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ATA Nº 25   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018  
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: 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: Tibério Manuel Faria Dinis, Raquel Lemos Borges, Paula 

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

 

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

 

 

 -------- Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos 

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

Presidência de Carlos Armando Ormonde da Costa, estando presentes os Vereadores 

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 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 questionou, no âmbito do requerimento apresentado 

pelos Vereadores do Partido Social Democrata na reunião camarária de oito de outubro 

último, relativo à cedência da cópia do acordo assinado entre o senhor Presidente da 

Câmara e o representante dos proprietários dos terrenos afetos ao Bairro de Santa Rita, 

se o mesmo já lhes podia ser disponibilizado, tendo o senhor Vice-Presidente 

respondido que iria saber o ponto de situação relativamente à resposta sobre esse 

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

 

 

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

 

 

 -------- (01/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA DO SR. PRESIDENTE DA 

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

 -------- Requerimento datado de 3 de dezembro 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 3 de dezembro. -------------------------------  

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

 

 

 -------- (02/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 28 de novembro findo, 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 3 de dezembro 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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 -------- (03/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA PAULA CRISTINA PEREIRA DE AZEVEDO PAMPLONA 

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

 -------- Requerimento datado de 29 de novembro 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 3 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/25) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de dezembro 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 3 de dezembro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (05/25) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 22 de novembro findo, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando nos termos da legislação em 

vigor, o gozo de 5 dias de férias, no período de 23 a 27 de novembro de 2018. -------------   

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

 

 

 -------- (06/25) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO - 

VOTO DE SAUDAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA 

PELA CONQUISTA DO GALARDÃO DE MUNICÍPIO DO ANO: -------------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária, o e-mail recebido nestes 

Serviços a 23 de novembro findo, da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo 

remetendo o Voto de Saudação à Câmara Municipal da Praia da Vitória pela conquista 

do galardão de Município do Ano, aprovado em sessão plenária do referido dia 23 de 

novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (07/25) REUNIÃO CAMARÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 17 DE 

DEZEMBRO DE 2018 - PROPOSTA: ----------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1673, datada de 28 de novembro findo, do senhor 

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

 -------- “Nos termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, em conjugação com os n.º 2 e 3 do artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, propõe-se que a reunião ordinária desta Câmara Municipal, marcada para o 

dia 17 de dezembro, seja pública e que a mesma se realize, pelas 18 horas, no Edifício 

da Casa do Povo da Vila Nova, à Praça, freguesia da Vila Nova, deste Concelho.” --------  

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

 

 

 -------- (08/25) PROCESSO N.º 01/2018/146 – ALOJAMENTO LOCAL - JOSÉ 

ANTÓNIO MENESES RICO - DESPACHO: ------------------------------------------------  

 -------- Presente o despacho datado de 9 de novembro findo, do Sr. Presidente da 

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

 -------- “Analisando o parecer técnico, elaborado pelo Art.º Luis Reis, sobre o presente 

pedido de licença administrativa, nos termos das alíneas c) e e), do n.º 4, conjugado com 

o n.º 5, do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação conferida pelo 

Decreto – Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, para “reconstrução e ampliação de 

edifício para instalação de Hostel”, de um prédio sito na Rua da Alfândega, freguesia de 

Santa Cruz, cumpre-me elaborar os seguintes considerandos: ---------------------------------  

 -------- 1. O prédio em questão esta descrito na Conservatória do Registo Predial da 

Praia da Vitória, sob o n.º 929, como urbano, inscrito na respetiva matriz predial sob o 

artigo 5513, e é composto por “casa de rés-do-chão e 1.º andar” com a área coberta de 

188 metros quadrados, sendo também esta a área total do prédio, não obstante ser 

referido no presente processo que a área real do terreno após levantamento topográfico 

ser de 206.45 metros quadrados em oposição dos 188 metros quadrados constantes do 

Registo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. É proposta a demolição da edificação existente, considerando-se que esta será 

parcial, já que, a estrutura da fachada voltada para a Rua da Alfândega está indicado 

como elemento a manter. Após a demolição, a edificação é reconstruída e ampliada, 

resultando no aumento da altura da fachada e do número de pisos, passando a ser 

constituído por 3 pisos. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Neste sentido, a proposta apresentada resultará numa edificação com 3 pisos 

destinados a habitação com a tipologia T9, com uma área de implantação de 206.45 

metros quadrados, que corresponde a um índice de ocupação de 100%, e uma área de 

construção de 555.85 metros quadrados, que corresponde a um índice de utilização do 

solo de 269.24%. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. É certo que o local da intervenção encontra-se integrada na classe de Espaços 

