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ATA Nº 21 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 
 

 

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

 

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

Armando Ormonde da Costa, 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: Carlos Armando Ormonde da Costa e Cláudia Fagundes 

Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, no 

edifício da Casa do Povo de São Brás, sita na Rua Padre Alfredo Lucas, freguesia de 

São Brás, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério 

Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Maria Nélia Brito Nunes, em 

substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, 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 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 o senhor Presidente, no âmbito da “Presidência 

aberta” à freguesia de São Brás, fez o ponto de situação da forma como decorreu o dia 

em São Brás, destacando que, uma vez mais, receberam representantes do 

associativismo, sendo que a situação alvo de maior intervenção tem a ver com a Igreja 

de São Brás e ainda que não seja uma situação comparável às grandes questões 

pendentes sobre as igrejas, o que pode, porém, vir a revelar-se mais substancial, tem a 

ver com a reparação dos altares e, assim, solicitou-se que fosse elaborado um orçamento 

a fim de se perceber qual o custo da intervenção e em que medida é possível ao 

Município apoiar nessa matéria. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às restantes questões salientou que são situações que já haviam sido 

tratadas com a Junta de Freguesia, designadamente no que se refere às habitações junto 

da rotunda da via rápida porque, quando ocorrem intempéries, habitualmente, causam 

problemas e, inclusivamente, com a passagem do “Lorenzo”, constituíram duas das 

situações que foram evacuadas preventivamente, sendo este um dos assuntos que o 

Município está a acompanhar com o Governo Regional, pois é um problema que deriva 

da construção da via rápida. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, o senhor Presidente referiu que está agendada uma 

reunião na Secretaria Regional das Obras Públicas, com o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia e com a senhora Secretária Regional, a fim de se encontrar uma solução 

técnica para esta situação. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da parte da Junta de Freguesia referiu que foram abordadas, essencialmente, 

situações de muros, águas pluviais e o ponto de situação da legalização das edificações. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola salientou a importância desta visita à freguesia de São 

Brás, embora a participação do público, à semelhança do que acontece nas visitas às 

freguesias, tenha sido praticamente nula, lamentando que assim seja, porquanto seria 

importante que as pessoas tivessem conhecimento do que se passa na Câmara Municipal 

e dos assuntos discutidos nas reuniões de Câmara. ----------------------------------------------  

 -------- Seguidamente questionou sobre quais foram os estragos no Concelho, 

provocados pela passagem do furacão “Lorenzo”, tendo o senhor Presidente respondido 

que não se verificaram, propriamente, estragos, mas sim ocorrências, tendo sido 

identificadas oito ocorrências, todas elas no âmbito de propriedades privadas como, por 

exemplo, a nível de queda de árvores, de ramos e de algumas coberturas, mas nada de 

relevante. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que foi ativado o Plano Municipal de 

Emergência, tendo sido a primeira vez que tal aconteceu e tendo-se identificado 

algumas situações que merecem ser corrigidas e das quais, aliás, já deu nota pública, 

sendo que a Vereadora Raquel Borges já está a trabalhar na revisão e correção de 

algumas dessas questões que foram detetadas. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais foram essas questões, ao que o senhor 

Presidente respondeu que algumas situações resultam da própria orgânica do Conselho, 

sendo necessário verificar se são, ou não, legais como, por exemplo, quando é 

necessário ativar o Plano Municipal de Emergência, no âmbito do qual é obrigatório 

convocar o Conselho Municipal de Proteção Civil para um dia em que, em princípio, 

todos os intervenientes têm de estar a trabalhar na prevenção e não a assistir a uma 
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reunião; assim sendo, a equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil está a analisar o 

que consta do Plano, quais as obrigações legais e outras que, apesar de serem obrigações 

legais, possam ser agilizadas e mais flexíveis. ----------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, além da parte legal do Plano, 

também é necessário agilizar a parte prática dos procedimentos do mesmo. ----------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, no seu entender, seria importante criar 

