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ATA Nº 17  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE AGOSTO DE 2017  
 

 

PRESIDÊNCIA: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos. --------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, 

Elmano Manuel Vieira Nunes, Maria Judite Gomes Parreira e Paulo Noval Frederico. ---  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro. -------------------------  

 

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

 

 -------- Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos 

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

Presidência de Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, estando presentes 

os Vereadores 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, a Excelentíssima senhora Vice-Presidente declarou aberta a reunião. --------  

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos a senhora Vice-Presidente deu a palavra aos 

Vereadores para eventuais intervenções. ----------------------------------------------------------  

 

 -------- Sobre a questão colocada pela Vereadora Maria Judite Parreira, na reunião 

camarária anterior, relativamente à existência de duches para pés, o Vereador Osório 

Silva informou que, apesar de não conseguirem resolver esse problema no decorrer 

deste verão, nomeadamente, por via do investimento financeiro que tinha de ser feito e 

pelo facto de haver muitos colaboradores de férias, de futuro, a solução passava por 

reforçar a existência de torres com duches normais naquele local, colocando também 

mais duches lava-pés, disponibilizando-se condições idênticas às zonas balneares da 
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Prainha e da Riviera que, na sua opinião, são as que dispõem atualmente de melhores 

condições. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Osório Silva referiu que, ainda durante esta época balnear, ficariam 

disponíveis fraldários nas três zonas balneares. --------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, nas Festas da Praia deste ano, para além dos fraldários 

que irão existir nas casas de banho públicas junto ao restaurante “Garça”, bem como nas 

do Clube Naval, também disponibilizarão no Clube Naval um micro-ondas, 

nomeadamente para efeitos de aquecimento de alimentação de bebés. Acrescentou ainda 

que, por motivos de segurança, mas não só, foi criada uma saída em rampa do Clube 

Naval diretamente para a Zona Verde o que permitirá também, um acesso mais fácil aos 

referidos sanitários pela zona verde. ---------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o investimento que estava a ser feito 

perto do restaurante “La Barca” seria para apoio balnear, ao que o Vereador Osório 

Silva respondeu que se tratavam de instalações sanitárias públicas, com acesso a 

pessoas com mobilidade reduzida, para apoio às pessoas que circulem na avenida 

marginal e que, para além das casas de banho, também haverá uma zona de 

duches/vestuário e armazém para pranchas dos surfistas da zona da Ribeira de Santo 

Antão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou sobre as alterações de última hora 

relativamente a alguns dos espetáculos que constam do programa das Festas da Praia e 

se acresceram mais encargos inerentes a essas alterações, ao que o Vereador Tibério 

Dinis respondeu que em termos de despesas o valor mantinha-se praticamente igual, 

acrescentando que essas alterações foram rapidamente publicadas na página das Festas 

da Praia da rede social facebook, e, na sua opinião, acredita que não ocorrerão 

devoluções de pulseiras, nomeadamente, pelos comentários extremamente positivos à 

referida publicação e por não se tratarem de alterações de artistas como o Matias 

Damásio ou a Paula Fernandes, mas de artistas de segunda/terceira linha do cartaz das 

Festas, tendo essa substituição sido feita pelo artista Frankie Chavez, o qual teve uma 

atuação muito boa há dois anos nas Festas da Praia. ---------------------------------------------  

 

 -------- Ainda relativamente aos concertos, a Vereadora Maria Judite Parreira 

questionou se a exigência do artista Cock Robin de iniciar o espetáculo antes da meia-

noite, não colocaria em causa o número de pessoas para assistirem a esse espetáculo, 

nomeadamente por não haver um concerto antes, tal como programado, ao que o 

Vereador Tibério Dinis respondeu que independentemente daquilo que está programado 

não acredita que haja algum problema nesse sentido, nomeadamente, porque existe 

sempre uma dilação de trinta ou quarenta minutos de um espetáculo para o outro e 

porque se tratam de concertos que as pessoas têm sempre a possibilidade de entrar e sair 

quando pretendem. ------------------------------------------------------------------------------------   

 

 -------- No que concerne à proposta de teleassistência aprovada na reunião camarária 

anterior, o Vereador Paulo Frederico mencionou que veio publicado num jornal que a 
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Secretaria Regional da Solidariedade Social também tinha uma proposta idêntica, pelo 

que questionou se não iria haver uma duplicação de projetos e se a câmara não poderia 

poupar algum dinheiro aderindo só a esse projeto do Governo Regional. --------------------  

 -------- A senhora Vice-Presidente esclareceu que Município da Praia da Vitória já tinha 

avançado com este processo quando teve conhecimento que essa proposta iria ser 

implementada pelo Governo Regional, porquanto, o projeto da Câmara tem uma 

resposta mais local, ou seja, de maior próximidade aos idosos deste concelho pelo que o 

projeto deste Município será mantido. No entanto, e caso se verifique que a proposta da 

