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ATA Nº 21   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE OUTUBRO DE 2018  
 

 

PRESIDÊNCIA: Carlos Armando Ormonde da Costa. ----------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia 

Brito Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 

em substituição de Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Manuel 

da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes 

Espínola. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Raquel Lemos Borges, Paula 

Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos e Cláudia Fagundes Martins. --------------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos 

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

de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de Paula Cristina 

Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição 

de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. --------------------------------  

 

 -------- 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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ---------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Vice-Presidente deu a palavra aos 

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

 

 -------- O Vereador Rui Espínola entregou um requerimento sobre os terrenos afetos ao 

Bairro de Santa Rita, a solicitar cópia do acordo assinado entre o senhor Presidente da 

Câmara e o representante dos proprietários, bem como a cópia da negociação escrita. ----  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola referiu que, na reunião pública mensal 

da Câmara realizada na freguesia da Agualva, foi abordada a possibilidade de se criar 

um centro de explicações, ou de apoio escolar, na freguesia em causa, sendo que, nessa 

altura, foi dito pelo senhor Presidente que havia um projeto semelhante no Bairro Nossa 

Senhora de Fátima que poderia ser estendido àquela freguesia, todavia, como se estava a 

meio do ano letivo não fazia sentido iniciar esse projeto. Assim sendo, e como se 

iniciou um novo ano letivo, questionou se existe alguma perspetiva disso acontecer na 

freguesia da Agualva.---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Vice-Presidente respondeu que, neste momento, não 

existe qualquer perspetiva nesse sentido, considerando que os espaços existentes estão 

concessionados. Face ao argumento, o Vereador Rui Espínola referiu que a ideia não 

consiste em abrir uma creche, nem um ATL, nos mesmos moldes dos existentes, mas 

sim em criar um espaço onde as crianças possam ficar após o horário escolar, tendo em 

conta que esta é a única freguesia do Concelho que não tem um espaço com esta 

finalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esclareceu também, o Vereador Rui Espínola, que até é possível existir mão-de-

obra gratuita para esse tipo de situações, sendo que posteriormente poderia explicitar 

melhor esse procedimento, porquanto seria uma forma de se poder ajudar as pessoas da 

freguesia da Agualva sem grandes custos. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente esclareceu que a questão prende-se, essencialmente, 

com os custos, no entanto poderiam considerar essa situação. ---------------------------------  

 

 -------- No que concerne aos pavilhões construídos no Concelho, o Vereador Tiago 

Borges questionou como é gerido o acesso aos mesmos e se existe algum regulamento.  -  

 -------- Relativamente a esta situação o Vereador Tiago Ormonde respondeu que está em 

preparação um Regulamento do Desporto, que vai incluir a parte da cedência das 

instalações desportivas. No entanto, reconheceu que o processo de utilização dos 

pavilhões não tem sido fácil de gerir, nomeadamente porque é necessário ter um 

funcionário a tempo inteiro nesses espaços, pelo que se optou por entregar a gestão a 

cada uma das entidades que mais utiliza o espaço, mediante um pagamento e com o 

compromisso de que sempre que a Câmara Municipal necessitar utilizar tem prioridade.  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se não seria mais funcional entregar os 

pavilhões às Juntas de Freguesia e estas fazerem a sua gestão com contrapartidas, ao 

que o Vereador Tiago Ormonde respondeu que essa hipótese também já foi ponderada, 

porém não houve grande abertura, pelo menos, por parte da Junta de Freguesia abordada 

nesse sentido, mas obviamente que isso nunca foi ponderado como um modelo de fundo 

para a gestão dos pavilhões. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Tiago Ormonde esclareceu ainda que esta é uma questão que está a 

ser reestruturada e será devidamente regulamentada, sendo que, sem ser o desporto 

federado, terá de se estabelecer um valor a cobrar pela utilização dos pavilhões, 

considerando que há sempre custos associados, por exemplo com o fornecimento de 

água e de luz, sendo esta também uma forma das pessoas terem outro cuidado com as 

instalações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que a questão é que as pessoas deparam-se 

com a falta de espaços públicos para praticarem desporto de forma livre, porquanto os 

espaços existentes foram ocupados. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão o Vereador Tiago Ormonde explicou que isso está a ser 

ponderado, inclusivamente poderá ser adaptado um espaço, para esse fim, nas 

infraestruturas da Câmara. Porém, caso não houvesse esses espaços fechados, não seria 

possível ter outras atividade, no inverno, como por exemplo o programa “Freguesias 

Ativas”, pelo que é necessário gerir da melhor forma possível de modo a que o maior 

número de pessoas possam utilizar. ----------------------------------------------------------------   

 

 

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

 

 

 -------- (01/21) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS: ------------------------  