momentos de simulações, de modo a que, quando fosse necessário ativar o Plano de 

Emergência, todos os intervenientes envolvidos soubessem o que têm de fazer, de forma 

coordenada. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, em dois mil e dezassete, decorreu um 

exercício regional e que se ativou o Plano Municipal de Emergência mas, no entanto, e 

constituindo um exercício, o mesmo decorreu necessariamente numa ótica de exercício 

em que todos os intervenientes estão mobilizados para esse efeito e sem a 

imprevisibilidade do desconhecido. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no dia da passagem do “Lorenzo”, o que achou 

completamente desproporcional foi que, estando todos os intervenientes a tentar gerir as 

entidades da sua responsabilidade, bem como as questões relacionadas quer com os 

meios operacionais, quer com toda a estrutura, estivessem ainda a ser convocados para 

uma reunião para se ativar o Plano Municipal de Emergência, apesar da reunião fazer 

sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que é necessário verificar essa e outras questões e ver o que é 

possível alterar ou não. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola abordou uma questão que ocorreu este fim-

de-semana nos Biscoitos que, na sua opinião, é caricata e que não se deveria repetir e 

que tem a ver com a abertura dos sanitários junto ao bar do Abismo, sendo que essa 

situação não é benéfica para quem nos visita, nem para quem frequenta aquela zona. -----  

 -------- Face a essa ocorrência questionou o que é que a Câmara vai fazer sobre essa 

situação, até para que as pessoas que trabalham naquele local possam aceder aos 

sanitários. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essa matéria o senhor Presidente respondeu que, no seu entender, não é 

uma questão assim tão caricata, porque são tantos os pontos turísticos na Ilha que não 

têm sanitários, bem como são tantos os que, apesar de terem sanitários, também estão 

fechados mas, no entanto, não criam a problemática que nos Biscoitos tende a criar.------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o que aconteceu relativamente a esses sanitários nos 

Biscoitos foi uma situação simples, ou seja, a gestão dessa parte estava sobre a 

responsabilidade de quem explorava o bar, o qual estava previsto fechar no final do mês 

de outubro mas, como a frequência do mesmo tem sido muito reduzida, durante o 

referido mês de outubro, entendeu-se fechar mais cedo o bar, começar os trabalhos de 

limpeza e retirar os equipamentos, para que o edifício possa estar em condições de 

receber melhoramentos. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que essa situação coincidiu com um dia de bom tempo e que, 

quando se verificam boas condições atmosféricas, existe maior afluência, sendo que 

ainda não se tratou do contrato para garantir a abertura das casas de banho; acrescentou 
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que já se experimentou abrir o espaço ao início do dia e fechar ao fim do dia, mas que 

isso não funcionou porque foi alvo de vandalismo e, para além disso, também é sabido 

que, à partida, não há proatividade, da parte da Junta de Freguesia, em colaborar nessa 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que essa situação coincidiu com um fim-de-semana de bom 

tempo e que, em cada um desses dias, acabou por se verificar maior afluência do que 

durante todo o mês na zona dos Biscoitos, tendo sido essa a razão do sucedido, pelo que 

não foi nada caricato. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que terá de se gerir a situação porque, sofrendo o edifício uma 

intervenção, pode verificar-se a impossibilidade de ter os dois espaços a funcionar em 

conjunto, mas que serão feitos esforços para que funcionem em conjunto. ------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a situação é caricata, porque, se não é 

expectável que haja, por exemplo, uma casa de banho na Serra do Cume, já é expectável 

que haja uma casa de banho a funcionar naquela zona. -----------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, na sua opinião, esta é uma situação fácil de resolver e 

que o que é preciso é encontrar-se uma fórmula de garantir o acesso às casas de banho a 

quem frequenta aquela zona, pelo que espera que a solução para esta questão seja 

agilizada de modo a que não volte a acontecer. --------------------------------------------------  