Secretaria Regional cobre as necessidades desta autarquia então esse contrato haverá de 

ser repensado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se, devido aos maus cheiros, já foram 

aplicadas algumas coimas, ao que a senhora Vice-Presidente referiu que há uns dias 

houve queixas mas que não deu entrada nos serviços nenhuma participação da PSP – 

Polícia de Segurança Pública. Continuou dizendo que, muitas vezes, não conseguem 

identificar o local de onde são provenientes os cheiros dos chorumes, no entanto, já 

houve uma ou duas queixas de pessoas que conseguiram identificar facilmente esses 

locais e, nessa altura, foi aplicado o regulamento na versão anterior ao que está 

atualmente publicado, com aplicação das respetivas coimas, sempre ao mesmo 

individuo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Recentemente, surgiram novamente esses cheiros, sem que tivesse sido 

rececionada qualquer participação nesse sentido, porém, é muito difícil identificar esses 

locais, uma vez que os mesmos podem ser provenientes de diversos terrenos agrícolas 

do concelho desde o Vale Farto, Belo Jardim, etc.. ----------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira perguntou se a Câmara não podia atuar sem 

que houvesse denúncia, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que para atuar era 

necessário saber quem era o infrator e donde provinha o cheiro. Continuou dizendo que 

o despoletar desse processo inicia-se com uma queixa de alguém à PSP, posteriormente 

os agentes deslocam-se ao local e participam à Câmara Municipal, com a identificação 

pormenorizada do dia, da hora, do local e do infrator e, perante essa participação, que 

não se tem verificado recentemente, a Câmara atua. ---------------------------------------------   

 -------- Visto que não há denúncias, a Vereadora Maria Judite Parreira sugeriu que 

fossem os fiscais da câmara a detetar de onde vêm esses maus cheiros para que se 

pudesse tomar uma iniciativa na resolução do problema, ao que a senhora Vice-

Presidente retorquiu que isso já aconteceu mas que é muito difícil detetar, sobretudo, de 

onde são provenientes os maus cheiros porque, ou o fiscal verifica efetivamente o 

momento em que os chorumes acabaram de ser colocados, ou então, só passando pela 

estrada não se consegue identificar se o cheiro provém do terreno A, B, C ou D, 

tornando-se quase inexequível estar a ver propriedade por propriedade, pelo que só as 

pessoas que estiverem próximas é que conseguem fazer essa identificação. -----------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira referiu que, eventualmente, o problema está 

no facto de a vizinhança desses prédios não querer apresentar queixa para evitar 

problemas, ao que a senhora Vice-Presidente salientou que a Câmara só avançou para a 

elaboração de um novo código de posturas após as inúmeras queixas e participações que 
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recebiam anteriormente, porém, atualmente já não têm surgido queixas. Destacou 

também que, depois de publicado o novo Código de Posturas, tem ocorrido muito 

menos situações de maus cheiros inclusive, após essa publicação, chegou a reunir com a 

Associação Agrícola e com o agricultor que presta esse serviço de colocação de 

chorumes, no sentido de os informar do novo Código de Posturas e da forma como 

haviam de proceder, conquanto, após o mesmo ter sido avisado, verificou-se a 

contenção desse tipo de procedimento apesar de haver sempre alguém que se atreve a 

correr esse risco. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL – ROBERTO LÚCIO SILVA PEREIRA MONTEIRO: -----------------  

 -------- Requerimento datado de 1 de agosto em curso, de Roberto Lúcio Silva Pereira 

Monteiro, comunicando nos termos dos números 1 e 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, 

de 18 setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, que 

não pôde estar presente na reunião camarária ordinária de 1 de agosto de 2017. -----------  

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

 

 

 -------- (02/17) VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO 

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

 -------- Requerimento datado de 26 de julho findo, 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 1 dia de 

férias, no dia 24 de agosto de 2017. ----------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/17) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 27 de julho findo, do Vereador Tibério Manuel Faria 

Dinis, comunicando o gozo de um dia de férias, no dia 28 de julho 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/17) RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO - 1º 

ACOMPANHAMENTO: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária, o relatório de Auditoria de 

Certificação (1º Acompanhamento), realizada a 12 de julho do corrente ano, pela EIC – 

Empresa Internacional de Certificação -, o qual faz parte integrante desta ata. --------------  

 -------- Informação n.º I-CMPV/2017/1262, datada de 13 de julho findo, da responsável 

pelo Sector de Recursos Humanos e Qualidade, Dr.ª Anabela Leal, do seguinte teor: -----  

