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ATA Nº 17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE AGOSTO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Raquel Lemos 

Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel 

Mendes Espínola. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde. -------------------  

 

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

 

 

 -------- Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na 

Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, desta Cidade, 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, Raquel Lemos Borges, 

Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes 

Espínola. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 justificada a 

falta de comparência à reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente propôs a aprovação de um voto 

de pesar pelo falecimento do Professor José Tomás da Cunha, que faleceu hoje, do 

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

 -------- “José Tomás da Cunha nasceu na ilha Graciosa e desde cedo escolheu a Praia da 

Vitória para viver; -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Foi uma pessoa notável e que marcou a Praia da Vitória durante todo o tempo 

em que aqui viveu, construindo e criando o grupo Susiarte, principal grupo empresarial 

desta cidade e deste concelho e uma das principais PME’s dos Açores; ---------------------  

 -------- Teve também um longo e profícuo papel na educação de centenas de praienses, 

quer como professor, quer como explicador ou ainda e simplesmente através dos seus 

conselhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Teve também um importante papel ao nível do associativismo, nomeadamente, 

na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, na Santa 

Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, no Lar D. Pedro V, tendo estado ligado, nos 

momentos mais difíceis, ao Sport Club Praiense; ------------------------------------------------  

 -------- Acima de tudo, pela pessoa e pelo legado que deixa, incluindo o grupo 

empresarial que criou e que constitui, sem dúvida alguma, o maior grupo empresarial e 

entidade empregadora do concelho; ----------------------------------------------------------------  

-------- Assim, propõe-se um voto de pesar pelo falecimento do Professor José Tomás da 

Cunha e que seja dado conhecimento do mesmo aos seus familiares mais próximos, 

designadamente aos seus três filhos e à sua companheira.” ------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins lamentou o falecimento do Professor José Tomás 

da Cunha e disse que os vereadores do PSD se associavam, obviamente, a este voto de 

pesar.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Vereador Rui Espínola reforçou que os Vereadores do PSD se associavam ao 

voto de pesar, acrescentando que o Professor José Tomás Cunha é uma pessoa que 

marca a história da Praia da Vitória, pelo seu percurso profissional e empresarial, 

porquanto, em termos de empreendedorismo, o Professor Tomás foi uma pessoa que 

esteve muito à frente do seu tempo, por tudo aquilo que criou, pelos empregos que o 

grupo Susiarte garante na Praia da Vitória e pela projeção que, a nível regional, dá ao 

concelho da Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu endereçando os pêsames a toda a família e associando-se ao voto de 

pesar apresentado pelo senhor Presidente. --------------------------------------------------------  

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

voto de pesar em apreço. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para eventuais 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou o ponto de situação da candidatura do 

projeto “Do Mar fez-se terra”, sendo que, da última vez que abordaram esta questão, o 

senhor Presidente havia informado que o projeto já estava aprovado pela entidade 

gestora da candidatura, ao que o senhor Presidente respondeu que, desde a última 

ocasião em que abordaram este assunto, os prazos para apresentação das candidaturas, 

inicialmente previstos para março, sofreram uma dilação, em consequência da situação 

de pandemia, tendo a candidatura sido entregue em tempo útil e devidamente aceite; 

assim, o ponto de situação atual é que a candidatura foi aceite, sem prejuízo de, 

entretanto, a entidade que está a fazer a sua avaliação já ter solicitado à Câmara um 

conjunto de esclarecimentos, dúvidas e documentos para acompanhar a candidatura, 
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tendo a Câmara enviado a devida resposta a todos esses pedidos em tempo útil, ou seja, 

no início do mês de agosto. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que, para já e no âmbito dos indicadores, a previsão é que 

seja aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente às estradas que serão intervencionadas por via do empréstimo no 

montante de dois milhões e trezentos mil euros, a Vereadora Cláudia Martins perguntou 

se já é possível o senhor Presidente dizer quais são as estradas que serão incluídas, 

tendo o senhor Presidente respondido que sempre assumiram que, primeiro, tratariam do 

procedimento do empréstimo e, só depois, do procedimento de contratação pública para 

a asfaltagem dessas estradas, sendo que, o processo do empréstimo ainda está a 

decorrer, tendo sido submetido a visto do Tribunal de Contas, pelo que terá de se 

aguardar pelos procedimentos deste visto, após o que se avançará para a fase da 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que são dois procedimentos distintos, com prazos diferentes, com 

objeto e obrigações distintas, sendo que, neste momento, está a decorrer o processo para 

se poder contratualizar o empréstimo bancário e, enquanto o processo de empréstimo 

não tiver o visto do Tribunal de Contas, não é possível dizer o que vai ser feito. -----------   

 