 -------- No que se refere ao bar do Abismo, o Vereador Rui Espínola questionou o ponto 

de situação do processo, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara já está a 

desmontar o espaço, esperando-se que seja o mais rápido possível, sendo que, 

atualmente, o processo está em fase final, no intuito de que seja possível ter o projeto de 

acordo com todas as necessidades, bem como com todos os imperativos legais, de modo 

a que seja possível, este ano, iniciar a obra, para que, no início da época balnear do 

próximo ano, o bar esteja em pleno funcionamento. ---------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se é possível saber qual o teor do projeto 

para aquele espaço, ao que o senhor Presidente respondeu que, inicialmente, a intenção 

era fazer um projeto e submetê-lo à auscultação pública mas, no entanto e considerando 

que existem regras restritas para o que se pode construir ou não, optou-se por, primeiro, 

ter um projeto que garanta aquilo que é possível fazer, para depois o poder apresentar. ---  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou também se será a Câmara a executar este 

projeto, tendo o senhor Presidente respondido afirmativamente, acrescentando que foi a 

forma encontrada para facilitar a sua aprovação, porquanto se fosse para ser efetuado 

através de um privado, como se ponderou fazer o ano passado, seria mais complicado e 

não seria possível ter o bar a funcionar na próxima época balnear. ---------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se há algum tipo de financiamento da Praia 

Ambiente para alguma entidade desportiva do Concelho e se há alguma relação, por 

parte da mesma, com alguma entidade desportiva do Concelho, tendo o senhor 

Presidente e o Vereador Tiago Ormonde respondido negativamente. -------------------------  

 

 -------- Ainda sobre a Praia Ambiente, o Vereador Rui Espínola perguntou se vão 

ocorrer alterações na Administração da mesma, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente, acrescentando que já está formalizada a saída, a seu pedido, do atual 
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Administrador, Dr. Jorge Leonardo e que não estando formalizada a nova 

Administração mas que, naturalmente, quando isso acontecer, será submetido a reunião 

de Câmara, acrescentando que já foi efetuado o convite e que o mesmo já foi aceite, 

sendo que o próximo Administrador Executivo da Praia Ambiente será o Dr. Rui Luís, 

pessoa com extenso currículo na área da gestão empresarial, desde logo pela experiência 

do seu trabalho enquanto Secretário Regional da Saúde, durante três anos. -----------------  

 -------- Informou ainda o senhor Presidente que o objetivo é que inicie funções no início 

do mês de novembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, pelo que percebeu, sai o Administrador 

Dr. Jorge Leonardo, a seu pedido, mas questiona se sai também toda a Administração, 

ao que o senhor Presidente respondeu que apenas sai o Administrador Dr. Jorge 

Leonardo, sendo que a restante Administração é composta por membros do executivo. --  

 -------- Questionou, também, o Vereador Rui Espínola, se o Dr. Jorge Leonardo sai da 

Praia Ambiente ou se contínua na Praia Ambiente, tendo o senhor Presidente 

respondido que o Dr. Jorge Leonardo fica na Praia Ambiente porque é funcionário da 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou desde quando é que o mesmo é funcionário 

da Empresa Municipal, tendo o Vereador Tiago Ormonde respondido que é funcionário 

da Praia Ambiente desde dois mil e catorze. ------------------------------------------------------  

 

 

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 E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: --------------  

 -------- Requerimento datado de 21 de outubro em curso, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, 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 21 de outubro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

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

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 24 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 pôde 

estar presente na reunião do dia 21 de outubro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/21) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de outubro corrente, 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 7 de outubro de 2019. ---------------------------------   

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

 

 

 -------- (04/21) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

DE FÉRIAS: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 10 de outubro em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, 

com posteriores alterações, o gozo de 1 dia de férias, no dia 11 de outubro de 2019. ------  

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

 

 

 -------- (05/21) REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - RELATÓRIO DA QUALIDADE DE 

SERVIÇOS – 1º SEMESTRE DE 2019: --------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de conhecimento em reunião de Câmara Municipal e 