 -------- “(…) relatório de Auditoria de Certificação (1º Acompanhamento) realizada a 12 

de julho do corrente ano e na qual não se registou qualquer "Não Conformidade" 

resultando assim na renovação da certificação obtida a 14/07/2016. --------------------------  

 -------- Do referido relatório, destaco os pontos fortes indicados pelo auditor, bem como 

as Oportunidades de Melhoria, a saber: ------------------------------------------------------------  

 -------- Pontos Fortes: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Trabalho desenvolvido pela Gestora da Qualidade; -----------------------------------  

 -------- - Disponibilização do Livro de Elogios e; ------------------------------------------------  

 -------- - Aconselhamento prestado aos Cliente/Munícipes por parte dos trabalhadores 

do Atendimento de Taxas e Licenças e Obras Particulares. ------------------------------------  

 -------- Oportunidades de Melhoria: ----------------------------------------------------------------  

 -------- - Reforço do envolvimento da Gestão de Topo (participação direta e sistemática 

no SGQ) e; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Ponderar a disponibilização ao público dos índices apurados de satisfação dos 

Munícipes/Clientes.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Maria Judite Parreira questionou quem é que tinha solicitado esta 

auditoria, ao que a senhora Vice-Presidente respondeu que a mesma não tinha sido 

solicitada por ninguém, acrescentando que era feita por um auditor externo no âmbito da 

certificação de prestação dos serviços relacionados com atendimento e fiscalização no 

setor de taxas e licenças e na secção de obras particulares, com o objetivo de verificar se 

o Município cumpre com todos os procedimentos que já haviam sido certificados. --------  

 -------- A senhora Vice-Presidente destacou, ainda, que nessa auditoria não se registou 

qualquer “Não Conformidade” mas sim “Oportunidades de Melhoria” as quais iriam ser 

implementadas e, numa futura auditoria, verificarão se esses aspetos de melhoria foram 

melhorados, porquanto, mediante os resultados deste relatório foi renovada a 

certificação obtida a 12 de julho de 2016. ---------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/17) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO DE 

CONTAS DO 1.º TRIMESTRE DE 2017: -----------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o ofício n.º 147/2017, datado de 14 de julho findo, da 

TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, 

EM, remetendo a este Município, o relatório de contas relativo ao primeiro trimestre de 

2017. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Informação datada de 21 de julho findo, da Técnica Superior afeto ao Sector de 

Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Sandra Nunes, do seguinte teor: ----------------------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico mencionou que o passivo desta Empresa continuava 

a ser preocupante, ao que a senhora Vice-Presidente referiu que já se havia chegado a 

um processo de acordo com a EDA – Empresa de Eletricidade dos Açores – 

relativamente às deslastragens. Continuou dizendo que foi preparado um algoritmo que 

já está aprovado por todas as partes, porquanto, embora não fosse o desejável, 

acordaram que fosse pago à TERAMB o valor de trezentos mil euros, que já era devido 

há algum tempo, estando por receber ainda a última faturação referente às deslastragens.  

 -------- A senhora Vice-Presidente informou também que a TERAMB já começou a 

receber resíduos provenientes das outras ilhas, nomeadamente de Santa Maria, Graciosa 

e Faial, sendo esta mais uma forma de receita que contribuirá para o reequilíbrio das 

contas desta Empresa, o que ainda não se traduz neste relatório de contas pelo facto do 

mesmo ser referente ao primeiro trimestre deste ano, mas terá efeitos no segundo 

trimestre.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Paulo Frederico questionou se o envio desse lixo para a TERAMB, 

para tratamento, compensava financeiramente, ao que a senhora Vice-Presidente 

respondeu afirmativamente, acrescentando que esse transporte seria comparticipado 

pelo Governo Regional, porquanto, o tratamento dos resíduos está legislado e não pode 

ser depositado em aterros. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 1.º 

trimestre de 2017, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Ilha Terceira, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, para o 

mesmo efeito, de acordo com a alínea e), do nº 1 do artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ---------------------------------  

 

 

 -------- (06/17) PROPOSTA – VENDA DE BOLOS LÊVEDOS - ESPAÇO “A” DA 

ZONA BALNEAR DA FREGUESIA DOS BISCOITOS: ----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2017/1306, datada de 26 de julho findo, da Sr.ª Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Paula Ramos, do seguinte teor: -----------------------  

 -------- “O Regulamento dos Espaços de Venda da Zona Balnear da Freguesia dos 

Biscoitos, publicado no Diário da República, 2ª série – Nº 48 - 8 de março de 2017, tem 

por objeto a organização, o funcionamento, a utilização e o regime de atribuição e 

ocupação dos espaços de venda sitos nessa freguesia, destinados aos produtores 

agrícolas locais, à venda de doçaria caseira e tradicional e de artesanato típico da ilha 