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou também o ponto de situação da 

alteração de trânsito na Canada da Salga, freguesia dos Biscoitos, designadamente da 

circulação automóvel nos dois sentidos, perguntando se também será feita intervenção 

na Canada das Vinhas e se essas intervenções serão realizadas ainda antes do início do 

ano letivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a estas matérias, o senhor Presidente informou que tiveram uma reunião 

com o executivo da Junta de Freguesia dos Biscoitos, apenas para abordarem as 

questões estéticas do bar do Abismo, nomeadamente a questão das barras, das pedras e 

das janelas e que, por iniciativa do executivo camarário, nessa reunião, abordaram ainda 

essa questão do trânsito, cuja concretização estava prevista para o fim-se-semana antes 

da Páscoa, mas que acabou por ser adiada, tendo sido dado conhecimento de que a 

intenção do executivo é no sentido de que seja levada a efeito por altura do início do 

ano letivo, não tendo surgido qualquer comentário por parte da Junta de Freguesia, pelo 

que se supõe que a situação seja pacífica. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins questionou se, para o início do ano letivo, essa 

questão já estará assegurada, tenho o senhor Presidente respondido afirmativamente, 

acrescentando que toda a sinalética já estava adquirida e em armazém mas que, porém, 

não fazia sentido efetuar a alteração a meio do verão, pelo que no mês de setembro será 

fixada uma data para a alteração em causa. -------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Canada das Vinhas, a Vereadora Cláudia Martins perguntou se 

será efetuada alguma intervenção, considerando que existem algumas curvas apertadas e 

que até a escola se pronunciou sobre essa questão, ao que o senhor Presidente respondeu 

que, o que está previsto, neste momento, é aquilo que a Assembleia Municipal 

deliberou, cabendo à Câmara Municipal executar essa deliberação. --------------------------  
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 -------- Referiu ainda o senhor Presidente que tem a ideia de que, relativamente a essas 

questões, havia o compromisso da Câmara de fazer as intervenções mediante a 

concordância das pessoas em cederem terrenos gratuitamente à via. -------------------------  

 

 -------- No que se refere aos apoios no âmbito do Regulamento de Apoio ao 

Associativismo, a Vereadora Cláudia Martins perguntou para quando se prevê a 

transferência dos apoios às instituições, se alguns apoios já começaram a ser efetuados 

e, no fundo, qual o ponto de situação nesta matéria, tendo o senhor Presidente 

respondido que o mesmo é extraordinariamente positivo e que os pagamentos estão 

sendo muito céleres, especialmente considerando que a aprovação do Regulamento 

acabou por tardar por causa da pandemia, sendo que, o que tem acontecido, no entanto, 

é verificar-se um atraso na assinatura dos contratos, provocado pelo atraso na entrega da 

documentação por parte de algumas associações, mas isso é algo que não depende da 

Câmara Municipal e, de todo o modo e à data do final do mês de julho, todos os 

procedimentos, devidamente assinados e com a documentação em conformidade, se 

encontravam liquidados. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, durante o mês de agosto, foram assinados muitos 

contratos e que tem vindo a ser entregue muita documentação. -------------------------------  

 -------- Informou também que, provavelmente e daqui a uns meses, mas ainda durante 

este ano, poderá ter de ser presente a reunião de câmara, no âmbito dos apoios ao 

associativismo, pedidos para alterar o objeto das candidaturas. --------------------------------  

 -------- Disse ainda que, para já, não estão a pressionar as associações para que tenham 

de cumprir, atendendo às circunstâncias e que, para além disso, algumas associações 

mudaram de direção e outras têm projetos de empreitada que apresentam dificuldades 

porquanto, felizmente, o setor da construção está com muito serviço e, portanto, não 

está a conseguir dar sequência a todo o conjunto de obras que lhe tem vindo a ser 

solicitado; no entanto e em termos de pagamentos, ou seja, daquilo que corresponde à 

parte financeira, da parte da Câmara, está tudo em dia, conforme informação do mês de 

julho.-------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Cláudia Martins referiu que, no âmbito da presidência aberta à 

freguesia da Agualva, no mês de janeiro, o executivo falou num projeto previsto para a 

lagoa, com vista a articular e a complementar com os dois projetos do orçamento 

participativo, sendo que, de acordo com a informação que dispõe, esses dois projetos já 

estão em vias de facto, tendo questionado sobre qual o projeto previsto pela Câmara 

Municipal para aquela zona, ao que o senhor Presidente respondeu que ainda não foi 

apresentado qualquer projeto para aquele local e que, o que disseram em janeiro foi que, 

pretendiam desenvolver um projeto para aquela área, que fosse consonante com o 

parque natural, com as questões ambientais e, também, com todos os projetos que a 

