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ATA Nº 6  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE MARÇO DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro. --------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, 

Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, 

Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. -----------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência 

de Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, estando presentes os Vereadores Paula 

Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tibério Manuel Faria Dinis, Osório 

Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e Paulo 

Noval Frederico. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- 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, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu conhecimento que já 

entregou a documentação respeitante ao inquérito realizado no âmbito do PIRUS – 

Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável – aos senhores Vereadores, 

inclusivamente a requisição. A fatura ainda não foi disponibilizada porque este estudo 

foi candidatado, no âmbito do PIRUS, e encontrando-se a candidatura em fase de 

análise, os serviços entenderam que, caso se tivesse a fatura final antes da aprovação, 

corria-se o risco de perder o reembolso, porquanto, em termos de legislação, o que pode 

ser enquadrável e ter data anterior à candidatura, são projetos de arquitetura, estudos 

geológicos e outro tipo de situações, pelo que para não se correrem riscos, acordou-se 
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com a NORMAÇORES que a fatura só seria emitida após a aprovação da candidatura, 

para ter data posterior, apesar da requisição ter data prévia. ------------------------------------  

 -------- Esclareceu, ainda, que de acordo com as últimas informações que tiveram, está 

para breve a aprovação da candidatura, sendo o maior problema desta candidatura a 

documentação do processo da ampliação da Marginal. -----------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. ----------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico salientou que como exerce funções na Escola 

Secundária Vitorino Nemésio tem conhecimento que, nesta altura, os alunos do nono e 

décimo segundo anos, principalmente os do décimo segundo ano, estão a ter orientações 

relativamente às opções vocacionais, e questionou se existe alguma divulgação, junto 

dessa Escola e da Escola Profissional, de que a Câmara dispõe de um serviço de apoio 

nessa matéria, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que a Câmara faz essa 

divulgação em articulação com uma grande parte dos professores. ---------------------------  

 -------- Referiu ainda o Vereador Tibério Dinis que por vezes a Escola dispõe de 

psicólogo e não recorre ao serviço municipal, para além de que esse serviço tem uma 

maior procura no período a seguir às férias da Páscoa, apesar de estar disponível todo o 

ano. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou também que a própria Associação de Estudantes da Escola Secundária 

Vitorino Nemésio pretende, a seguir às férias da Páscoa, organizar um conjunto de 

eventos sobre o assunto, tendo até já solicitado à Câmara a deslocação de um técnico 

para dar a conhecer o Regulamento Municipal de atribuição de bolsas de estudo. Para 

além disso, pretendem convidar um conjunto de personalidades da Praia, para falarem 

do seu percurso académico e da sua experiência profissional. ---------------------------------  

 -------- Em termos de educação deu conhecimento de uma ideia que, em breve, deve ser 

apresentada publicamente, a qual já tinha surgido para o Município fazer pontualmente, 

mas não havia tido o sucesso pretendido, ou seja, um conjunto de formações ou sessões 

de esclarecimento, direcionadas para os pais. Porém, a Associação de Pais da Escola 

Básica Integrada da Praia da Vitória propôs ao Município a realização de um conjunto 

de três ações. No seguimento dessa proposta sugeriu-se que esse evento fosse realizado 

em articulação com as restantes associações de pais, pelo que, será feito nas três Escolas 

e, para além dessas três ações de formação, serão acrescentadas mais duas, por sugestão 

do Município, sendo que duas delas são repetição daquilo que já se tinha tentado fazer, 

sem sucesso. Uma dessas ações é sobre a segurança na internet dirigida aos miúdos; a 

segunda é dirigida aos pais para efeitos de controlo parental da internet; a terceira tem a 

ver com o bullying nas escolas; a quarta sobre alimentação saudável e nutrição; e a 

última, direcionada para os pais, com o objetivo de informar como podem acompanhar 

os estudos dos filhos a partir de casa. --------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu, ainda, que todas essas ações em princípio vão avançar, sendo que a 

despesa ronda os quinhentos euros, e destina-se essencialmente para financiar a 

deslocação e estadia da pessoa certificada que faz as formações em segurança online. ----  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se a Câmara é que está a contatar esses 

técnicos, tendo o Vereador Tibério Dinis respondido que isso está delegado na 
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Associação de Pais, competindo à Câmara disponibilizar o apoio logístico na 

organização e financeiro para deslocação do técnico. -------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tibério Dinis concluiu dizendo que as formações terão lugar na 

