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ATA Nº 13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE JULHO DE 2019 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Tibério 

Manuel Faria Dinis, Maria José Machado da Rocha Nunes, em substituição de Tiago 

Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de 

Castro, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins e 

Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tibério Manuel Faria Dinis, Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde e Cláudia Fagundes Martins. ------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, 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 Maria Nélia 

Brito Nunes, em substituição de Tibério Manuel Faria Dinis, Maria José Machado da 

Rocha Nunes, em substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 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 interveio congratulando a Câmara Municipal pelas 

medidas apresentadas, na área da educação, no último dia vinte de junho aquando das 

comemorações da elevação da Praia da Vitória a cidade e salientou que algumas dessas 

medidas constavam das intenções dos Vereadores do Partido Social Democrata, quando 

se candidataram à Câmara Municipal, pelo que subscrevem todas essas medidas. ---------  

 -------- Salientou também que, no entender dos Vereadores do PSD, é importante que a 

Câmara Municipal centralize, como prioridade, cumprir com aquilo que são as suas 

competências essenciais, em matéria de educação. ----------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que os municípios, à semelhança do Município da Praia da 

Vitória, colaboram, e bem, com outras entidades noutro tipo de competências em 

matéria de educação. No entanto, e na opinião dos Vereadores do PSD, é importante 

que o Município se foque naquilo que são as suas competências fundamentais, ou seja, 

na manutenção do parque escolar do primeiro ciclo, porquanto existe muito trabalho a 

fazer nessa área, sendo que, ao longo destes dois anos, não tem cumprido, na totalidade, 

com aquilo que são as competências que lhe estão adstritas nessa matéria. ------------------  

 -------- Continuou dando como exemplo dessas situações a sinalética de emergência, 

que nalguns casos é feita manualmente pelos próprios professores o que é 

completamente ilegal; provavelmente alguma escola nem tem extintor; manutenção de 

pinturas; isolamento; quadros elétricos, e a questão dos parques infantis, ou seja, uma 

série de questões a resolver nas escolas do primeiro ciclo antes de se avançar para as 

outras competências, que o Município deve assumir e colaborar, porquanto qualquer 

investimento na educação é dos melhores investimentos para o futuro. ----------------------  

 -------- Destacou ainda que, para além disso, pode-se avançar para outro tipo de ideias, 

como, por exemplo, no apoio aos planos anuais de atividades, às visitas de estudo, no 

parque informático que em determinadas situações os pais é que organizam eventos para 

angariação de fundos para a aquisição de equipamentos dessa natureza, quando não é 

essa a função dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que existe uma série de questões que necessitam ser 

resolvidas, pelo que deixava a congratulação e, simultaneamente, esta nota que é sempre 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a esta questão o senhor Vice-Presidente esclareceu que a Câmara 

Municipal, até esta altura, tem feito o trabalho de manutenção, reparação de avarias, isto 

é, de situações que vão surgindo no dia-a-dia. ----------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à sinalética de emergência, disse que o Serviço Municipal de 

Proteção Civil está a elaborar plantas para todos os estabelecimentos de ensino bem 

como a verificar todos os extintores, apesar de ser normal aparecerem outras situações 

que têm de ser resolvidas, considerando que esse tipo de trabalho é contínuo, no 

entanto, a Câmara tem tentado responder dentro do possível. ----------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que o Serviço Municipal de Proteção 

Civil, atualmente, está a visitar escola a escola e a verificar todos os equipamentos de 

proteção civil, tendo iniciado essas visitas pela escola da Agualva. ---------------------------  
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 -------- Referiu ainda que a intenção do executivo é de, no mês de setembro ou outubro, 

fazer um exercício de simulacro, envolvendo todas as escolas. --------------------------------  

 -------- Quanto à situação dos quadros elétricos, que conforme foi referido, encontram-

se obsoletos, disse que os eletricistas da Câmara já iniciaram um levantamento das 

anomalias, e que segundo informação que dispõe esse levantamento teve início na 

escola da Vila Nova prosseguindo pelos outros estabelecimentos. ----------------------------  