Junta de Freguesia, ou a comunidade, tivessem para aquela zona. ----------------------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que é um projeto a ser desenvolvido, 

mas que, naturalmente e por causa do encerramento dos serviços, não foi possível 

iniciar os trabalhos de desenvolvimento desse projeto, sendo que ainda estão a ser 

recuperados alguns “timings”, esperando que, assim que seja possível voltar à total 

normalidade, se dê inicio ao desenvolvimento do mesmo. -------------------------------------  
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 -------- Recordou também que a Câmara Municipal ainda não está a funcionar a cem por 

cento, não se encontrando todos os colaboradores ao serviço porquanto o executivo tem 

gerido esse regresso ao trabalho de forma gradual. ----------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, a seu tempo, a equipa técnica responsável pelo 

desenvolvimento do projeto contactará a Junta de Freguesia e a respetiva comunidade 

local, para efeitos de apresentação do mesmo e de solicitação dos respetivos contributos 

públicos, assim como obterá os estudos de impacto ambiental. --------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que, perante o que o senhor Presidente acabou 

de dizer, deduz-se que a intenção é fazer qualquer coisa naquele local mas que ainda 

não se sabe o que é, sendo que o importante para a Câmara Municipal foi ir à Agualva 

para dizer que não se preocupassem que a Câmara vai fazer qualquer coisa no local, 

muito embora não se saiba o quê e que depois é que vai ser decidido. -----------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, sobre as Juntas de Freguesia, disse que tem 

conhecimento de três pedidos de apoios extraordinários que foram feitos à Câmara 

Municipal, os quais foram rejeitados com o argumento de que deveriam ser feitos no 

âmbito de candidatura ao Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia e que, desses 

três pedidos de apoio, um deles, efetivamente, até pode ser considerado desadequado, já 

que foi visado para uma estrada municipal, pelo que até é aceitável que não tenha sido 

aceite, no entanto e relativamente aos outros dois, disse que não perceberam o teor da 

resposta, a qual dizia que aquelas Juntas de Freguesia já haviam esgotado o seu 

“plafond” no âmbito da candidatura ao Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, o 

qual constitui, efetivamente um plafond baixíssimo, mas acontece que, no entanto e a 

outras Juntas de Freguesia deste concelho, foram dados apoios extraordinários, 

nomeadamente às Quatro Ribeiras, por ocasião do monumento evocativo ao acidente 

que ocorreu no ano passado naquela localidade e, no caso das Lajes, ao Congresso do 

Carnaval, que decorreu em fevereiro. --------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, salientou que foram atribuídos dois apoios extraordinários, dados por 

esta Câmara Municipal, que não mereceram qualquer reticência, sendo que, no caso dos 

outros apoios solicitados pelas Juntas de Freguesia, estão em causa a realização de 

pequenas obras e não tiveram acolhimento por parte da Câmara, pelo que questiona o 

motivo pelo qual, sendo todos estes apoios extraordinários, uns têm acolhimento e os 

outros não. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o comentário do Vereador Rui Espínola quanto à questão da Agualva, o 

senhor Presidente referiu que, quando é para se desenvolver uma ideia, a mesma tem de 

ser projetada e trabalhada, ou seja, para haver obra tem de haver projeto e, para haver 

projeto, tem de haver planeamento e que, quando as coisas não são feitas assim, 

normalmente, correm mal; acrescentou que, desse modo, o que foi transmitido e que 

corresponde ao objetivo, é que se desenvolva um projeto, o qual terá, naturalmente, de 

ser apresentado à comunidade e de receber os contributos desta, tendo de ser submetido 

a estudo de impacto ambiental, atendendo à zona em causa e tendo, posteriormente, de 

sofrer as devidas correções, porquanto não existe projeto, em áreas deste tipo, que não 

esteja sujeito a sofrer alterações ao nível do estudo de impacto ambiental e que, só após 
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se realizarem esses procedimentos, se proceder ao lançamento a concurso público e se 

tratar do seu financiamento, é que a obra poderá nascer. ---------------------------------------   

 -------- Quantos aos dois pedidos de apoio extraordinário que foram aprovados e 

submetidos a reunião de câmara, o senhor Presidente respondeu que, na sua génese, não 

tinham enquadramento nos Regulamentos de Apoio do Município, independentemente 

dos “plafonds”, ou seja, nunca seriam elegíveis para qualquer situação, o que, no caso 

do Congresso Internacional realizado pela Junta de Freguesia da Vila das Lajes, é 

perfeitamente natural pois não é habitual uma Junta de Freguesia organizar um 

Congresso Internacional; no entanto e sendo esta uma boa iniciativa, completamente 

distinta mas que não encontrou enquadramento nos apoios do Governo Regional nem de 

outras entidades e considerando o próprio impacto que teve, não é, naturalmente, 

comparável com a atividade corrente e habitual que está regulamentada para outros 

tipos de apoio, pelo que a questão da Junta de Freguesia das Lajes está francamente 

explicada por essas razões, designadamente pela própria dimensão do evento. -------------  

 -------- Relativamente ao outro pedido extraordinário que também foi aprovado, 

esclareceu que o mesmo não tinha previsão em qualquer regulamento, nem naquilo que 

já está estipulado, independentemente de “plafond” e, portanto, também é algo 

completamente extraordinário e único, que espera que nunca mais volte a acontecer e 

que marca uma freguesia. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne aos outros pedidos referiu que essas já são questões com 

enquadramento no “plafond” e daí serem questões da gestão de cada uma das Juntas de 

