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ATA Nº 5 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE MARÇO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -----------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no edifício dos Paços 

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

Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde 

da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui 

Fernandes Nobre de Castro, 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. ----------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente abordou o assunto da atualidade, 

ou seja, o surto de coronavírus, designado de COVID-19, referindo que a Câmara 

Municipal já implementou as medidas preventivas, relativamente ao mesmo, 

designadamente, foram reabastecidos os doseadores com soluções antisséticas, sendo 

que o armazém do Município dispõe de cento e trinta e cinco unidades de gel 

antissético, catorze caixas de luvas descartáveis, de cem unidades cada, e cento e uma 

unidades de máscaras cirúrgicas, tendo sido iniciado um processo de aquisição de mais 

máscaras e de termómetros, porque as salas de isolamento têm de ter este tipo de 

material. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que a Câmara já tem o seu Plano de Contingência e, 

entretanto, a Cooperativa Praia Cultural e a Praia Ambiente também estão a preparar os 

seus Planos. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Referiu ainda que os Planos Municipais têm duas vertentes, ou seja, o Plano 

Municipal interno e o Plano Municipal externo, os quais são articulados com aquilo que 

vem sendo público, por parte das autoridades regionais de saúde. ----------------------------   

 -------- No que se refere ao ponto mais crítico do Município da Praia da Vitória, sob a 

gestão da Autarquia, mais concretamente a Marina, disse que foi adotado o mesmo 

protocolo e as mesmas regras, que a Portos dos Açores adotou para as marinas 

regionais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à agenda municipal salientou que do conjunto de eventos, de índole local 

e regional, o principal evento a caminho, que apesar de não ser um evento organizado 

pelo Município é apoiado por este, que, no seu entender, do conjunto de eventos 

previstos até esta data, independentemente da evolução da situação, é aquele que merece 

maior preocupação, é o Ramo Grande Azores Cup. No entanto, caso sejam tomadas 

medidas, em Portugal, para a parte desportiva, as mesmas serão tomadas quanto ao 

Azores Cup, até lá serão mantidas aquelas que sejam as diretrizes das entidades 

competentes. Para além disso, da atividade da Câmara, está prevista a viagem aos 

Estados Unidos e ao Canadá, para depois da Páscoa, mas como ainda falta cerca de um 

mês e meio, até lá será reavaliada a situação.  ----------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que o que está previsto, para já, é a aquisição de termómetros, 

material antissético e de máscaras, dentro daquilo que são as disponibilidades dos 

fornecedores. Estão também a ser preparadas as salas de isolamento, em termos de 

serviços municipais, de acordo com aquilo que são os planos da Autoridade de Saúde 

Regional.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Do ponto de vista municipal referiu que o Município está preparado para entrar 

numa segunda fase, assim que seja identificado algum caso na ilha Terceira, nessa 

altura, serão tomadas outras decisões.  -------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se em termos de serviços públicos 

municipais se mantem tudo normalmente, tendo o senhor o Presidente respondido que 

se mantem tudo normalmente, sendo que a única situação que já se verificou é referente 

a um conjunto de funcionários que já estiveram em casa em isolamento social, ou seja, 

funcionários que estiveram relacionados com os casos suspeitos nos Açores, cujos testes 

deram negativo. À medida que a situação for evoluindo serão tomas as decisões, a cada 

um dos momentos, que se entendam adequadas e também de acordo com aquelas que 

sejam as diretrizes da Autoridade de Saúde.  -----------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta matéria o senhor Presidente salientou que tem conhecimento 

que as escolas já têm os seus planos de contingência em curso. -------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se os colaboradores do Município têm 

conhecimento do Plano de Contingência, ao que o senhor Presidente respondeu 

afirmativamente e acrescentou que as medidas serão alargadas à medida que seja 

necessário.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente realçou que o que está a ser preparado, neste momento, é o 

plano com as medidas de contingência, para um cenário mais grave, que ainda não está 
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concluído, mas está a ser preparado pela Praia Ambiente, Cooperativa Praia Cultural e 

pela Câmara Municipal, que definirá, perante um cenário dantesco, o que encerrará e o 

que não poderá encerrar de modo algum, por exemplo, o abastecimento de água e a 

recolha de lixo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reconheceu a importância dos planos de contingência 

porque é necessário ter um plano que contenha uma série de medidas que todos os 

funcionários consigam cumprir, e sugeriu que fosse realizada uma reunião com todos os 

colaboradores, no sentido de alertar para esse tipo de cuidados mais básicos, que no dia-

a-dia, por uma questão de hábito, são praticadas e antes que apareça algum caso os 

colaboradores estejam preparados para isso. ------------------------------------------------------  