Escola dos Biscoitos, Escola Básica Integrada da Praia da Vitória e Escola Secundária 

Vitorino Nemésio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida, a Vereadora Maria Judite Parreira solicitou um esclarecimento 

relativamente à aquisição, por parte da Câmara, de uma casa nos Biscoitos que, 

posteriormente, foi alugada aos anteriores proprietários, pelo valor de quatrocentos 

euros, tendo a Câmara incluído essas pessoas no apoio ao arrendamento com um apoio 

de cento e cinquenta euros. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente referiu que não tem conhecimento dessa 

situação em concreto, mas vai averiguar e tentar perceber o que se passou. No entanto, 

daquilo que tem conhecimento as únicas casas que a Câmara comprou, nos Biscoitos, 

foram no Bairro dos Caneleiros e foi em parceria com a Segurança Social. -----------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira esclareceu que a família que a abordou, sobre 

esta questão, alegou que se encontra com dificuldades em suportar as despesas 

provenientes da sua habitação, correndo o risco de ter de a entregar ao banco, pelo que 

também gostaria de a poder vender e continuar a morar na mesma, com o apoio que a 

outra família teve. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente esclareceu que a Câmara já apoiou várias 

situações em que as famílias perderam as casas, porém, desconhece o que se passou 

neste caso em concreto. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/06) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

PAMPLONA RAMOS – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS:---------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 1 de março corrente, da Vereadora Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, comunicando nos termos do disposto no artigo 

14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar três 

dias de férias, de 26 a 28 de abril próximo. -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (02/06) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

FÉRIAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 22 de fevereiro findo, do Vereador Tibério Manuel 

Faria Dinis, comunicando o gozo de três dias de férias, nos dias 1, 2 e 3 de março de 

2017, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, com as 

posteriores alterações. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/06) UNIVERSIDADE DOS AÇORES – REITORIA – PROPOSTA DE 

CONVÉNIO ENTRE A UNIVERDADE DOS AÇORES E A CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA: -----------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º REIT-SAI/2017/281, datado de 23 de fevereiro findo, do Reitor da 

Universidade dos Açores, remetendo a este Município uma proposta de convénio que 

poderá servir de base para o desenvolvimento de projetos e iniciativas especificas a 

acordar com esta Câmara Municipal, tendo em vista o estabelecimento de um 

compromisso estratégico visando o desenvolvimento económico do Concelho e o bem-

estar social dos seus cidadãos, assentes numa formação e qualificação de alto nível, em 

investigação de base científica e tecnológica. ----------------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente fez um enquadramento sobre a 

proposta de convénio, que surgiu no âmbito de uma audiência com o Reitor da 

Universidade dos Açores. Nessa audiência, o Reitor informou que foi alertado pelo 

Ministério que, tendo em conta o volume da informação dos contratos celebrados com a 

Universidade, supostamente, esta teria um número significativo de serviços, pelo que 

seria necessário repensar as transferências. Perante esta situação e após verificar que, 

em três ou quatro anos, a Universidade recebeu cerca de onze milhões de euros, o facto 

é que esse valor foi também destinado a associações criadas por professores da 

Universidade, sendo que, em alguns casos, esta é representante nessas associações, 

noutros não é. Desse modo, assumiu o compromisso com o Governo da República de 

sempre que for adjudicado um estudo, para o Governo Regional ou para os municípios, 

ou seja, para as entidades públicas, que envolva direta ou indiretamente a Universidade, 

tem de ser no âmbito deste convénio. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o grupo de trabalho concelhio, citado 

no Convénio, já está constituído, ao que o senhor Presidente respondeu que, neste 

momento, só se está a aprovar a proposta de Convénio e posteriormente é que será 

constituído o grupo referido. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de convénio em 

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de autorização de assunção 

do compromisso plurianual, nos termos da legislação em vigor. --------------------------  

 

 

 -------- (04/06) PROJETO DE DECISÃO DE RESOLUÇÃO UNILATERAL DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR SITO À 
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AVENIDA ÁLVARO MARTINS HOMEM CELEBRADO COM A 

CONCESSIONÁRIA NADYA KATHERINE ZOLNA LEAL: ---------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/345, datada de 8 de março em curso, da Vereadora 

com competência delegada, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor:------------------------------  

 -------- “1. Considerando que foi celebrado um Contrato de Concessão de Exploração do 

Bar sito à Avenida Álvaro Martins Homem – Praia da Vitória, no dia 18 de Julho de 