 -------- Requerimento datado de 8 de outubro em curso, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando que nos termos do 

disposto nos 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, não pode estar presente na 

reunião camarária ordinária do dia 8 de outubro, por motivo de férias. ----------------------  

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

 

 

 -------- (02/21) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

RAMOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 28 de setembro findo, de Paula Cristina Pereira de 

Azevedo Pamplona Ramos, comunicando que, nos termos do disposto no nº 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 outubro de 2018, pelo que 

será substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com 
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o disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/21) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 3 de outubro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 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 outubro de 2018, pelo que será substituída, 

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

 

 

 -------- (04/21) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 4 de outubro em curso, de Cláudia Fagundes Martins, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 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 outubro de 2018, pelo que será substituída, 

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

 

 

 -------- (05/21) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS: ----------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 24 de setembro findo, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, 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 férias de 11 de 

outubro a 12 de outubro de 2018. -------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/21) PRAIA AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

SEMESTRE DE 2018: ------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º SA/566/2018, datado de 20 de setembro findo, da 

Praia Ambiente, E.M., apresentando a este Município, no cumprimento do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do Artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, o Relatório e 

Contas do exercício do 1º Semestre 2018.---------------------------------------------------------  
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 -------- Informação datada de 24 de setembro findo, do Técnico Superior afeto ao Sector 

de Gestão Orçamental e Patrimonial, Dr. Ricardo Toste, 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.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o Vereador Tiago Ormonde realçou que no primeiro 

semestre verificou-se um aumento de consumo de água na agropecuária, o qual teve a 

ver com a seca que se fez sentir nos meses de maio e junho. -----------------------------------  

 -------- No que se refere à recolha de resíduos disse que a recolha seletiva aumentou e o 

mesmo aconteceu com a recolha do lixo indiferenciado, sendo que o ideal seria o 

aumento da recolha seletiva e a diminuição da recolha indiferenciada, apesar de muito 

se ter feito, nesse sentido, nos últimos anos. ------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente fez um enquadramento das contas. --------------------------------------  

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

Semestre de 2018, da Praia Ambiente, E.M., e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  

 

 

 -------- (07/21) PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA, DE 04 DE AGOSTO DE 

2009: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1294, datada de 1 de outubro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o ofício S-CMPV/2018/1115, datado de 04 de julho de 2018, 

remetido pela Câmara Municipal da Praia da Vitória à Junta de Freguesia de São Brás, a 

solicitar a atualização da placa toponímica designada Rua do Cavaco para Rua do 

Besugo, fazendo cumprir a deliberação da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 04 

de agosto de 2009; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o ofício 066/2018, datado de 09 de julho de 2018, remetido pela 

Junta de Freguesia de São Brás, que manifesta a pretensão dos moradores em manter a 

utilização do nome original Rua do Cavaco em detrimento de Rua do Besugo; ------------  

 -------- Considerando o ofício 088/2018, datado de 28 de setembro de 2018, assim 

como, a cópia da proposta e cópia da ata em minuta da Assembleia de Freguesia de São 

Brás, que decorreu a 27 de setembro de 2018, onde são elencados os argumentos e é 

aprovado por unanimidade a manutenção da designação original de Rua do Cavaco em 

detrimento de Rua Besugo, revogando a deliberação da Assembleia de Freguesia de 16 

de abril de 2009; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os termos do disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, onde se define que compete às Juntas de Freguesia 

colocar e manter as placas toponímicas; -----------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando os termos do disposto na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, onde se define que compete à Câmara Municipal 

estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após 

parecer da correspondente junta de freguesia; ----------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere revogar a deliberação da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, de 04 de agosto de 2009, na qual foi atribuída a 

designação de Rua do Besugo à original Rua do Cavaco, na Freguesia de São Brás, 

concelho da Praia da Vitória, cumprindo as pretensões dos moradores e a deliberação da 

Assembleia de Freguesia de São Brás, datada de 27 de setembro de 2018.” -----------------  

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

 

 

 -------- (08/21) RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO 

LETIVO DE 2018/2019 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE:-------------------------  

 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para renovação das 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2018/2019, datada de 2 de outubro em curso, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas dez horas, 

no edifício da Câmara Municipal, sito à Rua do Cruzeiro, reuniu a Comissão de Análise 

das candidaturas nomeada por despacho do Exmº Senhor Presidente da Câmara, para 

análise das renovações das bolsas de estudo. -----------------------------------------------------  

 -------- A Comissão é composta pela responsável pelo Serviço de Recursos Humanos e 

Qualidade, Anabela Gomes Vitorino Leal, pela Técnica Superior, Ana Catarina Leal 

Aguiar e pela Assistente Técnica, Maria Hortênsia Meneses Martins. ------------------------  