Freguesia, considerando que são situações que estão regulamentadas e que estão 

previstas pelos órgãos executivo e deliberativo deste Município; assim e como os dois 

pedidos que foram considerados extraordinários, nunca seriam enquadrados nos 

regulamentos de apoio municipais, mereceram os mesmos uma posição distinta, como 

aliás também mereceram uma atenção diferente de outras entidades, da comunicação 

social e das próprias comunidades. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, na reunião com a Junta de Freguesia dos Biscoitos, ficou com 

a ideia de que a situação havia ficado clara e objetivamente esclarecida. --------------------  

 -------- Quanto à questão da Agualva referiu que tem a ideia de que o pedido tem a ver 

com o parque de estacionamento das Frechas, sendo que esta é uma situação para a qual 

se poderá encontrar uma solução, incluindo o mesmo na empreitada de pavimentação 

das obras de estrada.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que se, na opinião dos Vereadores do PSD, o Congresso 

Internacional organizado pela Junta de Freguesia das Lajes e o monumento das Quatro 

Ribeiras, não são uma exceção à regra dos apoios, em termos de enquadramento 

regulamentar, então, se fosse autorizado qualquer valor para uma asfaltagem, a partir 

daí não haveria qualquer regulamentação, o que até vai contra a posição dos Vereadores 

do PSD quanto à atribuição dos apoios não regulamentados, mesmo com valores tão 

pequenos, como aconteceu em algumas centenas de euros, que não mereceram o voto 

favorável dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esses pedidos, que não foram considerados como extraordinários, 

esclareceu que não quer dizer que os mesmos não sejam atendidos de outras formas e 

com outros meios. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que compreende a situação mas que, então, a 

solução será as Juntas de Freguesia apresentarem pedidos de apoio extraordinários que 

fujam completamente ao regulamento, casos em que o executivo terá de deferir esses 

apoios extraordinários. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que isso se torna completamente incompreensível quando 

estão em causa candidaturas que pretendem melhorar a vida das pessoas, por via das 

acessibilidades ou do melhoramento da circulação, entre outras questões, ou seja, em 

situações que têm impacto direto na vida das pessoas, sendo que era isso que essas 

Juntas de Freguesia pretendiam e não tiveram acolhimento mas, para a realização de um 

busto, de um monumento, ou de um Congresso de Carnaval, têm acolhimento e já pode 

ser um apoio extraordinário. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu que, na sua opinião, esta situação seria resolvida de outra forma, com 

uma revisão do Regulamento de Apoio às Freguesias e um aumento dos valores 

contemplados nesses apoios. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, o que existe nesta situação é uma falta de coerência, a partir 

do momento que estes são projetos com impacto na vida das pessoas e que não têm o 

acolhimento do executivo e isto é que é de lamentar, não se compreendendo como é que 

uma Junta de Freguesia tem de apresentar um pedido com um ano de antecedência para 

receber um apoio de cinco mil euros e, para um monumento, recebe seis mil euros 

extraordinariamente, sem qualquer tipo de problema. -------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que, relativamente ao apoio para o busto, o mesmo 

está regulamentado e foi aprovado para uma Junta de Freguesia de acordo com o 

previsto no Regulamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão dos projetos fazerem a diferença na vida das pessoas, disse que 

todo o tipo de projetos das Juntas de Freguesia, da Câmara Municipal e do Governo 

Regional, que são submetidos a candidatura, têm importância para as pessoas. -------------  

 -------- Relativamente à questão da coerência referiu que, no seu entender, a mesma 

ficou aqui amplamente demonstrada, não fazendo sentido que os Vereadores do PSD 

coloquem em causa a coerência dos eleitos do Partido Socialista em termos de 

deliberação de apoios, quando, para o mesmo tipo de apoios, os Vereadores do PSD 

adotaram critérios distintos, sendo que vários apoios também não mereceram o voto 

favorável dos mesmos como, por exemplo, no caso do associativismo de interesse 

público, do associativismo que desenvolve um profícuo trabalho em prol dos nossos 

concidadãos e, muitas vezes, dos concidadãos mais vulneráveis.  -----------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, provavelmente, do ponto de vista humano e da 

solidariedade, houve projetos com muito maior impacto que não mereceram o voto 

favorável dos Vereadores do PSD e muito mais difíceis de justificar do que qualquer 

outro tipo de projetos, pelo que, no seu entender, isso não demonstra coerência. -----------  

 -------- Destacou ainda que os apoios que a Câmara Municipal atribui às Juntas de 

Freguesia, desde o primeiro ano deste mandato, têm vindo a ser aumentados e que, em 

comparação com o passado, todas as Juntas de Freguesia, neste mandato, tiveram mais 

recursos financeiros do que em algum outro mandato no concelho da Praia da Vitória e, 

para além disso, não quer dizer que os apoios fiquem por aqui, porque, felizmente e ao 

contrário daquilo que os Vereadores do PSD dizem, o trajeto que o executivo tem vindo 
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a desenvolver é um trajeto positivo que, precisamente, tem permitido atribuir, a cada 

ano que passa, mais apoios às Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que a verdade é que, provavelmente, a Praia da 

Vitória será a pior câmara no que diz respeito ao apoio às suas Juntas de Freguesia, 

sendo que o valor que é atribuído no Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de 