 -------- Alertou ainda o executivo para uma situação que está a acontecer nas escolas e 

que era importante que todas as entidades públicas o fizessem, ou seja, manter uma lista 

atualizada das deslocações de todos os colaboradores da Câmara Municipal, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que, na situação atual, tem dúvidas que isso seja legal, 

porquanto, na sua opinião, isso só é admissível quando for declarado o estado de 

emergência.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que as pessoas não são obrigadas a dizerem 

para onde vão, mas por uma questão de bom senso é criada uma lista, atualizada, das 

deslocações, ou seja, que a pessoa possa manifestar que se vai ausentar, até para 

segurança da própria pessoa e de todos os outros que trabalham à sua volta. Como esta 

medida está a ser tomada em todas as escolas dos Açores, mesmo não sendo uma 

medida obrigatória, poderia ser uma medida para ajudar na coordenação desses 

trabalhos. Para além disso, todos os elementos da comunidade educativa estão a ser 

aconselhados para que tudo o que sejam deslocações, em contexto escolar, fiquem 

suspensas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que cancelar um espetáculo no Auditório, ou 

uma viagem de Erasmus, é completamente diferente de cancelar as questões do turismo, 

quer à saída, quer à entrada, porque o impacto é na Região.  -----------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola reforçou que foram canceladas tudo o que são viagens 

ao exterior, quer sejam visitas de estudo, quer sejam viagens de professores em serviço 

oficial, por ordem da Direção Regional da Educação, e questionou se isso também vai 

ser aplicado ao Município, ou seja, se o Município também vai cancelar as viagens 

oficiais dos seus colaboradores.  --------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à questão de manter a lista atualizada das deslocações dos 

colaboradores, esclareceu que essa é uma forma de prevenção, não tendo nada a ver 

com o espaço individual de cada um, mas sim, uma forma de se criar uma base de 

dados. Como ainda não aconteceu nenhum caso na Região é possível ter tempo para se 

preparar, para que o impacto seja o menor possível.  --------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão das deslocações dos colaboradores e das viagens, o senhor 

Presidente disse que são duas situações distintas, aliás, como referiu anteriormente já 

houve um número alargado de colaboradores que ficou em isolamento social, sendo que 

essa situação se mantém.  ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a deslocações, do ponto de vista oficial, salientou que para já 

não está prevista qualquer deslocação, nem há indicação para qualquer cancelamento. À 
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luz dos factos atuais, e daquelas que são as emanações das diretrizes das autoridades de 

saúde, não serão canceladas as deslocações, caso mude de cenário então serão 

canceladas, sendo que a próxima deslocação prevista é a viagem aos Estados Unidos e 

ao Canadá. No entanto, o sinal que se der, ao cancelar essa deslocação, poderá originar 

um efeito completamente ao contrário do lado de cá, porque uma situação é um 

professor cancelar uma deslocação e outra situação diferente é a comitiva da Câmara 

cancelar a sua deslocação.  --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou quem é que faz o controlo dos 

cruzeiros, tendo o senhor Presidente respondido que quem faz esse controlo é a 

Autoridade de Saúde que, por acaso, na sua opinião, é menos preocupante que as 

viagens de avião, porquanto numa questão de horas os passageiros chegam cá, enquanto 

que os passageiros dos cruzeiros podem estar já há dias em viagem no barco. Assim 

sendo, realçou que, no seu entender, é mais preocupante a questão do aeroporto do que a 

questão dos cruzeiros. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto aos planos de contingência o senhor Presidente referiu que não se sabe 

por quanto tempo vão vigorar, ou seja, após implementação do plano mais restritivo 

quanto tempo tem de se assegurar os serviços em serviços mínimos, sendo que a maior 

preocupação é os serviços de águas e resíduos.  --------------------------------------------------  

 -------- Salientou também que os eventos em infraestruturas municipais, por exemplo os 

jogos de futebol, têm vindo a decorrer normalmente, sendo que o evento com apoio do 

Município e que vai decorrer numa infraestrutura municipal, com a participação de 

pessoas de vários pontos do país, é o Azores Cup, que poderá vir a coincidir com uma 

altura crítica.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, na sua opinião, nesta altura, não se deve 

entrar numa situação de alarme e paralisar as atividades mas deve-se estar o melhor 

preparado possível, para quando chegar cá, daí a necessidade de ter os planos de 

contingência a funcionar, ou seja, estar preparado o minimamente possível. ----------------  

