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EDITAL 
 

SESSÃO PÚBLICA DO DIA 27/02/2023 
 

 
 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 fevereiro, pelas 11H00, 
se realizará na Casa do Povo do Cabo da Praia, sita à Estrada de Santa Catarina, freguesia do Cabo da Praia, 
deste Concelho, a 1.ª sessão ordinária do corrente ano de 2023, 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 10 
de dezembro de 2022 a 9 de fevereiro de 2023; 
 3. Apresentação, discussão e votação da 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; 
 4. Apresentação, discussão e votação da proposta de redução do valor do contrato-programa 
nº16/GERAL/2022 realizado entre o Município da Praia da Vitória e a Praia Cultural; 
 5. Apresentação, discussão e votação da proposta de 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; 
 6. Apresentação, discussão e votação da proposta de renovação da redução de 50% das taxas do 
Mercado Municipal; 
 7. Apresentação, discussão e votação da proposta de 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 da Praia da Vitória; 
 8. Apresentação, discussão e votação da proposta de abandono do Município da Praia da Vitória da 
ANAM-Associação Nacional das Assembleias Municipais. 
 
 
 Praia da Vitória, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023. 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

Paulo Manuel Martins Luís 


