Silva – Bombeira de 2ª ----------------------------------------------------  
 -------- Roberto Estevão Moreira Soares – Bombeiro de 2ª -------------------------------------  
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 -------- Manuel Henrique Silva Andrade – Bombeiro de 3ª -------------------------------------  
 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille (30 anos de 
serviço) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ricardo Jorge Oliveira Silva – Subchefe -------------------------------------------------  
 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille a Título Póstumo 
(32 anos de serviço) ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- José Ernesto Ávila Barcelos – Bombeiro de 1ª.” ----------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (05/06) 2.ª ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA ATRIBUIÇÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023: -------------------------  
 -------- Presente a 2.ª Ata I-513/2023, datada de 17 de fevereiro findo, da Comissão de 
Análise das candidaturas para atribuição das bolsas de estudo para o ano letivo de 
2022/2023, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Aos dezassete do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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.-------------------------------  
 -------- Na ata datada da vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, a Comissão 
propôs relativamente aos bolseiros Maria Helena Neto de Oliveira Gonçalves e Luís 
Soares Guiod de Castro o seguinte: --------------------------------------------------------------  
 -------- a) 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. -------------------------------------------------------------------  
 -------- b) 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. --------------  
 -------- Tendo a Câmara Municipal aprovado estas propostas e uma vez que os bolseiros 
já entregaram os documentos em falta, propõe a Comissão: -----------------------------------  
 -------- c) Atribuir bolsa à candidata Maria Helena Neto de Oliveira Gonçalves e Luís 
Soares Guiod de Castro conforme quadro em anexo. ------------------------------------------  
 -------- Foi aprovado o compromisso Plurianual através da Proposta n.º I I/1785/2022 
presente à reunião de Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2022 e reunião da 
Assembleia Municipal datada de 27 de dezembro de 2022. ------------------------------------  
 -------- 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 unanimidade, aprovar a presente Ata da 
Comissão de Análise para atribuição de Bolsas de Estudo em apreço. ------------------  
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 -------- (06/06) PROPOSTA – APOIO AO JUVENTUDE DESPORTIVA 
LAJENSE - TORNEIO DO RAMO GRANDE AZORES CUP 2023: -------------------  
 -------- Proposta n.º 556/2023, datada de 1 de março em curso, do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Ricky Baptista, do seguinte teor:---------------------------------------  
 -------- “Considerando a política municipal de atividade física, quer federada quer 
amadora; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Considerando a realização anual do Torneio Ramo Grande Azores Cup, 
organizado pelo clube Juventude Desportiva Lajense, que reúne escalões de formação 
em futebol de clubes locais, regionais e nacionais; ----------------------------------------------  
 -------- E considerando a importância, dimensão e impacto deste evento no calendário 
desportivo concelhio; ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Propõe-se, no âmbito das competências atribuídas pela lei habilitante, 
nomeadamente a alínea o) do Artigo 33º da Lei Nº75/2013, de 12 de setembro, com 
última versão regulamentada pela Lei Nº66/2020, de 04 de novembro: ----------------------  
 -------- 1- A atribuição de um apoio monetário no valor de 5000€ (cinco mil euros) ao 
clube Juventude Desportiva Lajense para as despesas inerentes à realização do Ramo 
Grande Azores Cup; ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2- Apoio logístico, no âmbito da disponibilidade da Divisão de Gestão de 
Infraestruturas e Logística.” -------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (07/06) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 17 - MARIA AURÉLIA AGUIA R DE 
MENEZES SANTOS - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, 
FREGUESIA DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: -------- -------------------------  
 -------- Proposta n.º 576/2023, datada de 3 de março corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (08/06) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 78 - MARA CRISTINA MENES ES DOS 
SANTOS FAGUNDES - DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA 
RITA, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: -- ----------------------  
 -------- Proposta n.º 578/2023, datada de 3 de março em curso, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 -------- (09/06) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 82 - PEDRO JORGE DE PAIV A BRANCO - 
DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGU ESIA DE 
SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: --------------------- -----------------------------------  
 -------- Proposta n.º 579/2023, datada de 3 de março corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (10/06) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 48 - MARCO PAULO SILVA B ARCELOS E 
MARLENE SOFIA GOMES PEREIRA BARCELOS - DO ALVARÁ N. º 2/2021 
DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGUESIA DE SANTA CRUZ, P RAIA DA 
VITÓRIA: ------------------------------------------ ---------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 580/2023, datada de 3 de março em curso, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 



 

 
Ata nº 6/2023 Página 7 de 8 
 
 
 
 

 -------- (11/06) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 87 - ORLANDO VIEIRA ANDR É - DO 
ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGUESI A DE SANTA 
CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------- ----------------------------------------  
 -------- Proposta n.º 581/2023, datada de 3 de março corrente, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  
 
 
 -------- (12/06) PROPOSTA – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 18 - RENATO DAMASCENO ME DEIROS 
DIAS -DO ALVARÁ N.º 2/2021 DO BAIRRO DE SANTA RITA,  FREGUESIA 
DE SANTA CRUZ, PRAIA DA VITÓRIA: ------------------ ---------------------------------  
 -------- Proposta n.º 582/2023, datada de 3 de março em curso, da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  
 -------- “Considerando que o Regulamento para a atribuição de lotes e frações do bairro 
de Santa Rita, consagra as condições e requisitos para a sua alienação; ----------------------  
 -------- Considerando que nos termos do artigo 6º do supracitado Regulamento compete 
à comissão, nomeada pela Presidente da Câmara, analisar a conformidade de cada 
processo às regras do Regulamento e elaborar um relatório; -----------------------------------  
 -------- Propõe-se e submete-se a este executivo, no âmbito do citado artigo, o relatório 
em anexo com vista à respetiva deliberação.” ----------------------------------------------------  
 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
 
 
 ---------- 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 quinze horas e 
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cinquenta 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: _________________________________________ 