Sessão Ordinária da próxima Assembleia Municipal, o Relatório da Qualidade de 

Serviços, referente ao 1º semestre de 2019, o qual faz parte integrante desta ata e cuja 

Ata da equipa de Avaliação é do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 -------- “Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2019 e no âmbito dos números 1 

e 2 do artigo 27º do Regulamento da Qualidade de Serviço do Município da Praia da 

Vitória, reuniu a equipa de Avaliação, composta pelos seguintes elementos: Anabela 

Leal, Rui Azevedo, responsável pelas Obras Particulares, Elisabete Costa, responsável 

pelas Taxas e Licenças e Vanda Bettencourt, delegada da Praia Ambiente EM. ------------  

 -------- A reunião teve por agenda o seguinte ponto: --------------------------------------------  

 -------- Ponto 1, preparação do relatório do 1º semestre de 2019;------------------------------  

 -------- No ponto 1, deu-se a apresentação dos relatórios individuais, feita pelos 

coordenadores das respetivas Secções/Setores que ficarão como anexos à presente ata, 

verificando-se que não foi registado qualquer desvio em relação aos indicadores 

apresentados no já mencionado Regulamento. A equipa procedeu à elaboração de um 
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relatório final, de forma a sintetizar e a agrupar num único documento os dados 

apresentados, cujo teor será apenso a esta ata.” --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola fez um elogio aos funcionários do Município que 

cumprem os prazos estipulados, sendo o seu trabalho de qualidade. --------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (06/21) TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM – RELATÓRIO DE 

CONTAS DO 2.º TRIMESTRE DE 2019: -----------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, o ofício n.º 89/2019, datado de 18 de setembro último, da 

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

EM, remetendo a este Município, o relatório de contas do segundo trimestre de 2019. ----  

 -------- Informação datada de 25 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 senhor Presidente fez uma explanação, salientando que, 

para já, a TERAMB está a ter um bom ano e a previsão é que termine o mesmo com um 

bom resultado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Ormonde acrescentou que, neste momento, a central está 

parada novamente para a manutenção. -------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou ainda que o resultado líquido aumentou em comparação com o ano 

anterior e que isso tem a ver com a questão da venda da eletricidade, à semelhança do 

trimestre anterior. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu que o resultado é animador, com um valor 

positivo de duzentos e cinquenta mil euros comparativamente ao ano transato. ------------  

 -------- De seguida questionou o que significa o reduzido impacto na mineração e se isso 

se deve ao facto de ter havido menos mineração ao longo do ano ou a outro fator, tendo 

o Vereador Tiago Ormonde respondido que tem ideia que isso tem a ver com o facto de 

ter havido menos mineração. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que entende que é necessário manter a questão 

financeira estável, mas que, no entanto, um dos objetivos da central de valorização 

energética era resolver a questão do passivo ambiental e que a mineração iria ser um 

aspeto muito importante, ao que o Vereador Tiago Ormonde esclareceu que já se 

resolveu uma parte considerável do passivo ambiental. -----------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que tem de se resolver o passivo ambiental, mas que 

tal não pode acontecer tão rápido como estava a suceder porque, posteriormente, tem 

impacto nas contas da Empresa. --------------------------------------------------------------------  



 

 
Ata nº 21/2019 Página 8 de 16 
 

 

 

 

 -------- O Vereador Tiago Ormonde realçou que existem outras questões da TERAMB 

que já foram abordadas anteriormente e que são preocupantes para o futuro, tendo o 