Freguesia, para quatro anos, corresponde áquilo que é atribuído, por outras câmaras, 

para um ano e por vezes muito menos do que isso. ----------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, por mandato, uma Junta de Freguesia pode usufruir, no 

âmbito do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, de um apoio num valor que 

rondará os quinze mil euros, o que corresponde, em algumas câmaras municipais, àquilo 

que uma Junta de Freguesia recebe num ano, sendo que outras ainda recebem muito 

mais do que isso. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que os aumentos dos apoios correspondem a dez por cento e, 

podendo até parecer que foi um grande aumento, em alguns casos corresponde a 

duzentos e tal euros, pelo que, dizer que houve um aumento significativo não 

corresponde à verdade, sendo que o aumento ficou muito longe do que deveria ter sido, 

comparando com o que é praticado nas outras câmaras municipais dos Açores como, 

por exemplo, se verificou, recentemente, na Câmara Municipal das Velas, a qual 

ofereceu uma carrinha, no valor de três mil e quinhentos euros, a cada Junta de 

Freguesia, tendo visto também, por altura do COVID-19, a Câmara Municipal da 

Ribeira Grande a reforçar em duzentos mil euros os apoios às Juntas de Freguesia. -------  

 -------- Disse ainda que é evidente que as Juntas de Freguesia precisam e solicitam esses 

apoios, não para corresponder às necessidades das Juntas de Freguesia, mas à realização 

de pequenas obras que, por vezes, são concretizadas com o esforço individual dos 

próprios Presidente das Juntas que estão no terreno a trabalhar, a tentar resolver 

situações a que o Governo Regional e a Câmara Municipal não conseguem chegar 

como, por exemplo, no caso da freguesia da Agualva, em que foi solicitado apoio para o 

projeto para a realização de três pontes, na Ribeira da Agualva e que ainda hoje e pelo 

que tem conhecimento, aguarda acolhimento por parte da Câmara Municipal.  -------------  

 -------- Em suma, destacou que tudo isto são situações para as quais a Câmara 

Municipal não está disponível e não tem estado à altura de corresponder ao que são as 

necessidades das Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que os Vereadores do PSD, desde o início do 

mandato, diziam que a Câmara Municipal se encontrava numa situação financeira 

insustentável e que teria de se socorrer de questões de saneamento financeiro, que iria 

fazer um aumento brutal de impostos, que as famílias e as empresas do concelho da 

Praia teriam de pagar esse alegado descalabro, pelo que, quando fazem essa 

interpretação, claro que não conseguem compreender como é que, passados três anos, o 

alegado aumento de impostos nunca aconteceu e, não obstante nunca terem assumido a 

sustentabilidade das contas da Câmara Municipal, estão sempre a exigir aumentos de 

apoios.- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que não só não aconteceu aquilo que os Vereadores do PSD 

disseram, como o executivo tem conseguido baixar impostos e taxas, por exemplo, em 

tempos do COVID-19 e até ao final do ano, as taxas, bem como o licenciamento 
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urbanístico, está completamente gratuito e que, pelo que tem conhecimento, não há 

nenhuma câmara dos Açores que tenha abdicado de receita, neste mandato autárquico, 

como a Câmara Municipal da Praia da Vitória, o que só pode ser demonstrativo de 

sustentabilidade financeira e, aliás, quando se opta por menos receita, é porque se 

consegue viver sem essa receita. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que a Câmara tem vindo a aumentar os apoios às Juntas de 

Freguesia em dez por cento ao ano, o que já corresponde a mais de vinte por cento, para 

além de outros apoios e que, se é possível aumentar o valor dos apoios, é porque 

existem condições financeiras para o fazer. -------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que não se deve comparar o incomparável, designadamente com 

as realidades de outros concelhos que não são comparáveis e que, para aquela que é a 

realidade do concelho da Praia da Vitória, quando comparada com outras épocas 

passadas, nunca a Câmara Municipal transferiu tanto para as Juntas de Freguesia, sendo 

que estas têm mais recursos financeiros no atual mandato, do que tiveram no passado. ---  

 -------- Terminou dizendo que, felizmente, o executivo tem vindo a desenvolver um 

trabalho de consolidação e sustentabilidade que tem permitido aumentar os apoios às 

Juntas de Freguesia, bem como ao associativismo e a todas as entidades que também 

desenvolvem um trabalho em prol da cidadania, com impacto em todas essas freguesias, 

permitindo desenvolver, também, projetos de interesse público e, assim sendo, o 

executivo tem vindo a dar cada vez mais meios, não só para o desenvolvimento do 

Concelho, na sua globalidade, mas também para o desenvolvimento rural e específico 

de cada uma das Juntas de Freguesias e daí o trabalho que tem vindo a ser feito de 

reforço, em toda a linha, desses apoios, da mesma forma que a receita tem vindo a ser 

diminuída, o que só é possível quando se verifica a sustentabilidade e consolidação 

financeira do grupo municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio dizendo que a gestão autárquica é avaliada 

no final de cada ano e no final do mandato, sendo que, a do ano transato, já foi realizada 

no mês de junho na Assembleia Municipal, referindo ainda que só houve mais apoios e 

isenções de taxas porque houve mais receita, mas que, por outro lado, houve menos 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às Juntas de Freguesia salientou que a base era extremamente 

baixa e que não houve ambição, da parte da Câmara Municipal, na atribuição dos 

apoios, sendo que os que são atribuídos à grande maioria das instituições, são bastante 

inferiores, por exemplo, aos valores atribuídos no âmbito do Regulamento de Apoio ao 