Urbanizáveis, como Subespaço Turístico – mas trata-se de um erro no estabelecimento 

da linha delimitadora dessa classificação uma vez que é evidente que a operação ocorre 

em pleno Subespaço Central de Santa Cruz, conforme se prevê na proposta de revisão 

ao PDM em curso. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 5. Face ao exposto, considerando o descrito no ponto anterior, do presente 

despacho bem como a relevância do investimento em causa para o Município, deverá o 

presente processo ser submetido a apreciação e deliberação da Câmara Municipal, tendo 

em conta o disposto no artigo 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto – Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, à semelhança do processo n.º 

01/2015/1, apresentado nesta Câmara Municipal por José Celestino Mendes Aguiar, em 

5 de janeiro de 2015 (prédio confinante com o agora aqui analisado) para o qual a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, em reunião de 3 

de março de 2015, em virtude dos prossupostos serem idênticos.” ----------------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente efetuou uma breve explanação sobre a obra a construir 

no âmbito do processo em apreço. ------------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o motivo pelo qual este assunto era presente 

a reunião camarária, tendo o senhor Vice-Presidente respondido que uma vez que o 

PDM – Plano Diretor Municipal - ainda não foi aprovado e, como o edifício a construir 

está projetado para ter três pisos, era necessário deliberar-se relativamente ao despacho 

em apreço, à semelhança do que sucedeu com o processo referente à obra do senhor 

José Celestino Mendes Aguiar, por forma a que um investimento desta dimensão não 

fique a aguardar a aprovação do PDM. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se esse prédio iria ficar da mesma altura do 

prédio que o senhor José Celestino Mendes Aguiar construiu, ao que o senhor Vice-

Presidente respondeu que ficaria ligeiramente mais baixo tendo em conta que o 

arruamento é a descer. --------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o despacho em 

apreço e seguir os trâmites normais. ------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/25) PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ €55.063,34 

(CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E TRÊS EUROS E TRINTA E 

QUATRO CÊNTIMOS): --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1494, datada de 14 de novembro findo, do Sr. 

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

 -------- “Relativamente à contratação do empréstimo até €55.063,34 (cinquenta e cinco 

mil, sessenta e três euros e trinta e quatro cêntimos) destinado a financiar o investimento 

“Praia Smart City”. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

contração do empréstimo no Banco Santander Totta, com prestações mensais de capital 

e juros, calculados à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread a 1,19%. -------------  

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

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

 

 

 -------- (10/25) PROJETO DE REGULAMENTO DO ARQUIVO DO MUNICÍPIO 

DA PRAIA DA VITÓRIA – PROPOSTA APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO: --  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2018/1671, datada de 28 de novembro findo, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que foi publicitado o início do procedimento do projeto de 

Regulamento do Arquivo do Município da Praia da Vitória, aprovado em reunião de 

câmara de 5 de novembro de 2018, e que ninguém se constituiu como interessado nem 

houve qualquer apresentação de contributos para a sua elaboração, não havendo assim 

que proceder à audiência de interessados prevista no artigo 100º do Código do 

Procedimento Administrativo, nem se justificando, pela natureza da matéria, proceder à 

consulta pública prevista no artigo 101º, deste mesmo Código; -------------------------------  

 -------- Propõe-se que, nos termos do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa e artigos 25º, nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, alínea K), do Anexo I da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a câmara municipal da Praia da Vitória delibere 

aprovar e submeter à posterior aprovação da assembleia municipal, o presente projeto 

de Regulamento.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola destacou que considerava muito importante este 

projeto de regulamento, que o tinha lido na íntegra e que o mesmo estava muito bem 

elaborado. Referiu, também, que o Arquivo não serve só para guardar documentação e 

que existe uma série de regras que são necessárias cumprir, porquanto, era necessário 

existirem pessoas com formação específica nessa área, pelo que questionou se a Câmara 

Municipal dispunha de algum Arquivista já que este tipo de serviço assim o exige, ao 

que o senhor Vice-Presidente respondeu negativamente. O Vereador Rui Espínola 

insistiu que era importante haver alguém com conhecimento nesta área, uma vez que 

existem regras de inventariação, classificação, do que pode, ou não, ser disponibilizado 

ao público, acondicionamento da documentação naquele espaço, etc., pelo que não sabe 

se a Câmara estará em condições de cumprir com todas essas questões. ---------------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente respondeu que, no âmbito das obras que serão 

realizadas no Edifício Municipal, será contemplado um espaço próprio para o Arquivo 

com mais espaço e melhores condições que as atuais e, por conseguinte, com uma 

melhor organização da documentação. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se as pessoas que trabalham no Arquivo 

têm formação adequada, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu que não têm 

formação específica, porém são pessoas que já trabalham há muito tempo nesta Câmara 