Vereador Rui Espínola realçado que tem ideia de que essa questão merece pouca 

preocupação para o Município de Angra. ---------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o Município da Praia da Vitória é quem tem 

liderado esta preocupação, apesar de também haver preocupação por parte do Município 

de Angra do Heroísmo, que não quer a Empresa a dar prejuízo, mas que existe outro 

compromisso relativamente à solução da viabilização de resíduos. ---------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que o Município da Praia da Vitória 

pretende que seja visto, também, numa perspetiva de gestão empresarial e, daí, as 

questões da mineração, pelo que se deve continuar a fazer a mineração mas de modo a 

não afetar os resultados, sendo que o objetivo é que, no final do ano, a TERAMB tenha 

resultados positivos, porque se assim não for, o Município tem de assumir os prejuízos. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, sendo estes resultados referentes ao 

primeiro semestre de dois mil e dezanove e estando já a decorrer o mês de outubro, é 

expectável a continuação destes resultados, tendo o Vereador Tiago Ormonde 

respondido que é expectável que seja um resultado positivo e que, inclusivamente, já 

existe uma previsão, elaborada pela contabilista, que aponta para que, a trinta e um de 

dezembro, o resultado seja no valor dos trezentos mil euros. ----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quais são os desenvolvimentos em relação à 

central de São Miguel e se a mesma vai avançar, ao que o Vereador Tiago Ormonde 

respondeu que parece que o Tribunal bloqueou essa situação, para além de outra questão 

que tem a ver com os fundos comunitários cujo prazo está perto de terminar. --------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Contas referente ao 2.º 

trimestre de 2019, da TERAMB, Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

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

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

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

 

 

 -------- (07/21) PROPOSTA - REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 

ASSEMBLEIA GERAL DA TERAMB - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO 

E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, E.M.: ----------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1436, datada de 15 de outubro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que nos termos do nº 2, do artigo 26º, da Lei nº 50/2012, de 31 

de agosto, que adapta à administração local a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que 

aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e 

revoga as Leis n.ºs 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro, 

compete ao órgão executivo da entidade pública participante designar o representante 

desta na assembleia geral da respetiva empresa local, propõe-se que seja designado 

Tibério Manuel Faria Dinis.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (08/21) PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO DA TERAMB - 

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

ILHA TERCEIRA, EM: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1435, datada de 15 de outubro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o disposto no n.º 3 no artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, que adapta à administração local a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga as 

Leis n.ºs 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro, compete ao 

órgão deliberativo da entidade pública participante designar o fiscal único da empresa 

local, sobre proposta do órgão executivo. ---------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 

Municipal a designação de SVTM – Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados SROC, 

Lda., como Fiscal Único da TERAMB, EM.” ----------------------------------------------------  

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

designação do Fiscal Único da TERAMB, EM e submeter à Assembleia Municipal 

para efeitos de aprovação nos termos do disposto no n.º 3, do art.º 26, da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (09/21) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO CAFÉ OUTEIROS, SITO NOS 

OUTEIROS, FREGUESIA DA AGUALVA: --------------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2019/1701, datado de 26 de setembro 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 da renovação do licenciamento de jogos lícitos no 

estabelecimento Café Outeiros, sito nos Outeiros, n.ºs 38-40, freguesia da Agualva, 

concelho de Praia da Vitória, 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, com as alterações subsequentes, conjugado com o 

DLR n.º 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h) do n.º 

1 do seu artigo 21º.. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- “Na proximidade deste café, não existe qualquer estabelecimento escolar, não 

havendo inconveniente na renovação da licença de prática de jogos lícitos.” ---------------  

 -------- Por despacho datado de 30 de setembro 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/2019/1142, pelo que se apresenta o mesmo para ratificação desta Câmara 

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

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

 

 

 -------- (10/21) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DOS BISCOITOS: -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1356, datada de 4 de outubro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o pedido de colaboração da Comissão Fabriqueira da Igreja 

Paroquial do Imaculado Coração de Maria - Fábrica da Igreja Paroquial dos Biscoitos, 

da freguesia dos Biscoitos, para a fazer face aos custos afetos à manutenção e 

conservação dos bancos da Igreja Paroquial; -----------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância social e cultural da Igreja Paroquial do Imaculado 

Coração de Maria para a promoção do culto religioso na freguesia dos Biscoitos, 

nomeadamente, pelo elevado número de munícipes que usufruem semanalmente deste 

património edificado do concelho da Praia da Vitória; ------------------------------------------  