 -------- O senhor Presidente concordou que é necessário estar preparado e a questão é o 

tempo até ser detetado um caso, ou seja, em determinados casos propagou-se em vinte 

quatro horas, porque levou muito tempo até serem detetados enquanto que, noutros 

casos, levou mais tempo para se propagar. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que quando fala da questão da informação 

com as deslocações dos colaboradores não o faz com má intenção mas, por exemplo, 

como se aproxima as férias da Páscoa, supondo-se que alguns colaboradores vão de 

férias para fora da Ilha, seria normal que a entidade patronal tivesse conhecimento 

dessas deslocações, exatamente para estar prevenida em relação ao risco de contágio, 

tendo o senhor Presidente esclarecido que não é possível exigir essa informação. ---------   

 -------- O senhor Presidente manifestou o seu receio, considerando que vinha a decorrer 

uma trajetória bastante positiva do ponto de vista do emprego e do ponto de vista da 

recuperação económica em todo o país, muito influenciado por questões relacionadas 

com o turismo e que, havendo alguma retração, será muito crítico.  --------------------------  

 

 -------- De seguida a Vereadora Cláudia Martins questionou quando vai ter início a obra 

do bar do Abismo, na freguesia dos Biscoitos, e qual o ponto de situação da mesma, 
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dando nota do facto do espaço não estar delimitado à entrada de estranhos, ou nada que 

possa prevenir que se degrade ainda mais, até entrar efetivamente em obras. ---------------  

 -------- Alertou, também, para a questão da falta dos sanitários, tendo em conta que 

naquele local tem negócios e sugeriu que se pondere uma solução provisória, enquanto a 

obra não for concluída.  ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente respondeu que as demolições já 

terminaram, avançando-se agora para a parte da empreitada, prevendo-se o seu início 

para breve. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que a obra estava para se iniciar esta 

semana, mas isso não aconteceu, como vai ter início só na próxima semana, 

provavelmente será necessário delimitar o espaço.  ----------------------------------------------  

 -------- Quanto aos sanitários o senhor Presidente referiu que parece que os Biscoitos é a 

zona que tem de ter sempre sanitários, ao contrário de outras zonas semelhantes da Ilha 

que não têm casas de banho.  ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou porque motivo a obra ainda não se iniciou, 

tendo em conta que a demolição foi feita por volta do dia dezassete de fevereiro, ao que 

o senhor Presidente respondeu que não tem de dizer porque motivo ainda não se iniciou 

a obra, porquanto o empreiteiro tem um prazo para execução da obra e tem de cumprir 

com o prazo final da mesma. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou, ainda, se a obra fica concluída no dia um 

de junho, tendo o senhor Presidente respondido que aquilo que está contratualizado e 

tratado é nesse sentido, caso assim não seja, naturalmente, terá de se encontrar soluções.  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é o prazo para terminar a obra, ao que 

o senhor Presidente respondeu que é antes do dia um de junho, ou seja, de modo a que o 

bar esteja em funcionamento no dia um de junho, em simultâneo com a abertura da 

época balnear, considerando que esta é uma das autarquias que inicia a sua época 

balnear mais cedo, fruto da estratégia que tem vindo a ser implementada de trabalho nas 

zonas balneares. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente destacou que se alguém que tem crédito e mérito no 

trabalho que faz, e na excelência do trabalho que desenvolve nas zonas balneares é este 

executivo, pelo que vão continuar a fazer esse trabalho. ----------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão o Vereador Rui Espínola perguntou, concretamente, 

qual é o dia que está prevista a conclusão da obra, ao que o senhor Presidente respondeu 

que, em princípio, em meados do mês de maio, de modo a que o bar possa começar a 

funcionar no dia um de junho.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se a data para a conclusão da 

empreitada da obra não está estipulada e qual é, tendo o senhor Presidente respondido 

afirmativamente, dizendo que a data estipulada, para entrega da obra, é de um de junho. -  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, há algum tempo atrás, o senhor Presidente 

fez um anúncio que a Câmara iria comparticipar a aquisição de uma viatura de Suporte 

Imediato de Vida – SIV, para a Praia da Vitória, e questionou se isso vai ser mesmo 

levado a efeito, quando é que vai ser efetuado, e que articulação está haver com os 
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serviços regionais de saúde nessa matéria, nomeadamente ao nível dos recursos 

humanos e da articulação com o Serviço Regional de Saúde no seu todo, a nível de Ilha.   