 -------- Relativamente às restantes medidas, concordou que efetivamente a educação 

tenha de ter boas condições, mas destacou que também tem de ter medidas que 

incentivem as crianças a terem objetivos. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola congratulou-se com todas essas iniciativas, 

acrescentando que as mesmas já deviam ter sido levadas a efeito. ----------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola abordou a situação da Ribeira dos 

Fundões, na Vila das Lajes, discutida recentemente numa reunião de Câmara, dizendo 

que nesse local tem um monte antes da ponte e outro depois da ponte, e tendo em conta 

que estavam a fazer a limpeza da Ribeira dos Pães, nessa reunião sugeriu que se 

dirigissem mais acima e fizessem também a limpeza da Ribeira dos Fundões, sendo que 

isso não iria interferir nem com o acesso às pastagens nem com o acesso às moradias e 

desse modo limpava-se o leito da Ribeira na totalidade, pelo menos nesta parte. -----------   

 -------- Ainda sobre a limpeza dessa zona, alertou para o facto de terem deixado ficar os 

detritos, dessa limpeza, junto das casas, e caso chova vai fazer com que os mesmos se 

desloquem e se espalhem ao longo da Ribeira. ---------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que no caso da outra Ribeira do Caminho de Cima, também 

na Vila das Lajes, em termos de limpeza, é o caos absoluto. -----------------------------------  

 -------- Relativamente à limpeza das ribeiras, desde a nascente até à foz, proferiu que, 

anteriormente, quando falou nessa situação foi exatamente nesse sentido, ou seja, até 

pode ser feita a limpeza da parte hidráulica, mas tem de haver um trabalho conjunto, 

entre a Direção Regional do Ambiente e a Câmara Municipal, no sentido de haver um 

entendimento para que seja feita uma limpeza na íntegra, pelo menos uma vez no ano. ---  

 -------- A Vereadora Raquel Borges referiu que, no caso dos detritos que ficaram junto 

das moradias, não tem sido fácil coordenar os trabalhos com a Direção Regional do 

Ambiente, pelo que será necessário acertar essas situações. ------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que o que acontece nestes casos, muitas das 

vezes, é que as Juntas de Freguesia, de boa vontade e sem recursos, tentam minimizar 

estas situações, mas como não têm recursos, nem financeiros nem operacionais, para 

resolverem estes problemas, os problemas vão aumentando e quando acontecem as 

chuvadas as ribeiras não estão em condições para escoarem devidamente essas águas. 

Assim sendo, referiu que é necessário resolver estes problemas de modo a evitar 

situações desagradáveis. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Quanto à piscina da Caldeira, o Vereador Rui Espínola questionou para quando 

se prevê, efetivamente, a sua abertura, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que 

continuam a aguardar a vistoria do Instituto de Socorros a Náufragos e acrescentou que 
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quando se solicitou essa vistoria a indicação que tinha era que a mesma seria levada a 

efeito em breve, no entanto já passaram dezoito dias e ainda não foi realizada. -------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se já tem nadador-salvador para essa zona, 

para as Quatro Ribeiras e para as Escaleiras, ao que a Vereadora Raquel Borges 

respondeu que já tem para a piscina da Caldeira e para as Escaleiras, no caso das Quatro 

Ribeiras ainda não existe disponibilidade. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se existe previsão de nadador-salvador para 

as Quatro Ribeiras, tendo a Vereadora Raquel Borges respondido que ainda não pode 

confirmar uma data. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola perguntou quantos nadadores-

salvadores faltam, para completar todas as zonas balneares, ao que a Vereadora Raquel 

Borges respondeu que não sabe precisar o número em concreto, porquanto mesmo tendo 

um nadador-salvador para uma determinada zona é necessário conjugar as folgas deste 

com os restantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questionou também, o Vereador Rui Espínola, o que se passou com este 

processo, e se caso tivesse sido iniciado mais cedo resolveria o problema, tendo a 