Associativismo, bem se sabendo que as Juntas de Freguesia necessitam desses apoios 

para fazerem pequenos investimentos, não se compreendendo, portanto, porque é que 

esses pedidos de apoio extraordinários não poderiam ter sido contemplados. ---------------  

 -------- Realçou ainda que os Vereadores do PSD não mudam a sua posição 

relativamente aos apoios e a questão, aqui, é serem coerentes, porquanto se um busto 

tem enquadramento legal no Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, o 

monumento das Quatro Ribeiras também o tinha, ainda que reconheça que a situação do 

Congresso do Carnaval sai fora do âmbito do Regulamento, o que, porém, não acontece 

com o monumento. ------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- Concluiu dizendo que as Juntas de Freguesia necessitam de apoio para a 

resolução desses pequenos problemas e continuam sem perceber a razão pela qual a 

Câmara não concede esses apoios. -----------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que o monumento das Quatro Ribeiras é uma situação 

completamente extraordinária. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às questões globais referidas, salientou que o aumento da receita foi 

fruto de uma maior dinâmica na Praia da Vitória, que provocou o seu crescimento 

económico, também resultante de haver mais população na Praia da Vitória, o que 

permite o aumento da receita apesar da diminuição de impostos, pois há mais dinâmica 

económica e social, assim aumentando também a capacidade para apoiar as Juntas de 

Freguesia, o associativismo, as empresas e as famílias, o que é diferente daquela que era 

a interpretação dos Vereadores do PSD no início do mandato.  --------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, apesar de respeitar a interpretação que os Vereadores do PSD 

fizeram do relatório do Tribunal de Contas, não só discorda da mesma como tem 

demonstrado que essa interpretação não tem correspondido à verdade, pedindo aos 

Vereadores do PSD que sejam mais coerentes na construção dos seus argumentos. -------  

 -------- Concluiu dizendo que até pode admitir que o aumento dos apoios às Juntas de 

Freguesia seja pouco mas, no entanto, tem vindo a aumentar substancialmente, com 

aumentos de dez por cento ao ano e em toda a linha de apoios, sendo que a Câmara 

Municipal não tem aumentos, nessa ordem de grandeza, em nenhuma das suas receitas e 

que, atualmente, os autarcas das freguesias do concelho da Praia da Vitória têm mais 

recursos financeiros do que os que estavam nas mesmas funções nos mandatos 

anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se houve mais desenvolvimentos 

relativamente à Estrada do Bairro Joaquim Alves, desde a última reunião de câmara, 

tendo o senhor Presidente respondido que, o que se sabia, na última reunião de câmara, 

era que o empreiteiro tinha deixado a empreitada e não se sabia se ia passar para outro 

empreiteiro ou se tinha de ser submetido, novamente, a concurso público, sendo que, à 

presente data, a garantia é de que passou para outro empreiteiro. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu também que, quando o empreiteiro acabar a questão 

da vala, a Câmara vai tratar da asfaltagem da via. -----------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que ficou com a ideia de que seria criado um 

programa cultural, por altura das Festas da Praia, ou seja, algo que substituísse as Festas 

da Praia e questionou se, durante o mês de agosto, foi feita alguma coisa nesse sentido, 

ao que o senhor Presidente respondeu que, o que foi dito foi que, o que se fizesse, teria 

de ser dentro das possibilidades da Câmara de poder realizar e que, nesse âmbito, foi 

preparada uma decoração simples da cidade, com um ou dois espetáculos no Auditório, 

designadamente de música eletrónica e que, apesar de já ser possível a realização de 

espetáculos na rua, tal seria muito arriscado para a realidade social local, acrescentando 

que também se fizeram algumas publicações online, o lançamento de um sítio da 

história das Festas e a cerimónia evocativa do dia onze de agosto, sendo que a corrida 
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de touros das Festas da Praia, como não foi possível realizar naquelas datas, terá lugar 

no próximo dia vinte e nove. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou também que, em breve, o Auditório vai voltar a ter a agenda mais 

regular, sendo que, para já, o Outono Vivo continua agendado e muitos dos agentes 

culturais aguardam para apresentar as suas propostas para essa altura. -----------------------  

 -------- Salientou ainda que, neste momento, existe alguma agenda cultural preparada 

mas que vai sendo anunciada faseadamente e conforme a evolução da situação, porque 

se tiver de ser cancelada após a sua divulgação, criará mais constrangimento. --------------  

 