 -------- Quanto a essa questão o senhor Presidente respondeu que caso o Governo 

Regional, até ao final do ano, não afete uma viatura SIV, para a Praia da Vitória, a 

Câmara irá fazê-lo e esta ficará ao cuidado dos Bombeiros da Praia da Vitória. ------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que a viatura SIV funciona, no seu conjunto, 

articulada com o Serviço Regional de Saúde. Para além disso, a Câmara não tem 

competências em termos de saúde, sendo que o serviço público de saúde é da 

competência do Governo Regional e da Secretaria Regional da Saúde. Assim sendo, a 

Câmara vai dar um contributo para a aquisição da viatura, porém, não vai funcionar 

desintegradamente daquilo que é o Serviço Regional de Saúde. -------------------------------   

 -------- O senhor Presidente esclareceu que os Bombeiros Voluntários estão integrados 

no Serviço Regional de Saúde, ao que o Vereador Rui Espínola retorquiu que os 

Bombeiros da Praia da Vitória não é que tutelam o SIV. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que os Bombeiros da Praia da Vitória não tutelam o 

SIV porque não têm essa viatura, mas depois de terem a viatura podem tutelar, em 

articulação com o Serviço Regional de Saúde. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se os Bombeiros da Praia da Vitória vão 

passar a ter médicos e enfermeiros para esse serviço funcionar, tendo o senhor 

Presidente respondido que, atualmente, mesmo com o serviço de ambulância os 

Bombeiros da Praia já têm recursos humanos especializados nessa matéria para 

trabalharem nesse tipo de serviço. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou qual é a resposta do Governo Regional 

relativamente a esta questão, ao que o senhor Presidente respondeu que até agora não 

obtiveram qualquer resposta. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola realçou que esta é mais uma matéria que não é da 

competência da Câmara e está a ser assumida pelo senhor Presidente, ao contrário 

daquilo que acontece noutras situações, tendo o senhor Presidente esclarecido que os 

apoios aos Bombeiros são competência da Câmara Municipal, quer sejam financeiros 

ou em espécie, no entanto, a questão da articulação e daquilo que é o tratamento do 

Serviço Regional de Saúde é outra questão, ou seja, não tem nada a ver com o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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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 -------- (01/05) VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES – COMUNICAÇÃO 

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

 -------- Requerimento datado de 27 de fevereiro findo, 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 5 dias de férias, de 2 a 6 de março de 2020. --------  

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

 

 

 -------- (02/05) PEDIDO DE PARECER – JOGOS LÍCITOS NO 

ESTABELECIMENTO CAFÉ PÁRA E PENSA: --------------------------------------------  

 -------- Fax/ofício n.º SAI-VPGR/2020/235, datado de 10 de fevereiro 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 

Café Pára e Pensa, sito na Estrada de Santa Margarida, n.º 140, freguesia do Porto 

Martins, concelho da Praia da Vitória, requerido por João Manuel Oliveira Pacheco, 

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

 -------- “Não existindo qualquer estabelecimento de ensino nas proximidades, não 

vemos inconveniente na concessão da licença solicitada.” -------------------------------------  

 -------- Por despacho datado de 19 de fevereiro 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/2020/232, 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. ------------------------------------  

 

 

 -------- (03/05) MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 

DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO E O MUNICÍPIO DA PRAIA DA 

VITÓRIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CICLO DE QUALIFICAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE – CQS: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de aprovação em reunião camarária, a minuta de protocolo 

a celebrar entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Município da Praia 

da Vitória para execução do Projeto Ciclo de Qualificação e Sustentabilidade – CQS. ----  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente explicou que o que está em causa 

neste Protocolo é um conjunto de atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pela 

Câmara do Comércio, cujo valor é de cinco mil euros, valor esse repartido entre o 
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Município da Praia da Vitória, o Município de Angra do Heroísmo e o restante valor 

assumido pelo PO2020. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins perguntou se o evento vai ser realizado na Praia da 

Vitória e se vai ser só direcionado para o tecido empresarial, tendo o senhor Presidente 

respondido que alguns eventos serão na Praia da Vitória e outros em Angra do 

Heroísmo e que é direcionado para o tecido empresarial. ---------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou que eventos estão previstos, ao que o 

senhor Presidente respondeu que são os eventos que constam no documento anexo ao 

Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins declarou que os Vereadores do Partido Social 

Democrata valorizam o reforço na colaboração com a Câmara do Comércio de Angra 

do Heroísmo, uma vez que isto é direcionado para o tecido empresarial da Praia da 

Vitória entendem, também que é uma mais-valia, pelo que votam a favor deste 

Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar minuta de protocolo em 

apreço.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/05) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/357, datada de 4 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que o Corpo de Bombeiros Voluntários de acordo com as suas 

atribuições próprias, são considerados agentes de proteção civil nos concelhos, 

conforme o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases de Proteção Civil; ---------------------------  