 -------- Considerando o empenho e a dedicação, de forma abnegada, como todos os 

elementos que compõem a Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial do Imaculado 

Coração de Maria contribuíram para preservação e inclusão de melhorias no património 

religioso da freguesia dos Biscoitos; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância cada vez mais reconhecida do turismo religioso 

para a valorização cultural, económica e turística do concelho da Praia da Vitória; --------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças (alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------  

 -------- Considerando que a entidade em causa tem a sua situação tributária e 

contributiva regularizada, nesta data, conforme documentos que constam no Sector 

Financeiro e Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho para o efeito e nos termos do disposto na (alínea u), do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio no valor de 

1500,00€ (mil e quinhentos euros), à Fábrica da Igreja Paroquial dos Biscoitos, para a 

fazer face aos custos afetos à manutenção e conservação dos bancos da Igreja Paroquial, 

mediante celebração de respetivo contrato-programa. O pagamento do apoio será 

efetuado até 31 de dezembro de 2019.” ------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 -------- (11/21) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1423, datada de 14 de outubro em curso, 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 foram verificadas as condições de acesso definidas pelo artigo 

3º desse regulamento;---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelo artigo 7º e 14º do mesmo regulamento; -------------------------------------------  

 -------- Considerando que todos os pedidos de apoio integram situações previstas no 

artigo 8º; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

encontram-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 as atribuições 

descritas em quadro anexo.” -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/21) PROPOSTA DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

DA VITÓRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1434, datada de 15 de outubro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento de Apoio ao Arrendamento às Famílias do 

Concelho da Praia da Vitória, publicado em Diário da República, 2ª série – nº234, de 5 

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 

de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

arrendamento e atenuar as dificuldades existentes no concelho; -------------------------------  

 -------- Considerando os requerimentos de apoio à renda, com vista à atenuação das 

dificuldades das famílias do concelho da Praia da Vitória; -------------------------------------  

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem a maioria dos 

critérios cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º; -----------------  

 -------- E considerando ainda que, nos termos do artigo 10º, alínea a), do Regulamento, 

o apoio pode ser concedido mesmo a quem não reúna todas as condições previstas no 

referido artigo 5º, desde que ocorra em situações excecionais e de manifesta gravidade, 

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  

 -------- Propõe-se então e ao abrigo do disposto nos artigos 5º e 10º do Regulamento de 

Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, conjugado com o 

artigo 4º, nº 2, respetivamente, que a Câmara Municipal delibere renovar a atribuição 

dos apoios constantes de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de novembro de 

2019. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A presente proposta enquadra-se na Autorização Prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 05/11/2018 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 16/11/2018.” -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o motivo pelo qual consta um valor 

consideravelmente mais alto que os restantes, sendo que todos apresentam um recibo de 

arrendamento e que isso não acontece no caso em apreço, tendo o senhor Presidente 

respondido que, de acordo com o parecer, a renovação do apoio mensal é no valor de 

duzentos e setenta e cinco euros, pelo que, presumivelmente, esse valor elevado tem a 

ver com algum acerto de alguma situação. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou que fosse enviada uma informação sobre esta 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (13/21) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO À LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE SÃO 

BRÁS: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1438, datada de 16 de outubro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o estipulado no Regulamento de Apoio à Legalização de 

Edificações na Freguesia de São Brás, publicado no Diário da República 2ª série- 

n.º233, de 4 de dezembro de 2018; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o relatório de análise da candidatura do Sr. Manuel Fernando 

Vieira Antunes, anexo à presente proposta e da qual faz parte integrante da mesma; ------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal, delibere aprovar os apoios descritos no 

relatório de análise acima referidos.” --------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente explicou que este foi o primeiro caso em 

que se procurou encontrar uma solução, pelo que se propõe atribuir um apoio no valor 

de seiscentos e dezanove euros e setenta e oito cêntimos, referente às despesas do 