Vereadora Raquel Borges respondido que o que está a ser ponderado para o próximo 

ano é em contatar com as Juntas de Freguesia, antecipadamente, no sentido das mesmas 

tentarem incentivar os jovens a fazerem os cursos de nadador-salvador. ---------------------  

 --------  O Vereador Rui Espínola alertou para a situação de mau aspeto em que se 

encontra o gradeamento da piscina da Caldeira. --------------------------------------------------  

 -------- No que se refere aos nadadores-salvadores para a zona balnear das Quatro 

Ribeiras, o Vereador Rui Castro questionou se a partir do dia dez de julho é possível já 

ter um naquele local, ao que a Vereadora Raquel Borges respondeu que não pode 

apontar uma data em concreto, mas como os estudantes que se encontram a estudar fora 

da Ilha e que têm curso de nadador-salvador, começam a regressar, é possível que 

possam iniciar essas funções ao longo do mês de julho. ----------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou qual o ponto de situação do loteamento que 

está a ser feito na Rua da Gorgita, freguesia de São Brás, tendo o senhor Vice-

Presidente respondido que esse processo é da responsabilidade da Direção Regional da 

Habitação, sendo que será construída uma casa modelo e caso apareçam interessados 

serão construídas as restantes casas, as quais serão adquiridas a custos controlados. ------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  
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 -------- (01/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – TIBÉRIO MANUEL FARIA 

DINIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 26 de junho findo, de Tibério Manuel Faria Dinis, 

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 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 1 de julho de 2019, pelo que será substituído, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES ORMONDE: -----------------  

 -------- Requerimento datado de 27 de junho findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, 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, no âmbito da BTL, não pode estar presente na reunião do dia 1 de julho de 

2019, pelo que será substituído, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/13) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 3 de julho 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 1 de julho de 2019, sendo 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/13) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 26 de junho findo, do Sr. Presidente da Câmara 

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

vigor, o gozo de 1 dia de férias, no dia 28 de junho de 2019. ----------------------------------   

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (05/13) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – CONQUISTA DO GALARDÃO NACIONAL 

“AUTARQUIA + FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL”: -------------------------------  

 -------- Ofício n.º 41/2019, datado de 11 de junho findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 17 de abril último, 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pela conquista, pelo terceiro ano consecutivo, do galardão nacional 

“Autarquia + Familiarmente Responsável”. ------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/13) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – GALARDÃO DE EXCELÊNCIA NO CONCURSO 

ECOFREGUESIAS 2018: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ofício n.º 48/2019, datado de 11 de junho findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 17 de abril último, 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação pelo esforço das populações e organismos locais da Freguesia do Porto 

Martins e da Vila das Lajes reconhecidas pelo Galardão de Excelência no Concurso 

EcoFreguesias 2018. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/13) ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA - VOTO 

DE CONGRATULAÇÃO – EMPRESAS INFOSISTEMAS E BRINGGLOBAL: ---  

 -------- Ofício n.º 44/2019, datado de 11 de junho findo, da Assembleia Municipal da 

Praia da Vitória levando ao conhecimento do Exm.º Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória que, em sessão ordinária realizada a 17 de abril último, 

foi aprovado, por unanimidade e por proposta do Partido Socialista, um Voto de 

Congratulação às empresas Infosistemas e BringGlobal pela confiança demonstrada no 

projeto Terceira Tech Island e na dinamização da economia da cidade da Praia da 

Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/13) REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO – JOÃO ROMUALDO ÁVILA DO COUTO: -  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/931, datada de 25 de junho findo, do Vereador com 

competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------------  

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 
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e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que o Sr. João Romualdo Ávila do Couto foi alvo de processo 

judicial, do qual resultou o despejo da habitação sita no Caminho do Facho nºH102, no 

âmbito do processo do Bairro Americano; --------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o não pagamento das custas judiciais associadas ao processo 

descrito terá como consequência a penhora dos bens do agregado familiar; -----------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne a maioria dos critérios 

cumulativos de atribuição de apoio definidos no artigo 3º, à exceção do previsto na 

alínea b), a qual prevê um valor per capita não superior a 70% do IAS; ---------------------  