 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 

da Vitória é constituída por homens e mulheres que dedicam voluntariamente grande 

parte do seu tempo em prol da comunidade praiense, realizando com coragem inúmeras 

tarefas de proteção civil, nomeadamente no âmbito da emergência  

Pré-hospitalar, combate a incêndios, ações de mitigação para a redução de efeitos da 

ocorrência de situações de riscos, proteção e socorro de pessoas em perigo e 

salvaguarda de bens, colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, 

sensibilização em matéria de autoproteção, participação em exercícios e simulacros, 

entre outros; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 

no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 15.º atribuição de Medalha de 

Bons Serviços Municipais, destinada a premiar membros das Associações de 

Bombeiros, que tenham trabalhado na área do Concelho, com dedicação e mérito em 

prol do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município reconhece e pretende homenagear/condecorar 

todos os homens e mulheres que muito têm contribuído para o bem-estar e segurança 

dos praienses, sendo também um reconhecimento público da coragem e dedicação que 

colocam, diariamente, ao serviço da humanidade. -----------------------------------------------  
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 -------- Face ao exposto e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e 

Medalhas Municipais proponho que Câmara delibere a atribuição de Medalhas de Bons 

Serviços Municipais: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de serviço) --------  
  ------- José Eduardo Castro Gomes ----------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata (20 anos de serviço) ----------  
 -------- Hugo Manuel Drumond Mota Santos -----------------------------------------------------  

 -------- Francisco José Vieira ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vitor Ferreira Drumond ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata Vermeille (30 anos de 

serviço) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- José Ernesto Avila Barcelos.” --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e por escrutínio secreto, aprovar a 

proposta em causa. ----------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 -------- (05/05) ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PRAIA DA VITÓRIA – 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/350, datada de 3 de março corrente, do senhor 

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

 -------- “A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória 

solicita um apoio financeiro do Município, à semelhança de anos anteriores, para fazer 

face às despesas de funcionamento da mesma. ---------------------------------------------------  

 -------- 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 o serviço prestado pelos Bombeiros é um serviço público; -----  

 -------- Considerando que o Município, de acordo com a disponibilidade financeira 

anual tem vindo promover acordos de cooperação financeira com vista a apoiar a 

Associação nos seus encargos de exploração e com aquisição de bens e serviços de 

investimento; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Praia 

da Vitória é uma Associação sem fins lucrativos e pessoa coletiva de utilidade pública. --  

 -------- Considerando que a entidade em causa têm 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 anual de € 35 

000,00 (Trinta e cinco mil euros), como cooperação financeira de apoio às atividades de 

exploração, com a contrapartida de disponibilização e prestação de serviços diversos, no 

âmbito das Festas do Concelho mediante celebração do respetivo contrato programa. ----   

 -------- O pagamento do apoio será efetuado até 31 de dezembro de 2020.” -----------------  
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 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente recordou que o valor deste apoio tem vindo 

a aumentar, sendo que no início do mandato era de vinte e cinco mil euros, o que, no 

seu entender, é um aumento substancial e considerável, mas é merecido por todo o 

trabalho que desenvolvem. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente deixou também a nota e deu os parabéns à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, que ficou em segundo lugar 

no Campeonato Nacional de Trauma, da geral, e vai participar no Campeonato do 

Mundo que vai decorrer em Miami. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Informou, também, que ainda hoje o Presidente da Associação convidou uma 

delegação da Câmara para acompanhar os Bombeiros da Praia na deslocação para 

participação no Campeonato do Mundo que se vai realizar no próximo mês de outubro. -  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins salientou que se associavam às congratulações aos 

Bombeiros da Praia da Vitória, que têm desenvolvido um trabalho meritório, e 

obviamente vão votar a favor deste apoio. No entanto, e considerando que também 

poderá ser proposto um apoio aos Bombeiros no âmbito da questão dos nadadores-

salvadores e, provavelmente também para a questão da formação, sugeriu que estes 

apoios fossem conjugados num regulamento ou num protocolo uma vez que estes 

apoios, todos os anos, são submetidos a reunião de Câmara, sendo esta uma forma para 

os Bombeiros também conseguirem prever o apoio municipal. --------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que o apoio aos Bombeiros é uma competência 

municipal, que deriva dos corpos municipais dos Bombeiros, portanto, está previsto na 

lei e não pode ser regulamentado precisamente porque numa situação de catástrofe, ou 

que seja necessário reforçar as dotações, tem de estar previsto o seu reforço, situação 

que se verifica na Praia da Vitória e em todo o lado. --------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/05) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO À LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE SÃO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/310, datada de 2 de março 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 da Sra. Rosa Vieira Nunes, 

