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ATA Nº 24 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018  
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 

Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, 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: Raquel Lemos Borges, Paula Cristina Pereira de Azevedo 

Pamplona Ramos e Cláudia Fagundes Martins. -------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 18H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício 

da Casa do Povo das Lajes, sita na Rua Padre Lourenço Ávila, Vila das Lajes, reuniu a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, 

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

Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, em substituição de 

Raquel Lemos Borges, Maria Nélia Brito Nunes, 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 Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

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

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

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta a reunião pública mensal da Câmara, 

nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do 

Povo das Lajes pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da 

presidência aberta à vila das Lajes, questionou se alguém pretendia colocar alguma 

questão, não tendo ninguém manifestado essa intenção. ----------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- O senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. --  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou informações relativamente à “Casa das Pias”, 

uma vez que se trata de um edifício municipal que no ano passado esteve inscrito no 

Orçamento Municipal e este ano não. --------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria questionou o que é que a Câmara pondera fazer em 

relação a este edifício. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à “Casa das Pias”, o senhor Presidente disse que constava do 

Orçamento um projeto, no entanto, deixou de constar por não ter cofinanciamento. -------  

 -------- Prosseguiu o senhor Presidente referindo que o edifício em causa, ao longo dos 

anos, tem tido vários projetos, porquanto tem-se tentado encontrar uma forma de 

financiamento, pelo que todos os projetos elaborados e inscritos no Plano e Orçamento, 

com certo ou determinado objetivo, acabam por não ter o devido enquadramento por 

esse motivo. No Plano de dois mil e dezoito foi a única vez que esteve inscrito como 

verbas a fundos próprios, sendo que na apresentação desses documentos destacou que se 

encontrava a fundos próprios, ou seja, não era uma das prioridades mas caso se 

conseguisse financiamento seria levado a efeito. Nos orçamentos anteriores esteve 

previsto numa candidatura à valorização do património cultural do PO 2020 que, 

segundo o gestor do PO, não tinha enquadramento, apesar de a Câmara discordar com 

essa posição, mas como não existe cofinanciamento para a “Casa das Pias”, ou se faz 

com fundos próprios, o que considerando as exigências para dois mil e dezanove, 

nomeadamente com as casas de Santa Rita, e tudo o que não é cofinanciado, deixa de 

ser uma prioridade. Não sendo desta forma, só é possível com recurso a empréstimo de 

médio e longo prazo e, caso fosse para recorrer a empréstimo, na sua opinião, a vila das 

Lajes teria outras prioridades. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que, para já, não consta no Plano e Orçamento para dois mil 

e dezanove, mas não deixa de ser uma preocupação do Município, por ser património da 

Câmara Municipal, pelo que o executivo vai continuar a procurar uma forma de 

financiamento para a reabilitação daquele edifício. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola proferiu que compreendia a argumentação 

apresentada, mas seria importante fazer alguma manutenção, ou uma pequena obra de 

manutenção, tendo em conta que o edifício está bastante degradado e no sentido de 
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conservar a casa por mais algum tempo, até para poder ser útil para outro tipo de 

valências da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, da parte da Câmara, vão procurar manter a 

casa minimamente limpa para evitar os roedores e não criar condicionantes à 

vizinhança, bem como garantir a segurança para quem passa naquela zona e para a 

vizinhança. Entretanto, vão continuar a procurar uma forma, ou linha de financiamento, 

que permita reabilitar o edifício, sendo que o projeto existente, só para a reabilitação 

física do edifício, ou seja, só a parte de construção civil, rondava os cento e cinquenta 

mil euros e esse valor de fundos próprios é o que permite, por exemplo, fazer face aos 

quinze por cento de um milhão de euros de Fundos Comunitários. ---------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola abordou o mau estado em que se encontra o 

sintético das Lajes, tendo em conta o número de atletas que usam todos os dias aquele 

espaço, e questionou quais são as previsões da Câmara quanto a esta matéria. -------------  

 -------- No que se refere ao sintético das Lajes e a todo o Campo Manuel Linhares de 

Lima, o senhor Presidente respondeu que há menos de um ano foi inaugurada a 

reabilitação de uma parte dos balneares, cujo investimento foi de cerca de cem mil euros 

com recurso a financiamento. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao sintético disse que, no âmbito da reunião que tiveram neste dia com a 