Cartório Notarial inerentes à escritura e justificação notarial e respetivo registo predial, 

acrescentando que, feita a justificação notarial e caso não surjam contestações, fica a 

pessoa com a respetiva habitação legalizada. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou quantos casos faltam resolver, ao que o 

senhor Presidente respondeu que, neste momento, existe um caso passível de ser 

resolvido mas em que é necessário, primeiro, procederem a partilhas e que, quanto aos 

outros dois casos que se julgava que estavam ilegais, se concluiu, após algumas 

pesquisas, que estão legalizados, ficando por legalizar três casos. ----------------------------  

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

 

 

 -------- (14/21) RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO 

LETIVO DE 2019/2020 – ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE:-------------------------  
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 -------- Presente a Ata da Comissão de Análise das candidaturas para renovação das 

bolsas de estudo para o ano letivo de 2019/2020, datada de 15 de outubro em curso, do 

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

 -------- Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, 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. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As bolseiras Ana Margarida Martins da Silva e Alexandra Soares de Sousa 

não entregaram o comprovativo de matrícula na data prevista, pelo que a Comissão 

concedeu o prazo de 8 dias para procederem à entrega dos documentos em falta sob 

pena de, não o fazendo, serem excluídos. ---------------------------------------------------------  

 -------- A bolseira Carolina Sales Lourenço informou a Comissão de que já tinha 

terminado o curso, pelo que deixa de ser bolseira. -----------------------------------------------  

 -------- A bolseira Mariana Costa Bettencourt informou a Comissão de que se 

matriculou novamente no 2º ano letivo de Mestrado no presente ano letivo, pelo que 

perde o direito à bolsa nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 13º do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. ----------------------------------  

 -------- Os bolseiros Simão Pedro Lopes da Silva, Sara Luísa Lourenço Sousa, Pedro 

Silva André, Rute Marlene Andrade Pereira, Diana Filipa Oliveira Martins Neto, 

Ricardo Alexandre Pais Areias, Magda Ávila Lopes, Daniela Sofia Machado 

Barros, Lina Dinis Pinheiro, Josué Miguel Parreira Vieira, Oriana Carolina Lima 

Sousa, Bruno Alexandre Mendonça Carvalho, Cristiana Gonçalves Veríssimo, 

Cristiano Diogo Pereira Aguiar, Paulo José Borges Rocha, Vanessa Filipa Areias 

Valente, Beatriz Alexandra Vieira Rosa e Melissa Santos Vieira 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. --  

 -------- Os bolseiros Mariana Bettencourt Pinheiro e Vasco Vieira Cardoso 

terminaram a licenciatura para a qual tinham recebido bolsa de estudo e solicitaram a 

continuação em Mestrado, o que não tendo enquadramento no Regulamento Municipal 

de Atribuição de Bolsas de Estudos em vigor, (o referido regulamento estipula no artigo 

1º que são apoiados Munícipes que frequentem o ensino superior, técnico-profissional 

ou Mestrado, não prevendo a situação da frequência em Mestrado após conclusão de 



 

 
Ata nº 21/2019 Página 14 de 16 
 

 

 

 

licenciatura), a Comissão deixa à consideração da Câmara Municipal a continuação 

destes bolseiros, à semelhança dos anos anteriores, prevendo-se nesse caso a verba para 

os mesmos, conforme quadro anexo.” -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente esclareceu que, relativamente aos 

bolseiros Mariana Bettencourt Pinheiro e Vasco Vieira Cardoso e como já foi dito 

anteriormente, a situação é antiga e merece ser revista, sendo um objetivo para este ano 

letivo, no âmbito da agenda para a educação do futuro, porque a ideia do mestrado que 

consta do Regulamento insere-se ainda na ótica antiga em que se fazia a licenciatura e 

posteriormente o mestrado e não na ótica do mestrado integrado, razão pela qual, a 