 -------- Por fim o senhor Presidente deu conhecimento que a gestão da creche dos 

Biscoitos já foi adjudicada, sendo que o novo concessionário inicia funções no dia onze 

de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/17) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 20 de julho findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, não pode estar presente na reunião do próximo dia 24 de agosto, por motivo de 

férias, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/17) TIBÉRIO MANUEL FARIA DINIS – COMUNICAÇÃO DE 

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

 -------- Requerimento datado de 13 de agosto em curso, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, Dr. Tibério Manuel Faria Dinis, comunicando, nos 

termos da legislação em vigor, o gozo de 2 dias de férias, nos dias 27 e 28 de agosto. ----  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (03/17) CONCURSO PÚBLICO – AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS 

PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (POR 

LOTES) - PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I/2020/926, datada de 7 de agosto em curso, do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Tibério Dinis, do seguinte teor: ----------------------------------------  

 -------- “Considerando que o Município pretende adquirir 3 viaturas para apoio ao 

Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente: ------------------------------------------  

 -------- Viatura 4x4 cabine dupla Caixa Metálica ---------------------------------------------  

 -------- Com a finalidade de a dotar com meios de radiocomunicações e com 

equipamentos de suporte às intervenções de proteção civil, bem como de transporte da 

equipa de trabalho, quer em situação de rotina, quer quando ativado o PMEPCPV e o 

PEETCPV. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Retroescavadora ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No sentido de contribuir para a prevenção e mitigação do perigo de cheias 

rápidas nas ribeiras do concelho pretende adquirir-se uma retroescavadora para as 

equipas de trabalho do SMPCPV, por forma a auxiliar na remoção de troncos de árvores 

de elevada volumetria e limpeza de ribeiras. ------------------------------------------------------  

 -------- Camião com Grua --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Urge a necessidade de aquisição de um camião com Grua, de forma a contribuir 

para a limpeza de sumidouros de profundidade significativa presentes no concelho. 

Importa considerar que os sumidouros têm como finalidade eliminar os escoamentos 

superficiais e atenuar a ocorrência de inundações. Por outro lado, a imperfeita limpeza 

dos sumidouros com recurso a instrumentos manuais origina a formação célere de 

lençóis de água nas vias rodoviárias e a suscetibilidade para a ocorrência de acidentes.  --  

 -------- Considerando que a estimativa orçamental para a aquisição das viaturas é de € 

195.000,00, acrescido do IVA à taxa de 18%, totalizando € 230.100,00. --------------------  

 -------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Que seja adotado o procedimento por concurso público por lotes;---------------  

 -------- • LOTE 1 – 1 viatura 4x4 cabine dupla Caixa Metálica – € 41.000,00 --------------  

 -------- • LOTE 2 – 1 viatura retroescavadora – € 78.000,00 -----------------------------------  

 -------- • LOTE 3 – 1 viatura camião grua – € 76.000,00 ---------------------------------------  

 -------- 2 – Que sejam aprovados os documentos que compõem o processo, 

nomeadamente o caderno de encargos e programa de procedimentos; -----------------------  

 -------- 3 – Que seja nomeado um Júri para a condução dos procedimentos para a 

formação do contrato, de acordo com o nº. 1, do artigo 67º., Código dos Contratos 

Públicos, propondo-se a seguinte composição: ---------------------------------------------------  

 -------- Madail Ávila ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Carlos Rocha ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Manuela Vitória ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Paulo Nunes (suplente) ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Manuel Ortiz (suplente) ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Que seja autorizada a abertura do concurso. -----------------------------------------  

 -------- 5 – Que seja autorizada a despesa, que será realizada no ano 2021, atendo a que 

o prazo previsto para a entrega das viaturas é até 180 dias.” -----------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, relativamente a este ponto e até porque é 

uma das pessoas bastante críticas sobre esta matéria, saudou o executivo pela aquisição 

destes veículos, que, na sua perspetiva, são fundamentais para o funcionamento 

operacional do Serviço Municipal de Proteção Civil. -------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que este é, efetivamente, um bem necessário para a resposta que o 

Serviço Municipal de Proteção Civil precisa de, prontamente, dar às populações. ---------  

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

 

 

 -------- (04/17) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA 

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

 -------- Proposta n.º I/2020/1030, datada de 20 de agosto em curso, do Vereador em 

regime de tempo inteiro, Sr. Carlos 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 o agregado familiar em análise reúne todos os critérios 

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

 -------- Propõe-se ao abrigo do disposto nos artigos 5º 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 aprovar a atribuição do apoio 

constante de quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2020.  -------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 02/12/2019 e aprovada na 

Assembleia Municipal de 20/12/2019.” -----------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto, a Vereadora Cláudia Martins disse que, não está em causa a 

pessoa em questão e que a análise da situação foi feita com base nos elementos da 

proposta, mas, porém, analisaram-se outras candidaturas que tinham várias declarações 

junto ao processo e que, neste caso, apenas consta a análise da Cooperativa Praia 