Direção do Juventude Desportiva Lajense, assumiram o compromisso de, ao longo do 

ano de dois mil e dezanove, orçamentar a sua intervenção e preparar um projeto para a 

sua reabilitação, para posteriormente se poder ponderar a sua inclusão em Planos e 

Orçamentos futuros da Câmara Municipal. Para já o importante é saber quanto é que 

custará, sendo certo que sendo na ordem das centenas de milhares de euros, terá que se 

ser, naturalmente, com recurso a empréstimo de médio e longo prazo, pelo que se, na 

altura, for essa a decisão espera que, o Partido Social Democrata tome uma decisão 

diferente daquela que tomou relativamente aos balneares, e vote a favor, porquanto não 

pode ser só a pedir as obras, é preciso também saber como serão pagas. ---------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que o Partido Social Democrata não votou 

contra os balneares mas sim contra o Orçamento que é a estratégia do Município. ---------  

 

 -------- No que concerne à conclusão da asfaltagem de parte da Rua do Ramo Grande, 

na Vila das Lajes, o Vereador Rui Espínola questionou para quando se prevê a sua 

conclusão, porquanto desde dois mil e cinco, até esta altura, nada foi feito relativamente 

a essa matéria, ao que o senhor Presidente respondeu que numa nova empreitada para a 

rede viária será incluída a parte em falta da Rua do Ramo Grande, que será ainda 

durante este mandato.---------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Por fim, o senhor Presidente deu conhecimento que, na passada sexta-feira, a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória foi premiada, pela plataforma UM-Cidades da 

Universidade do Minho, com o prémio “Município do Ano” dois mil e dezoito. O 

prémio foi atribuído à Praia da Vitória, que concorria com mais três autarquias dos 

Açores, designadamente: Madalena do Pico, Horta e Ribeira Grande. -----------------------  
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 -------- Continuou dizendo que o Município venceu com o projeto “Recuperação e 

Sustentabilidade dos Pauis”, projeto cofinanciado pelo LIFE, em cinquenta por cento de 

fundos próprios da Câmara Municipal, que permitiu recuperar o Paúl da Praia da 

Vitória, o Paúl do Belo Jardim, bem como o Paúl da Pedreira e mantém uma atividade 

de sensibilização, investigação científica, entre outras atividades. ----------------------------  

 -------- Referiu ainda que terminou o cofinanciamento do projeto, do ponto de vista do 

apoio comunitário, a trinta e um de outubro deste ano, sendo que a Câmara assegurou a 

manutenção do projeto, naturalmente reduzindo o ritmo e os meios, mas aquela que era 

a componente de comparticipação da Câmara será mantida. -----------------------------------  

--------O Vereador Rui Espínola felicitou a Câmara Municipal pelo reconhecimento 

nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

 -------- (01/24) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 19 de novembro 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 19 de novembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/24) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

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

 -------- Requerimento datado de 15 de novembro corrente, 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 19 de novembro 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. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/24) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 21 de novembro 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 pôde estar presente na reunião do dia 19 de novembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/24) PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA 

REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO E A CÂMARA 

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

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara, o protocolo 

celebrado entre a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Câmara 

Municipal, o qual visa promover a eficiência energética e a mobilidade elétrica. ----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou em que local serão instalados os pontos de 

carregamento de acesso público para os veículos elétricos, tendo o senhor Presidente 

respondido que com este protocolo é que se dará início a todo o trabalho.-------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que, em princípio, um desses pontos 

será numa das bombas de combustíveis da via-rápida. ------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/24) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO DENOMINADO “MAR BRAVO”, REQUERIDO POR 

JOSÉ DIOCLÉSIO ALMEIDA TERRA: ------------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2018/2566, datado de 25 de outubro corrente, do 

Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, solicitando a este Município, ao 

abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 4.º da Portaria 71/2007, de 24 de outubro, 

parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento 

Mar Bravo, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 41, freguesia de Santa Cruz, concelho de Praia 

da Vitória, requerido por José Dioclésio Almeida Terra, designadamente no que se 

refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por forma a respeitar o disposto no 

nº 2 do artigo 11º do DLR nº 5/2003/A, de 11 de março. ---------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Investimentos e Ordenamento do 

Território, Eng.º Manuel Ortiz, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------  