2016 com a concessionária Nadya Katherine Zolna Leal (cfr. cópia dos docs. que ora se 

juntam a esta proposta com os nºs 1 e 2); ----------------------------------------------------------  

 -------- 2. Considerando que, nos termos da cláusula Sétima do contrato, são obrigações 

gerais da concessionária, “garantir um bom serviço” e “manter as condições higiénicas 

do espaço”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. E que, nos termos da cláusula Décima Quarta, “São motivos de rescisão 

imediata do contrato, o incumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato e 

das obrigações gerais ou especiais do caderno de encargos, nomeadamente (…) a falta 

de qualidade do serviço, (…) a inexistência de condições de higiene”; ----------------------  

 -------- 4. Considerando que, nos termos dos Relatórios das vistorias realizadas nos dias 

2, 4 e 5 de agosto de 2016 e Relatório/Resumo, datado de 15 de Dezembro de 2016 (cfr. 

documentos que acompanham e fazem parte integrante desta proposta com os nºs 3 a 6), 

se constatou que o “Bar oferece serviço de fraca qualidade e com queixas dos utentes”; -  

 -------- 5. E que, relativamente à Limpeza, “Nas vistorias efetuadas no período das 

festas e após as mesmas, constatou-se alguma falta de limpeza das mesas e existência 

de poucas papeleiras, verificando-se assim alguns papeis espalhados na zona da 

esplanada”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. E que, relativamente ao Serviço de bar, se verificou que este “apresentou 

pouca oferta na variedade de snacks e outros, sendo esta uma lacuna apontada por 

parte dos seus utentes”, concluindo pela proposta de resolução do contrato de concessão 

por incumprimento do concessionário (cfr. conclusão no doc. nº 3); -------------------------  

 -------- 7. Constata-se então que a concessionária violou de forma grave e reiterada as 

condições do contrato no que se refere à qualidade do serviço prestado e às condições 

de higiene do espaço, por forma a inviabilizar definitivamente a relação contratual, 

conforme estipulado na Cláusula Décima Quarta do Contrato de Concessão; ---------------  

 -------- 8. Consequentemente, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: -------------  

 -------- a. Aprovar o presente projeto de decisão de resolução unilateral do contrato de 

Concessão de Exploração do Bar sito à Avenida Álvaro Martins Homem, a título 

sancionatório e por grave e definitiva violação das obrigações contratuais imputáveis à 

concessionária, designadamente dos seus deveres de prestação de serviço de qualidade e 

de manutenção das condições de higiene do espaço, determinando ainda a devolução do 

espaço ao município no prazo de 10 dias; ---------------------------------------------------------  

 -------- b. Proceder à audiência prévia da concessionária, notificando-a para se 

pronunciar, no prazo de dez dias e por escrito, sobre o presente projeto de decisão, nos 

termos das disposições conjugadas dos artigos 308º, nº 2 do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e 121º e seguintes do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de 

Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente referiu que o proposto vem no 

seguimento do mau funcionamento daquela concessão. ----------------------------------------  

 -------- Acrescentou que para aquele espaço funcionar devidamente, seria necessário 

fazer uma intervenção com outras condições, caso assim não seja, não vai ser viável. ----  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se a intenção da Câmara é de não 

avançar com uma nova concessão, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente, acrescentando que a intenção é de retirar a estrutura daquele local. -----  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o espaço não vai ser aproveitado pela 

Comissão de Festas da Praia, ao que o senhor Presidente respondeu que isso não vai 

acontecer, já que a intenção é de retirar a estrutura existente. No entanto, mais tarde se 

surgir alguma ideia para aquele local com outras condições e sendo viável, pode avançar 

a qualquer altura. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (05/05) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS - 

ORGANIZADORES DOS CONVÍVIOS PRAIENSES NA COSTA LESTE DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: -----------------------------------------------------------   

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/349, datada de 9 de março corrente, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que o Município da Praia da Vitória tem por prática reconhecer e 

distinguir coletividades ou personalidades que se destaquem na prestação de serviços 

meritórios, relevantes, ou se hajam notabilizado nas mais diversas áreas, tendo de 

alguma forma contribuído para o engrandecimento (cultural, desportivo ou outro) do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município da Praia da Vitória mantém uma relação de 

estreita proximidade com as comunidades de praienses na diáspora, assim como das 

iniciativas sociais e culturais intimamente ligadas às nossas mais nobres tradições, 

levadas a cabo além fronteiras; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o esforço de inúmeros praienses em levar e manter as vivências e 

tradições da Praia da Vitória nos Estados Unidos da América; --------------------------------  