Cultural, pelo que questiona o que é que é suposto terem, como certo, para analisar 

nestes processos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a esta questão, o senhor Presidente respondeu que isso tem a ver com a 

documentação que está disponível no processo mas que, no entanto, vai passar a ser 

deste modo, atendendo à situação da proteção de dados, sendo que o parecer é baseado 

nesses documentos e, caso alguém pretenda consultar a restante documentação, pode 

aceder aos mesmos nos termos da lei de acesso aos documentos administrativos. ----------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se estes pedidos, quando são tecnicamente 

avaliados, são devidamente articulados com a Segurança Social, ou com outras 
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entidades parceiras no âmbito da ação social, no concelho, tendo o senhor Presidente 

respondido afirmativamente e acrescentando que é tudo articulado. --------------------------  

 -------- O Vereador Carlos Costa acrescentou que, durante um determinado período do 

ano, o Governo Regional aceita as candidaturas de apoio ao arrendamento e, 

normalmente, o Serviço da Ação Social, em casos urgentes, durante o ano, atribuiu o 

apoio e depois faz as candidaturas aos apoios da Direção Regional da Habitação e que, 

quando esse apoio é atribuído, o apoio do Município fica sem efeito; mais referiu que é 

face a essa situação que surgem, durante o ano, vários pedidos de apoio, ou seja, porque 

o Governo Regional só aceita candidaturas em setembro e começam a apoiar no mês de 

fevereiro do ano seguinte. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se é possível, por exemplo, esse apoio ser 

negado por uma determinada entidade, nomeadamente pela Segurança Social, ou até 

pela Direção Regional da Habitação e ser apoiado pela Câmara Municipal, tendo o 

Vereador Carlos Costa respondido que é possível isso acontecer. -----------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que isso depende dos critérios de cada entidade 

e que, por exemplo, no caso das bolsas de estudo, alguns alunos não recebem apoios das 

universidades e são apoiados pelo Município. ----------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que os critérios da Cáritas e do Banco Alimentar para a atribuição 

de cabazes, apesar de serem muito semelhantes, são diferentes, sendo que, mesmo 

assim, o Município tem um cabaz tipo para atribuir mas que, contudo é muito raro o 

Município intervir nessa situação. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se é possível a Divisão da Ação Social da 

Câmara apoiar uma pessoa que foi pedir apoio para o arrendamento, por exemplo, à 

Segurança Social, ou à Direção Regional da Habitação e esse apoio lhe foi negado por a 

pessoa ter rendimentos para fazer face a uma despesas dessas e a Ação Social da 

Câmara entender o contrário, ao que o Vereador Carlos Costa respondeu que, em termos 

de rendimentos, não é normal isso acontecer, mas que essas situações acontecem, 

normalmente, quando a pessoa tem problemas, ou com a Segurança Social, ou com o 

Serviço de Finanças, em termos da contribuições e o Serviço de Ação Social tenta 

ajudar no apoio à renda com o objetivo de ser regularizada a situação porque, nesses 

casos, a Secretaria da Habitação exclui a candidatura, pelo que o Serviço de Ação Social 

tenta ser mais flexível, com vista a que as pessoas regularizem a sua situação à 

Segurança social ou às Finanças. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, o Vereador Rui Espínola perguntou se, quando é 

entregue a candidatura no Serviço da Ação Social da Câmara, os serviços contactam 

com a Segurança Social para averiguar se essa pessoa já solicitou apoio junto daqueles 

serviços, tendo o Vereador Carlos Costa respondido que as pessoas apresentam os 

documentos comprovativos e os serviços cruzam a informação com a Direção Regional 

da Habitação, sendo que o Instituto da Segurança Social apenas atribui apoios 

esporádicos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (05/17) REUNIÕES CAMARÁRIAS ORDINÁRIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DE 2020 – PROPOSTA:----------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Presidente, no âmbito da questão abordada na última reunião camarária 

referente à intenção de retomar as presidências abertas às freguesias do concelho, 

considerando que as mesmas ficaram suspensas face às ações e medidas de prevenção 

adotadas e ao desenvolvimento da pandemia de Coronavírus/COVID-19, estando ainda 

em falta nove freguesias, propôs a realização das seguintes reuniões ordinárias para o 

mês de setembro: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 7 de setembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia do Cabo da Praia, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo do Cabo da 

Praia, Estrada de Santa Catarina, nos termos do artigo 14.º do Regimento da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, em conjugação com o artigo 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 14 de setembro reunião ordinária e que a mesma se realize no edifício da 

Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, pelas 14 horas, nos termos do 

artigo 40.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------  

 -------- Dia 21 de setembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia da Fonte do Bastardo, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo da Fonte do 

Bastardo, Ao Império, nos termos do artigo 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -  

 -------- Dia 28 de setembro reunião ordinária pública e que a mesma se realize na 

freguesia das Fontinhas, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo das Fontinhas, 

Estrada Municipal, nos termos do artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, em conjugação com o artigo 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

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

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

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram quinze horas e trina 

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

Exm.º Senhor Presidente e pelo Técnico Superior. ----------------------------------------------  
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