 -------- “Este estabelecimento situa-se a mais de 200 metros do edifício escolar mais 

próximo, não havendo inconveniente no licenciamento da prática de jogos lícitos.” -------  

 -------- Por despacho datado de 5 de novembro corrente, do Vereador com competência 

delegada, Sr. Carlos Costa, foi transmitido o parecer técnico favorável deste Município 

ao Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, por intermédio do Fax n.º S-
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CMPV/2018/1640, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho assumido pelo 

Vereador com competência delegada, Sr. Carlos Costa. ------------------------------------  

 

 

 -------- (06/24) APROVAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA 

INFRAESTRUTURA VERDE HÚMIDA COSTEIRA DA PRAIA DA VITÓRIA – 

PROPOSTA:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1643, datada de 29 de outubro findo, da Vereadora 

com competência delegada, Eng.ª Raquel Borges, do seguinte teor: --------------------------  

 -------- “Em 2012, a Câmara Municipal da Praia da Vitória submeteu a candidatura do 

Projeto LIFE CWR (Restauro Ecológico e Conservação da Infraestrutura Verde Húmida 

Costeira da Praia da Vitória) ao Programa Europeu LIFE+. Os trabalhos tiveram início 

um ano depois, em agosto de 2013, e prolongaram-se até julho de 2018, num 

investimento total de 1383489€, com 50 % de comparticipação da União Europeia. ------  

 -------- O LIFE CWR (LIFE12 BIO/PT/000110) foi concebido para dar continuidade às 

iniciativas de recuperação e restauro do Paul da Praia da Vitória (aumento do espelho de 

água e arranjo paisagístico das margens envolventes), alargando o processo de 

requalificação a outras duas zonas húmidas da orla costeira do concelho da Praia da 

Vitória: os Pauis da Pedreira do Cabo da Praia e do Belo Jardim. -----------------------------  

 -------- O Plano de Gestão da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória, 

que agora se submete à aprovação, tem acolhimento na Ação F5 do Projeto LIFE CWR. 

Os conteúdos desenvolvidos compreendem a síntese da situação atual das três zonas 

húmidas, o diagnóstico através de uma análise SWOT e a definição de medidas de 

proteção e gestão para estes ecossistemas a diferentes prazos, tendo presente os 

seguintes objetivos estratégicos: --------------------------------------------------------------------  

 --------  - Assegurar a continuidade das ações implementadas para a conservação dos 

pauis; -  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Contribuir para a manutenção dos habitats e promover a biodiversidade; --------  

 --------  - Identificar os constrangimentos, oportunidades e as ameaças à estabilidade 

ambiental dos ecossistemas; -------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Determinar as ações futuras para uma gestão eficaz das zonas húmidas. ---------  

 -------- Incidindo este Plano de Gestão sobre áreas sem nenhum estatuto de proteção 

legal, o programa de medidas não vincula nem compromete as entidades parceiras 

(institucionais, particulares ou da sociedade civil), sendo apenas indicativo e um suporte 

documental da entidade gestora do plano para conduzir as suas atividades na procura de 

consensos, cooperação e partilha de responsabilidades. -----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 33º do Anexo I da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, compete à Câmara Municipal, 

elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os planos necessários à 

realização das atribuições municipais, submete-se para esse efeito, o presente Plano de 

Gestão. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando que a audiência de interessados se processou sob a forma de 

reunião de trabalho para a qual foram convidados os potenciais interessados e na qual 

foi feita uma recolha e sistematização de contributos que deram origem às medidas 

apresentadas neste Plano de Gestão, o mesmo não carece da realização da audiência de 

interessados nos termos da alínea d) do ponto 3 do artigo 100º do Código do 

Procedimento Administrativo, pelo que poderá ser publicado imediatamente após a sua 

aprovação nos termos definidos anteriormente.” -------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a este ponto o senhor Presidente salientou, também na 

sequência das notícias dos últimos dias, relativamente ao Paúl da Praia da Vitória e da 

suspeita que foi levantada na reportagem do passado, que a Câmara vai manter aquilo 

que já faz há cinco anos, ou seja, as análises à qualidade da água do Paúl, apesar de não 

ser uma obrigação, nem recomendação legal, nem de qualquer entidade, porquanto são 

feitas a todos os Pauis.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne ao Paúl da Pedreira, onde se encontra o centro interpretativo e 

de apoio ambiental, mencionou a colaboração do Grupo Bensaúde que apoia, até 

financeiramente, as iniciativas do projeto LIFE, considerando que ao lado deste Paúl se 

encontra o Parque de Combustíveis da Ilha Terceira, propriedade do Grupo Bensaúde, 

pelo que o financiamento é feito numa ótica de responsabilidade e sustentabilidade 

ambiental, não com valores exorbitantes mas financiando as atividades. --------------------  