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 referido e de acordo com a minuta de contrato programa 

anexo à presente proposta.” --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (07/05) PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE DESPESA COM OS 

EMOLUMENTOS DA ESCRITURA DO LOTE NÚMERO 1 DO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 1/2014 - LEGALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DE SERRA 

DE SANTIAGO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/353, datada de 2 de março em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando os procedimentos administrativos ratificados no âmbito das 

diligências que conduzem à legalização do loteamento de Serra de Santiago, 

nomeadamente, a celebração de escrituras de compra e venda dos lotes integrados no 

referido loteamento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, relativamente ao processo de legalização do loteamento da 

Serra de Santiago, fazia parte o acordo entre as partes que o Município da Praia da 

Vitória assumiria o pagamento dos emolumentos das escrituras de compra e venda; ------  

 -------- Considerando que compete à Câmara Municipal conceder apoios nos termos da 

alínea u), do nº 1 do artigo 33º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal delibere assumir a despesa com os 

emolumentos da escritura do lote número 1 do alvará de loteamento nº 1/2014, no valor 

total de 484,20€ (quatrocentos e oitenta e quatro euros e vinte cêntimos), a pagar ao 

Cartório Notarial – Joana Pinheiro, a título de apoio em espécie nos termos do 

normativo acima referido e aprovar a minuta do contrato-programa, que se encontra 

anexo à presente proposta.” --------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/05) PROCESSO N.º 01/2020/22 – EULÁLIA FERREIRA TOSTE 

LEAL – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E 

COMÉRCIO/SERVIÇOS – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DE TODAS AS TAXAS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 11 de fevereiro findo, de Eulália Ferreira Toste Leal, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas relativas ao Processo n.º 01/2020/22, ao 

abrigo da alínea i), do n.º 1, do art.º 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e Outras 

Receitas da Urbanização e Edificação.-------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 12 de fevereiro findo, da Secção de Obras Particulares – 

Setor de Atendimento, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  

 -------- “Serve a presente para informar que, no âmbito do pedido de comunicação 

prévia de construção de edifício de habitação multifamiliar, comércio e serviços, sito no 

Gaveto da Avenida Paço do Milhafre com a Rua Mateus Álvares, freguesia de Santa 

Cruz, veio a requerente Eulália Ferreira Toste Leal, solicitar a V. Ex.ª a isenção do 

pagamento de todas as taxas referentes ao processo anteriormente mencionado, ao 

abrigo da alínea i), do n.º 1, do artigo 6.º, doo Regulamento Municipal de taxas e outras 

receitas de urbanização e edificação. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, deve o presente pedido ser remetido a reunião de câmara, a fim 

de ser verificado se o pedido supra mencionado cumpre com as condições para a 

isenção solicitada.” -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

de todas as taxas referentes ao processo n.º 01/2020/22, conforme requerido e nos 

termos e fundamentos da informação técnica datada de 12 de fevereiro findo, da 

Secção de Obras Particulares – Setor de Atendimento. -------------------------------------  

 

 

 -------- (09/05) PROCESSO N.º 01/2017/202 – LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO 

– CÂNDIDO NUNO TOLEDO DA ROCHA - DESPACHO: -----------------------------  

 -------- Presente o despacho datado de 19 de fevereiro findo, da Vereadora com 

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

 -------- “Analisando o parecer técnico, elaborado pelo Chefe da Divisão de 

Investimentos e Ordenamento do Território, integrado no processo administrativa a 

folhas 47, sobre o presente pedido de licença administrativa, nos termos da alínea h), do 

n.º 2, do artigo 4.º, conjugado com o disposto no artigo 102.º-A, do Decreto – Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, para “legalização de habitação”, de 

um prédio sito na Ribeira das Pedras, freguesia da Agualva, cumpre-me elaborar os 

seguintes considerandos: -----------------------------------------------------------------------------  

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

Praia da Vitória, sob o n.º 371, como rústico, inscrito na respetiva matriz predial sob o 

artigo 2882, e é composto por terra, com a área de 10.202m². ---------------------------------  

 -------- 2 - É proposta a legalização de moradia unifamiliar de tipologia T1, com uma 

área total de implantação e de construção de 147,08m², num só piso acima da cota de 

soleira, e uma zona de cargas e descargas de adubos e sementes agrícolas que o 

proprietário pretende utilizar para fins da sua atividade como agricultor – não para fins 

lucrativos, apenas de cargas/descargas não havendo qualquer edifício associado ou 

edificação anexa. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - De acordo com o disposto em planta de ordenamento do Plano Diretor 

Municipal da Praia da Vitória, o uso do solo do prédio onde decorre a operação está 

classificado parcialmente (minoritariamente) como Sub-Espaço de Baixa Densidade 

(apenas numa faixa de 50 metros paralelo à via da rede municipal – Ribeira das Pedras) 

e parcialmente (maioritariamente) em SUB- Espaço Industrial (para além da referida 

faixa).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A edificação em causa está integralmente localizada nesta última. ---------------  

 -------- 5 - O uso atribuído a este território não é o que se verifica na realidade (cfr. 