 -------- Considerando o artigo 14º que prevê a atribuição do apoio a casos omissos no 

regulamento e o artigo 1º que prevê a legibilidade de apoios com o fim de habitação; ----  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 6º, do Regulamento, o apoio 

encontra-se dentro dos limites previstos; ----------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos citados, do Regulamento de 

Fundo de Emergência Social, que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de 

1239,30€ (mil duzentos e trinta e nove euros e trinta cêntimos), com efeitos imediatos 

para o pagamento das custas associadas à ação de despejo resultante do processo do 

Bairro Americano.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao processo de despejo de habitações em Santa Rita, o Vereador 

Rui Espínola perguntou se essas famílias, que foram despejadas, já voltaram às suas 

casas, tendo o senhor Vice-Presidente respondido afirmativamente e acrescentado que 

faltam voltar duas famílias, cujas casas entretanto foram vandalizadas e necessitam de 

intervenção, no entanto, logo que estejam concluídas as intervenções as famílias voltam 

às suas mordias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta temática o Vereador Rui Espínola questionou se os apoios ao 

arrendamento, que foram aprovados em reunião camarária, vão ser presentes 

novamente, a reunião de Câmara, para efeitos de rescisão, tendo o senhor Vice-

Presidente respondido que apenas estão em vigor os contratos com estas duas famílias, 

sendo que os restantes contratos já terminaram, considerando que foram elaborados 

apenas para um determinado período.--------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, da análise a estas candidaturas, a ideia que 

fica é que estas não são, propriamente, pessoas com uma situação financeira de 

emergência social, porém atendendo ao enquadramento específico desta situação é uma 

exceção ao Regulamento. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (09/13) REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO – LUÍS CARLOS RESENDES BRAGA 

BETENCOR: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/941, datada de 26 de junho findo, do Vereador com 

competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------------  
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 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018, que 

define a implementação de regras e de critérios para a prestação de apoio financeiro 

e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a agregados familiares e a pessoas 

isoladas, que vivam em situação socioeconómica de emergência; ----------------------------  

 -------- Considerando que o Sr. Luís Carlos Resendes Braga Betencor foi alvo de 

processo judicial, do qual resultou o despejo da habitação sita no Caminho do Facho 

nºH103, no âmbito do processo do Bairro Americano; ------------------------------------------  

 -------- Considerando que o não pagamento das custas judiciais associadas ao processo 

descrito terá como consequência a penhora dos bens do agregado familiar; -----------------  

 -------- Considerando que o agregado familiar em análise reúne a maioria dos critérios 

cumulativos de atribuição de apoio definidos no artigo 3º, à exceção do previsto na 

alínea b), a qual prevê um valor per capita não superior a 70% do IAS; ---------------------  

 -------- Considerando o artigo 14º que prevê a atribuição do apoio a casos omissos no 

regulamento e o artigo 1º que prevê a legibilidade de apoios com o fim de habitação; ----  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 6º, do Regulamento, o apoio 

encontra-se dentro dos limites previstos; ----------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos citados, do Regulamento de 

Fundo de Emergência Social, que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de 

510€ (quinhentos e dez euros) com efeitos imediatos para o pagamento das custas 

associadas à ação de despejo resultante do processo do Bairro Americano.” ----------------  

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

 

 

 -------- (10/13) PROPOSTA DE PREÇOS - CAMPANHA DE IDENTIFICAÇÃO 

ELETRÓNICA E VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CANÍDEOS NO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: ------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/817, datada de 24 de junho findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando a campanha de identificação eletrónica e vacinação antirrábica de 

canídeos que terá lugar no Concelho da Praia da Vitória; --------------------------------------  

 -------- Considerando que a alínea e) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e subsequentes alterações, estipula que compete à Câmara Municipal fixar os 

preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou 

municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das 

entidades reguladoras; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere o preço de €4,00 (quatro euros) por 

vacina e €6,00 (seis euros) por chip.” --------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quando terá início esta campanha, tendo o 

senhor Vice-Presidente respondido que terá início a vinte e um de julho. -------------------  

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


