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EDITAL 
 

SESSÃO PÚBLICA DO DIA 27/12/2022 
 

 
 Paulo Manuel Martins Luís, Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória: 
 
 Faz público, de acordo com as disposições aplicáveis, que no próximo dia 27 de dezembro, pelas 
09H30, se realizará na Associação Filarmónica Cultural e Recreativa Santa Barbara da Fonte do Bastardo, sita à 
Rua do Pico, freguesia da Fonte do Bastardo, deste Concelho, a 5.ª sessão ordinária do corrente ano de 2022, 
desta Assembleia, que versará a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 1. Intervenção do Público; 
 2. Apresentação e discussão da Informação sobre a Atividade Municipal desenvolvida no período de 13 
de setembro a 9 de dezembro de 2022; 
 3. Apresentação e discussão do Relatório Final de Auditoria Financeira e de Recursos Humanos 
efetuada ao Grupo Municipal da Câmara Municipal da Praia da Vitória, relativamente ao período entre 2016 a 
15 de outubro de 2021; 
 4. Apresentação, discussão e votação da proposta de contração de financiamento de curto prazo, na 
modalidade de conta corrente, até ao montante de dois milhões de euros, a movimentar durante o ano de 
2023 – Relatório de Análise; 
 5. Apresentação, discussão e votação da proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem para o ano de 2023; 
 6. Apresentação, discussão e votação da proposta de participação variável de 5% no IRS 
relativamente aos rendimentos de 2023; 
 7. Apresentação, discussão e votação da proposta de aplicação da Taxa de Derrama para o ano de 
2023; 
 8. Apresentação, discussão e votação da proposta de fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis para o ano de 2023; 
 9. Apresentação, discussão e votação da proposta de atualização das Taxas e Outras Receitas 
Municipais, para o ano de 2023; 
 10. Apresentação, discussão e votação da proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano do 
Município da Praia da Vitória, para o ano de 2023; 
 11. Apresentação, discussão e votação da proposta de Nota Justificativa referente ao Mapa de 
Pessoal 2023, do Município da Praia da Vitória, elaborado nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
 12. Apresentação, discussão e votação da proposta de redução do valor do contrato-programa 
nº34/GERAL/2021 realizado entre o Município da Praia da Vitória e a Praia Cultural; 
 13. Apresentação, discussão e votação da proposta de contrato-programa entre o Município da Praia 
da Vitória e a Praia Cultural para a restruturação financeira e de recursos humanos e internalização; 
 14. Apresentação, discussão e votação da proposta de contrato-programa com a Praia Ambiente, 
E.M. – Limpeza Urbana; 
 15. Apresentação, discussão e votação da proposta de contrato-programa com a Praia Ambiente, 
E.M. – Tarifa Social; 
 16. Apresentação, discussão e votação da proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos 
Compromissos para 2023; 
 17. Apresentação e discussão do Tarifário da Praia Ambiente E.M., para o ano de 2023; 
 18. Apresentação e discussão do Orçamento e Plano de Atividades da Praia Ambiente, E.M., para o 
ano de 2023; 
 19. Apresentação do relatório e contas relativo ao 3.º trimestre de 2022 da Praia Ambiente, E.M.; 
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 20. Apresentação e discussão do Orçamento e Plano de Atividades da Praia Cultural, CIPRL, para o 
ano de 2023; 
 21. Apresentação do relatório e contas relativo ao 3.º trimestre de 2022 da Praia Cultural, CIPRL; 
 22. Apresentação e discussão do Plano de Atividades e Orçamento para 2023 e Tarifário para 2023 
da TERAMB, EM; 
 23. Apresentação, discussão e votação da minuta de contrato-programa para 2023 a celebrar entre a 
TERAMB e os municípios de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória; 
 24. Apresentação do relatório e contas relativo ao 2.º trimestre de 2022 da TERAMB - Empresa 
Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM; 
 25. Apresentação do relatório e contas relativo ao 3.º trimestre de 2022 da TERAMB - Empresa 
Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM. 
  
 
 Praia da Vitória, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

Paulo Manuel Martins Luís 