Parecer técnico mencionado em epígrafe) por este motivo a Câmara Municipal decidiu 

incorporar esta situação no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal 

da Praia da Vitória, que se encontra a decorrer e, nesse sentido, prevê-se a alteração do 

uso do solo do terreno em questão, de zona industrial para zona agrícola – integrada na 

Reserva Agrícola Regional, doravante designada por RAR, à semelhança da enorme 

mancha de RAR na envolvente deste território. --------------------------------------------------  

 -------- 6 - É certo que o local da intervenção é zona industrial, no entanto, verifica-se 

tratar-se de um erro no estabelecimento da linha delimitadora dessa classificação, uma 

vez que o objetivo desta, era demarcar apenas os terrenos adjacentes, localizados a 

nascente, onde outrora se encontravam as instalações militares da Marinha dos Estados 
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Unidos da Améria (NAVY), sendo evidente que a presente operação urbanística ocorre 

em pleno Espaço Agrícola, conforme se prevê na proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal em causa. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Neste sentido, a IROA, SA, informa através do oficio com a referência 

SE/2020/135, datado de 18 de fevereiro de 2020, que com a esperada republicação do 

Plano Diretor Municipal da Praia da Vitória e a possível reclassificação da zona 

industrial da Agualva em solo rústico e a reafectação na RAR, dado que na generalidade 

aquele solo mantem as caraterísticas que levaram à sua classificação pela Portaria n.º 

1/92, de 2 de janeiro como Reserva Agrícola Regional, caso ainda se mantenha em 

vigor o quadro legal em matéria de RAR, a presente pretensão poderá ter 

enquadramento no Regime Jurídico da Reserva Agrícola Regional, publicado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de julho, alterado e republicado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2019/A, de 7 de agosto, na exceção prevista na 

alínea b), do n.º 1, do artigo 5.º, daquele diploma legal referente à construção de 

habitação para agricultores instalados há pelo menos três anos ou ao abrigo de um 

projeto para primeira instalação, nos seus prédios rústicos, para fixação em regime de 

residência própria e permanente na exploração agrícola. ---------------------------------------  

 -------- 8 - Considerando, que o proprietário reúne os atuais pressupostos para ser 

enquadrado no regime de exceção, atrás referido, (cfr. documentos integrados no 

processo administrativo a folhas 52 a 60 e 65), que são os seguintes: ------------------------  

 --------  - O requerente seja agricultor a título principal há pelo menos três anos, tendo 

nesses anos mais de 50% do rendimento e do tempo afeto à agricultura; --------------------  

 --------  - O prédio em questão, deverá fazer parte da exploração do requerente e 

propriedade do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Justifique a necessidade da construção da moradia na RAR, não tendo 

alternativas viáveis fora da mesma para habitação própria e permanente.--------------------  

 -------- 9 - Considerando estarmos perante um projeto de legalização, determina o n.º 2, 

do artigo 106.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 

Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, que a demolição 

pode ser evitada se a obra for suscetível de ser licenciada ou objeto de comunicação 

prévia ou seja se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares que lhes são aplicáveis, daqui se infere que pouco cabimento terá 

ordenar a demolição da presente habitação. -------------------------------------------------------  

 -------- 10 - Não nos podemos esquecer também, que as decisões que colidam com 

direitos subjetivos dos particulares só podem afetar essas posições em termos adequados 

e proporcionais aos objetivos a realizar – cfr. princípio da proporcionalidade consagrado 

no n.º 2, do artigo 7.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto – Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ---------------------------------------------------------  

 -------- 11 - Neste sentido, a Administração não está apenas obrigada a prosseguir o 

interesse público mas consegui-lo pelo meio que representa um menor sacrifício para as 

posições jurídicas do particular. No caso em apreço, a demolição da construção, é 

claramente desproporcional e injusta em relação ao benefício alcançado para o interesse 

público, uma vez que implica a destruição de uma habitação perfeitamente integrada no 

meio envolvente e onde o particular pretende residir. -------------------------------------------  
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 -------- 12 - Face ao exposto, considerando o descrito nos pontos anteriores, do presente 

despacho, bem como o facto de esta situação já se arrastar há mais de dois anos, a qual 

acarreta enormes prejuízos e constrangimentos para o requerente como é de reconhecer, 