Comissão deixa à consideração da Câmara Municipal a continuação desses bolseiros, 

pelo que a sugestão é que, sendo, atualmente, o mestrado integrado, como que estamos 

perante uma continuação da licenciatura, pelo que se deve manter no âmbito daquilo 

que foi atribuído. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se, nestes casos, alguém concluiu a 

licenciatura e só, um ano ou dois depois, é que vai fazer o mestrado, ou se é alguém que 

procede os seus estudos e de seguida vai fazer o mestrado, tendo o senhor Presidente 

respondido que estes alunos vão fazer o mestrado seguidamente à licenciatura. ------------  

 -------- O senhor Presidente sugeriu que se mantenham as bolsas a estes bolseiros e que, 

aquando da alteração do Regulamento, sejam dadas indicações à respetiva Comissão 

para que proponha alterações nesse sentido. ------------------------------------------------------  

 -------- 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 2019/2020. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, concordar com a renovação 

das bolsas de estudo para o ano letivo de 2019/2020 aos bolseiros Mariana 

Bettencourt Pinheiro e Vasco Vieira Cardoso. ------------------------------------------------  

 

 

 -------- (15/21) PROPOSTA - CONSELHEIROS PLANO MUNICIPAL 

IGUALDADE: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2019/1441, datada de 16 de outubro corrente, do Vereador 

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

 -------- “Considerando que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de 

maio aprovou Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 

“Portugal + Igual” (ENIND) iniciando um novo ciclo de políticas públicas, alinhado 

com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e concretizada em três Planos 

de Ação: Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2018-2021; Plano 

de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência 

Doméstica 2018-2021; e Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da 

Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género, e Caraterísticas Sexuais 2018-

2021; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, as autarquias locais promovem os interesses próprios das respetivas 

populações e asseguram a integração da perspetiva de género em todos os domínios de 
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ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 

igualdade, assumindo um papel impulsionador enquanto agentes de desenvolvimento e 

entidades privilegiadas para a concretização de ações e medidas que permitam a 

territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos da ENIND; ---------------  

 -------- Considerando que estas medidas estão de acordo com a Carta Europeia para a 

Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, subscrita por diversos municípios 

portugueses e enquadrada nas atividades do Conselho dos Municípios e Regiões da 

Europa; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a assinatura do Protocolo de colaboração entre a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e o Município da Praia da Vitória, em Ponta 

Delgada, a 12 de junho de 2019, com vista à implementação de medidas e ações que 

assentem na territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”; ---------------------------------------------------  

 -------- E considerando ainda que de acordo com a cláusula quarta do referido protocolo, 

compete aos Municípios nomear dois/duas Conselheiros/as Locais para a Igualdade, um 

interno e outro externo, que atuem de forma articulada para os efeitos do Estatuto das 

Conselheiras e dos Conselheiros Locais para a Igualdade, definido na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 39/2010, para a promoção de uma efetiva igualdade entre 

mulheres e homens, o que constitui um dever fundamental do Estado no âmbito da 

defesa e promoção dos direitos humanos. ---------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere, no âmbito da 

assinatura do novo protocolo de colaboração com a CIG, nomear como conselheira 

interna para a Cidadania e Igualdade de Género, Márcia Rubina Linhares da Silva 

Canha; e como conselheiro externo, Marco Euclides Lemos Martins.” ----------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que não percebia a opção de se nomear um 

Diretor Regional como conselheiro, numa área destas, porquanto um Diretor Regional 

está a desempenhar um cargo político, sendo que fazia mais sentido nomear como 

conselheiro alguém que estivesse fora da área política, ou seja, nomear outra pessoa, na 

área da solidariedade social ou da segurança social, que não estivesse a exercer um 

cargo político.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que não tem nada a ver com a pessoa em si, nem com a 

competência da mesma, mas sim com o facto de estar a exercer um cargo político, 

sendo que, apesar disso, não ia votar contra a nomeação em causa. ---------------------------  

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

 

 

 -------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dezanove horas, 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: _________________________________________ 