 -------- Quanto ao Paúl do Belo Jardim salientou que este está a necessitar de uma 

intervenção, sendo que o senhor Vice-Presidente tem estado a trabalhar nessa 

perspetiva, nomeadamente no sentido de acrescentar o espaço, tornar o espaço mais 

sustentável e permitir também outra forma de ser visitado. Também no âmbito do que 

consta no Plano e Orçamento, para o ano de dois mil e dezanove, com o passeio pedonal 

e ciclovia da extensão da Marginal até à zona da Riviera, acredita que vai ser mais 

visitado, mais conhecido da população e permitir outro tipo de abordagem. ----------------  

 -------- Em suma, destacou que o Paúl do Belo Jardim é o que merece outro tipo de 

atenção.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou a importância deste projeto e que é importante 

que haja um plano de gestão destes espaços. -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta em 

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 

 

 -------- (07/24) PROPOSTA DE HOMENAGEM A COLABORADORES COM 30 

OU MAIS ANOS DE SERVIÇO: ----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1555, datada de 14 de novembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória desenvolve a sua 

atividade em prol do engrandecimento do Concelho da Praia da Vitória; --------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, habitualmente, 

reconhece e distingue o mérito de individualidades, coletividades ou instituições que 

desempenham bons serviços municipais, contribuindo para a valorização do património 

identitário, cultural e social do Concelho; ---------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 24/2018 Página 8 de 9 
 

 

 

 

 -------- Considerando que os colaboradores da Câmara Municipal da Praia da Vitória 

são o alicerce da atividade desenvolvida, diariamente, no Concelho e cuja percussão 

resulta no sucesso de inúmeras iniciativas e eventos com reconhecimento local, 

regional, nacional e internacional, numa valorização do trabalho desenvolvido pelo 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o empenho e dedicação dos colaboradores da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, particularmente daqueles que dedicam ou dedicaram 

grande parte da sua vida à causa pública, deve ser motivo de reconhecimento e 

agradecimento público;-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que era habitual a Câmara Municipal homenagear os 

colaboradores na Festa de Natal e almoço ou jantar de convívio; -----------------------------  

 -------- Considerando o hiato de tempo em que não foi realizado o reconhecimento 

público dos colaboradores pela dedicação e mérito no serviço em prol do Município e o 

elevado número de colaboradores que neste período ultrapassaram os 30 anos de serviço 

efetivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere homenagear, no presente ano, no 

próximo dia 14 de dezembro, por ocasião da Festa de Natal e almoço ou jantar de 

convívio, com atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille, 

aos colaboradores que completaram ou completam, este ano, 30 anos ou mais de serviço 

efetivo, conforme lista em anexo, expressando o compromisso de nos próximos anos 

homenagear, anualmente, os colaboradores que completem 30 anos de serviço.” ----------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que o Regulamento de 

Homenagens da Câmara Municipal prevê, à semelhança do que acontece com os 

bombeiros voluntários, homenagens aos colaboradores da Câmara Municipal. No 

entanto, há alguns anos que não eram feitas essas homenagens, sendo que esta proposta 

é apresentada, nesta altura, considerando que tradicionalmente as homenagens eram 

incluídas no decorrer do jantar de Natal da Câmara, pelo que se optou em manter a 

tradição, ou seja, fazer as homenagens no jantar de Natal junto com os restantes 

colaboradores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que o Regulamento prevê homenagear a dez, vinte e trinta anos de 

serviço, tendo-se optado por homenagear a trinta anos, de modo a acertar tudo o que 

estava pendente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se estas homenagens se destinam só aos 

colaboradores da Câmara Municipal ou também inclui os colaboradores do Grupo 

Municipal, tendo o senhor Presidente respondido que inclui todos os colaboradores do 

Grupo Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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 dezoito horas e trinta 

minutos, 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: _________________________________________ 