Municipal e que estão minimamente habilitadas a desempenhar essas funções. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou, ainda, se não seria necessário recorrer à 

colaboração da Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo ou do Arquivo Regional, no 

sentido dessas pessoas estarem mais capacitadas no tratamento dessa informação, tendo 

o senhor Vice-Presidente respondido negativamente e que os colaboradores da Câmara 

Municipal têm tido formação nessa área. ----------------------------------------------------------  
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 -------- A senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, Dr.ª Conceição Lima, 

confirmou que tem existido formação nessa área e realçou que toda a documentação 

está devidamente classificada, de acordo com o novo classificador existente para os 

Arquivos, porquanto, o grande problema do Arquivo foi sempre a falta de espaço, tendo 

acrescentado, ainda, que toda a documentação está devidamente organizada e colocada 

em estantes com roldanas e com um sistema de refrigeração para desumidificação. No 

entanto, com o espaço novo que está previsto para o Arquivo, em princípio, o problema 

de falta de espaço para arrumação estará ultrapassado. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se havia noção de qual a data mais antiga 

referente à documentação existente no Arquivo, tendo a senhora Chefe da Divisão 

Administrativa e Jurídica respondido que existiam atas referentes a mil novecentos e 

vinte seis bem como variados tipos de documentação muito interessante. -------------------  

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

apreço e submeter à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação do presente 

projeto de regulamento. ----------------------------------------------------------------------------  
 

 

 -------- (11/25) PEDIDO DE PARECER – LICENÇA DE JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO CERVEJARIA JOSÉ PONCIANO CARDOSO 

GODINHO: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2018/2726, datado de 20 de novembro findo, 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 

Cervejaria José Ponciano Cardoso Godinho, sito no Largo da Igreja, n.º 19, freguesia de 

Agualva, concelho de Praia da Vitória, requerido por José Ponciano Cardoso Godinho, 

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: -------------------------------------  

 -------- “Não existe nenhum estabelecimento escolar nas imediações desta cervejaria, 

daí, não vermos inconveniente na concessão da licença requerida.” --------------------------  

 -------- Por despacho datado de 26 de novembro findo, 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-

CMPV/2018/1726, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (12/25) NIVALDA DE FÁTIMA DE MENESES BETTENCOURT – 

SOLICITAÇÃO DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO: -------------  
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 -------- Requerimento datado de 5 de novembro findo, de Nivalda de Fátima de Meneses 

Bettencourt, residente na Rua Dr. Alexandre Ramos, n.º 20-B, 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 morada supramencionada, no período de 1 a 31 de 

dezembro do ano em curso. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 6 de novembro findo, do Sector de Atendimento a 

Munícipes, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- «Senhora Nivalda de Fátima de Meneses Bettencourt, vem requerer a esta 

Câmara Municipal, autorização para um estacionamento reservado, na rua Dr. 

Alexandre Ramos, junto à moradia nº20-B, uma vez que tem 3 crianças pequenas e o 

estacionamento na referida rua é escasso. ------------------------------------------------------  

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

atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da Vitória, que 

ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa referida no nº2 Capítulo XV do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, desde que esse número de lugares não 

exceda os 10% do total de lugares existentes na zona tarifada, nos termos do artigo 7º 

do já citado Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais informo de que na referida zona existem 7 estacionamentos reservados e de 

acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl Ávila o qual se transcreve 

" atualmente já foi atingida a cota de 10% do estacionamento total da zona em 

questão (Zona B), relativo a estacionamento reservado imposto pelo regulamento, pelo 

que sou do parecer não ser possível o deferimento do presente pedido."» --------------  

 -------- O senhor Vice-Presidente referiu que, quando este assunto foi agendado na 

ordem de trabalhos desta reunião camarária, o parecer técnico dos Serviços era no 

sentido de indeferir a pretensão da requerente tendo em conta que a zona B já tinha 

atingido a cota de 10% do estacionamento total previsto no Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado na cidade da Praia da Vitória, no entanto, e como no passado 

dia vinte e seis de novembro deu entrada um pedido de desistência para a zona em 

apreço, apresentado pela Sr.ª Anete Conceição Pacheco Silva Ribeiro, foi libertado um 

lugar para o efeito, pelo que, neste momento, o pedido pode ser autorizado. ----------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um lugar de 

estacionamento reservado, conforme pretensão da requerente, tendo em conta o 

pedido de desistência apresentado pela Sr.ª Anete Conceição Pacheco Silva Ribeiro 

para a zona em apreço, no passado dia vinte e seis de novembro. ------------------------  

 

 

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

vinte e cinco 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: _________________________________________ 