Terceira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do nº 1, do artigo 3º, do Regulamento, apenas é possível vender 

nesses espaços: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- a) Produtos hortícolas de consumo imediato e fresco e produtos agrícolas secos 

mas conserváveis; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Frutas, frescas ou secas;------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Produtos hortícolas não alimentares, como flores, plantas e sementes; -----------  

 -------- d) Produtos transformados, designadamente compotas, curtumes, sendo que 

terão de utilizar pelo menos um ingrediente produzido localmente; --------------------------  

 -------- e) Doçaria caseira; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Doçaria tradicional; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Artesanato típico da ilha Terceira.------------------------------------------------------  

 -------- Sucede que o Sr. José António Alves de Melo, titular do contrato do espaço A, 

que se anexa, vem requerer autorização para vender donetes, donas amélias e bolos 

lêvedos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por despacho de 20 de julho, do corrente ano, da Exmª Srª Vice-Presidente, Drª 

Paula Ramos, foi autorizada a venda de donetes e donas amélias pelo facto destes 

produtos se enquadrarem na definição de doçaria caseira e tradicional, a que aludem as 

alíneas d) e e) do artigo 2º. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, e considerando que o nº 2 do artigo 3º, menciona que para além 

dos produtos referidos no número 1, deste mesmo artigo, podem ainda, mediante 

autorização prévia da Câmara Municipal, ser vendidos, ocasionalmente, temporária ou 

continuadamente, outros produtos ou artigos, propõe-se que este executivo delibere 

autorizar a venda de bolos lêvedos de confeção particular.” -----------------------------------  

 -------- A senhora Vice-Presidente fez uma breve explanação deste assunto, destacando 

que, pelo facto do bolo lêvedo não ser considerado um produto típico desta Ilha, esta 

proposta era presente a reunião de câmara para efeitos de decisão, porquanto, qualquer 

definição ou interpretação no âmbito do Regulamento dos Espaços de Venda da Zona 

Balnear da Freguesia dos Biscoitos teria de ser por deliberação camarária. -----------------  

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

 

 

 -------- (07/17) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PEDIDO DE LUGAR DE 

ESTACIONAMENTO RESERVADO JUNTO À SUA MORADIA, SITA NA RUA 

SERPA PINTO, N.º 48, 3.º ANDAR - JANE MARIE MALE:-----------------------------  

 -------- Requerimento datado de 19 de julho findo, de Jane Marie Male, residente em 

Rua Serpa Pinto, n.º 48, 3.º andar, freguesia de Santa Cruz, deste Concelho, solicitando 

de acordo com o artigo 7.º, do capítulo II, do Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, um lugar de estacionamento 

reservado junto à sua residência, até 31 de dezembro de 2017. --------------------------------  

 -------- Informação datada de 20 de julho findo, do Sector de Atendimento a Munícipes, 

Sr.ª Elisabete Costa, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------  

 -------- “A Senhora Jane Marie Male, vem requerer a esta Câmara Municipal 

estacionamento reservado para uma viatura com a matrícula D2-58-BC, até 31 de 

dezembro de 2017, junto à sua moradia, na rua Serpa Pinto, nº48 3º andar. -----------------  

 -------- Tenho a informar que a Câmara Municipal da Praia da Vitória poderá atribuir, 

em alguns casos, locais reservados na área a que se refere o artigo 1º que ficarão 
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sujeitos ao pagamento da tarifa prevista no artigo 4º ambos do Regulamento das Zonas 

de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória . O número de lugares a 

atribuir nos termos do número anterior, não poderá exceder 10% do número total de 

lugares existentes nas correspondentes zonas tarifadas. De acordo com o parecer técnico 

do Senhor Engº Paulo Nunes atendendo a que a taxa de ocupação não ultrapassa os 10% 

por zona e sendo uma ocupação limitada num espaço temporal, o pedido pode ser 

deferido. Caso seja deferido deverá dar-se conhecimento ao Chefe de Divisão Paulo 

Nunes, para o mesmo coordenar a delimitação e colocação da devida sinalética.” ---------  

 -------- Despacho datado do referido dia 20 de julho, da Sr.ª Vereadora com 

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

 -------- «Defiro o presente pedido nos termos e fundamentos da informação 

administrativa, elaborada pela Colaboradora Elisabete Costa, cujo teor se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos. -------------------------------------------------  

 -------- Dê-se conhecimento à Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística para 

delimitação e colocação da sinalética. -------------------------------------------------------------  

 -------- Remeta-se ao Sector de Expediente para agendamento na ordem de trabalhos da 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal para ratificação do presente despacho.»  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho datado de 20 

de julho findo, assumido pela Sr.ª Vereadora com competência delegada, Dr.ª 

Paula Ramos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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. Vice-Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dez horas e 

cinquenta minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pela Exm.ª Senhora Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