 -------- De acordo com o artigo 11º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas 

de Estudo, as bolsas concedidas nos termos deste Regulamento serão anualmente 

renováveis, pelo mesmo montante, até à conclusão do respetivo curso, mediante 

requerimento do bolseiro, desde que as condições de atribuição se mantenham. -----------  

 -------- Neste sentido, foi solicitado aos bolseiros do ano transato para fazerem prova de 

que continuam a reunir condições para usufruir da bolsa de estudo da Câmara Municipal 

da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os bolseiros Mariana Arruda, Tatiana Pires, Raquel Nunes, Pedro Batista, 

Fabiana Mendonça, e Carina Cardoso comunicaram que terminaram os respetivos 

cursos pelo que deixam de receber bolsa de estudo. ---------------------------------------------  

 -------- Os bolseiros Maria Leonor Gonçalves, Emanuel Ávila e Valter Cardoso não 

transitaram de ano, pelo que, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 13º do 

Regulamento Municipal de Atribuição das Bolsas de Estudo, constitui motivo para 

anulação das respetivas Bolsas. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Os bolseiros Bruno Alexandre Mendonça Carvalho, Josué Miguel Parreira 

Vieira e Oriana Carolina Lima Sousa não entregaram o comprovativo de matrícula na 

data prevista, pelo que propõe a Comissão que lhes seja dado até ao dia 12 de outubro 

para procederem à entrega do referido documento sob pena de, não o fazendo, serem 

excluídos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- As bolseiras Inês Pereira e Inês Borges não entregaram qualquer documentação 

pelo que propõe a Comissão que lhes seja dado até ao dia 12 de outubro para 

procederem à entrega do referido documento sob pena de, não o fazendo, serem 

excluídos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os bolseiros Pedro Silva André, Ricardo Alexandre Pais Areias, Daniela 

Sofia Machado Barros, Sara Luísa Lourenço Sousa, Rute Marlene Andrade 

Pereira, Ana Margarida Martins da Silva, Mariana Costa Bettencourt, Mariana 

Bettencourt Pinheiro, Magda Ávila Lopes, Simão Pedro Lopes da Silva, Lina Dinis 

Pinheiro, Vasco Vieira Cardoso, Vanessa Filipa Areias Valente, Carolina de Sales 

Lourenço e Diana Filipa Oliveira Martins Neto, declararam que mantinham as 

condições de atribuição da bolsa de estudo, tendo os mesmos comprovadamente 

transitado de ano, pelo que a Comissão propõe a renovação automática conforme 

estipula o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, ficando os bolseiros a 

receber anualmente conforme valores previsto no quadro anexo.” ----------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Vice-Presidente esclareceu que após a conclusão deste 

processo é que seria possível apurar o número de bolsas disponíveis para novas 

atribuições. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se os bolseiros, que não entregaram a 

documentação, vão ser notificados para tal, tendo o senhor Vice-Presidente respondido 

que essas pessoas vão ser notificadas e por essa razão é que foi estipulado o prazo, até 

ao dia doze de outubro, para regularizarem a sua situação. -------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola alertou para o facto de na proposta constar, em alguns 

casos, o nome completo dos bolseiros e outros não, sugerindo que se uniformizasse o 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou ainda, o Vereador Rui Espínola, qual a data prevista para a abertura 

de candidaturas às novas bolsas de estudo, ao que o Vereador Tiago Ormonde 

respondeu que, em princípio, seria em novembro. -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente Ata da 

Comissão de Análise das candidaturas para renovação das bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2018/2019. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/21) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ 795.954,78€ 

(SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA 

E QUATRO EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS): -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1338, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo até €795.954,78 (setecentos e 

noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) 

destinado a financiar os seguintes investimentos: ------------------------------------------------  

 -------- ---- a) Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável - €97.133,51 

(noventa e sete mil, cento e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos); -----------------  
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 -------- ---- b) Parque Empresarial das Lajes - €601.143,43 (seiscentos e um mil, cento e 

quarenta e três euros e quarenta e três cêntimos); ------------------------------------------------  

 -------- ---- c) Eixo Pedonal e Ciclovia - €97.677,84 (noventa e sete mil, seiscentos e 

setenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------  

 -------- Informa-se que: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - A 13/08/2018 foi deliberado pela Câmara Municipal concordar com a 

contração do empréstimo no Banco Português de Investimento, com prestações mensais 

de capital e juros, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 1,2%. --  

 -------- - A 21/09/2018 a Assembleia Municipal aprovou a proposta de contração do 

empréstimo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento do exposto, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação das 

cláusulas contratuais, que se juntam em anexo.” -------------------------------------------------  

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

 -------- Os Vereadores Rui Espínola e Tiago Boges abstiveram-se. -----------------------  

 

 

 ---------- 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, o 

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

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

assinada pelo Exm.º Senhor Vice-Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