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 e ulteriores 

alterações, à semelhança dos processos números 01/2015/1 e 01/2018/146, para os quais 

a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar os referidos projetos, em virtude dos 

prossupostos serem idênticos.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto o senhor Presidente explicou que este processo tem a ver 

com um bloqueio que o atual PDM – Plano Diretor Municipal – tem num espaço 

definido como zona industrial da Agualva, que proíbe quaisquer construções. Assim 

sendo, o que aqui se propõe é que, de alguma forma, se considere a inexistência da zona 

industrial porque não está previsto realizá-la, porquanto o que consta em revisão do 

PDM é a sua retirada, passando a reserva agrícola. Como o processo em causa cumpre 

todas as regras, conforme seja reserva agrícola, propõe-se autorizar a sua construção, 

enquanto construção em reserva agrícola e por via também do despacho, e daquilo que 

vem aqui a conhecimento, por parte da IROA – Instituto Regional de Ordenamento 

Agrário. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que aquele local está como zona industrial, caso assim não 

fosse seria reserva agrícola. Como o processo cumpre com os requisitos para construção 

em reserva agrícola, então, é autorizada a construção. ------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se é legal aprovar sobre uma situação que 

ainda vai constar no PDM, tendo o senhor Presidente respondido que nesta aprovação 

não se está a antever o que vai constar no PDM, mas sim, a dizer que a zona industrial 

não será feita, ou seja, não faz sentido no atual PDM proteger essa zona industrial, 

porquanto existe uma reserva para zona industrial, pelo que, não havendo uma zona 

industrial o que se deve proteger é a reserva agrícola. Cumprindo-se com os critérios de 

reserva agrícola não existe qualquer problema. --------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que atualmente existe a zona industrial, 

que é o local onde tem os armazéns dos americanos, mas está mal marcada, por isso esta 

questão tem a ver com uma marcação de linha. --------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que compreende o que se pretende fazer, uma 

vez que isto até tem a ver com a legalização de uma situação que já existe e o processo 

cumpre com as regras de reserva agrícola, contudo, a sua questão é no sentido de saber 

se isto é legal, tendo em conta que se está a aprovar uma questão que não está prevista 

no PDM, ou seja, neste momento está a ser aprovada uma situação que é contra o PDM, 

apesar de compreender o objetivo, mas legalmente tem dúvidas se isto é legal e se é 

possível a Câmara deliberar sobre uma coisa que ainda vai ser aprovada no PDM. --------  

 -------- Sobre esta questão o senhor Presidente explicou que isso ainda não está a ser 

deliberado, nem se está a fazer uma antecipação do PDM, mas sim, a deliberar uma 

questão do entendimento de que a proteção que há à zona industrial, seja bem ou mal 

marcada, não faz sentido, sendo que a legalidade ou a violação do PDM, é quando se 

está a proteger algo que merece ser protegido, ou seja, o PDM quando bloqueia 
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construções é porque quer proteger para a construção de uma zona industrial. A partir 

do momento que não há proteção para a zona industrial, porque efetivamente essa zona 

nem existe, nem vai existir, neste caso está a ser bloqueado por algo que nunca foi 

sequer previsto, nem houve projeto para aquele local. A partir do momento que cumpre 

os critérios, em termos de reserva agrícola, que é a subproteção do PDM e aquela que 

deverá vigorar, independentemente de se passar para a malha urbana ou não. --------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a questão é estar mal marcado e 

atualmente é mesmo zona agrícola, ou seja, se a marcação é que está mal feita, tendo o 

senhor Presidente respondido que daí a questão do IROA, porquanto se assim não fosse 

o IROA nem dava parecer sobre esta questão. ----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola alegou que pode estar mal marcado mas é isso que está 

marcado, pelo que, neste momento e independentemente de estar mal marcado, não é 

legal no âmbito do documento que é o PDM, embora não tenha implicação nenhuma. 

Face a essa situação a sua questão, do ponto de vista legal, é se é correto o que a 

Câmara vai deliberar, tendo o senhor Presidente respondido que só são apresentadas 

propostas legais. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, apesar de não ter nada contra a pessoa 

em causa, que até desconhece quem seja, não se sente confortável para votar 

favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura em 

apreço, de acordo com o despacho da Sr.ª Vereadora em regime de tempo inteiro, 

Eng.ª Raquel Borges, e seguir os trâmites normais. ------------------------------------------  

 -------- Os Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola abstiveram-se. ------------------  

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à dis 

posição 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. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e vinte 

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

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