  ------- Assim, com base no Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais em vigor, 

proponho a atribuição da Medalha Municipal – Valor Cultural Prata Vermeille aos: ------  

 -------- a) Presidentes das Comissões Organizadoras dos Convívios Praienses na Costa 

Leste dos Estados Unidos da América: ------------------------------------------------------------  

 --------  - António Rodrigues; ------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Francisco António de Sousa Toste; -----------------------------------------------------  

 --------  - João Gravito; -------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - José Enes Martins Toledo; ---------------------------------------------------------------  

 --------  - José Ilídio Mendes; ------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Libânio Daniel Vieira da Silva:----------------------------------------------------------  

 --------  - Luis Bettencourt; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Paulo Rodrigues; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  e ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- b) Praienses:-----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - José Augusto Saraiva; ---------------------------------------------------------------------  

 --------  - Paulina Rocha Arruda. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela dedicação demonstrada ano após ano, na preparação, apoio e organização 

do Jantar Convívio Amigos do Concelho da Praia da Vitória na Costa Leste dos Estados 

Unidos da América.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em referência a este ponto o senhor Presidente informou que embarcam, no dia 

trinta deste mês, para os Estados Unidos, e como não há hipótese de deslocar estas 

pessoas para as comemorações do dia vinte de junho, decidiu-se fazer o reconhecimento 

durante o convívio dos praienses. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou que esta proposta inclui dois grupos distintos, ou seja, na alínea a) 

constam as pessoas que presidiram às Comissões Organizadoras dos Convívios 

Praienses nos Estados Unidos, na alínea b) constam as pessoas que têm sido 

patrocinadores de excelência, nestes anos todos de Convívio. ---------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico inquiriu se a deslocação é só para uma parte dos 

Estado Unidos, ao que o senhor Presidente respondeu que a deslocação é para a Costa 

Leste e para a Califórnia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda o Vereador Paulo Frederico se não eram feitas homenagens na 

outra parte, tendo o senhor Presidente respondido que essas homenagens ocorreram no 

ano passado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se nestes convívios são apresentadas as 

Festas da Praia, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente, acrescentando 

que também são apresentados os projetos do Município. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente continuou dizendo que tem agendado dois eventos só com 

empresários, no âmbito da incubadora de empresas, sendo que um vai ter lugar na 

Califórnia e outro na Costa Leste. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico perguntou se vai algum grupo local nessa viagem, 

ao que o Vereador Tibério Dinis respondeu que se vai aproveitar, o Marco Constantino, 

da freguesia das Lajes, que participava em danças, que se encontra emigrado, e vai-se 

deslocar o Carlos Dias, da freguesia dos Biscoitos e o Paulo Roberto, da freguesia das 

Lajes. Também era para se deslocar o senhor Alcindo do Porto Martins, mas por 

questões de saúde, o mesmo informou que não poderá se deslocar. ---------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

 

 -------- (06/05) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS - BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - BOMBEIROS DA PRAIA DA VITÓRIA: ---------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/348, datada de 9 de março em curso, do Sr. 

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; ---------------------------  
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 -------- 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. -------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e 

Medalhas Municipais proponho que Câmara delibere a atribuição de Medalha de Bons 

Serviços Municipais em Prata, pelos seus 25 anos no ativo, ao bombeiro: -------------------  

 -------- Alexandre Manuel Picanço da Cunha – Comandante do Corpo de Bombeiros 

da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.” ---------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente esclareceu que no âmbito da proposta 

aprovada no sentido de instituir o “Dia Municipal do Bombeiro”, que por escolha da 

Associação de Bombeiros, tem lugar no terceiro domingo do mês de março, próximo 

domingo, e esta é a proposta de homenagem para este ano. ------------------------------------   

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira inquiriu se já está a ser ponderada a proposta 

de homenagens do próximo dia vinte de junho, e se já há alguma temática, tendo o 

senhor Presidente respondido que todos os anos têm mantido dois grupos, ou seja, os 

jovens talentos do Concelho e o outro grupo ao nível da componente do voluntariado, os 

quais pretendem manter. No entanto, e para este ano, ainda não se ponderou esse 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira disse que também gostaria de apresentar 

algumas sugestões nesse sentido. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, 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. --------------------------------------------  
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 -------- 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, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram onze horas, pelo que de 

tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Exm.º Senhor 

Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


