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ATA Nº 18 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE SETEMBRO 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, 

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

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 19H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no edifício da Casa 

do Povo do Cabo da Praia, sito à Estrada de Santa Catarina, freguesia do Cabo da Praia, 

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, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de 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 DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta reunião mensal da Câmara, pública, nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal e de acordo com 

a deliberação camarária de 24 de agosto de 2020, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do Povo do Cabo da Praia 
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pela disponibilidade das instalações e, também, no âmbito da presidência aberta ao 

Cabo da Praia, perguntou se alguém pretendia colocar alguma questão. ---------------------  

 -------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia do Cabo da Praia interveio realçando 

a importância das “presidências abertas” nas freguesias, sendo que, no seu entender, 

esta é uma forma dos munícipes exporem mais facilmente os seus problemas. -------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente referiu que, com esta reunião 

ordinária pública na freguesia do Cabo da Praia, reiniciaram-se as “presidências 

abertas” nas freguesias do concelho, após um período de suspensão no âmbito das ações 

e medidas de prevenção adotadas face ao desenvolvimento da pandemia de 

Coronavírus/COVID-19. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente, fez um balanço da forma como decorreu a visita à freguesia do 

Cabo da Praia, destacando que, durante a manhã, visitaram empresas locais e o projeto 

que a Junta de Freguesia está a desenvolver no âmbito de uma candidatura à GRATER, 

de requalificação da “Casa do Camponês”, bem como alguns pontos indicados pela 

Junta de Freguesia, sendo que, na maioria dos casos, se referem a situações relacionadas 

com as águas pluviais e com a gestão da água na via pública, tendo estado a analisar 

algumas correções e intervenções que devem ser feitas, por sugestão da Junta de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, no período da tarde, estiveram em audiências, as quais, 

uma vez mais e na sua maioria, tinham a ver com o associativismo na freguesia, 

também porque, durante o mês de setembro e no âmbito do Regulamento Municipal 

Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, estão abertas as candidaturas a apoios. ------  

 -------- Referiu também que o assunto que se tem vindo a destacar durante o verão, na 

freguesia do Cabo da Praia, tem a ver com problemas antigos de água numa zona da 

freguesia, nomeadamente na Rua do Saco e nas zonas circundantes, sendo que, em 

determinados períodos do dia, não há pressão suficiente na rede de abastecimento para a 

água chegar às moradias, referindo ainda que esta zona sempre teve problemas no 

abastecimento de água mas que, no entanto, os problemas se têm vindo a avolumar, em 

virtude dos investimentos agrícolas nas proximidades e porque a rede de abastecimento 

é utilizada para a rega agrícola, o que retira pressão à rede; acrescentou que, entretanto, 

a Praia Ambiente se encontra a efetuar algumas intervenções e que uma delas já 

provocou melhoras mas que, porém, a situação tem de ser acompanhada de modo a que 

o problema não se repita no próximo verão. ------------------------------------------------------   

 -------- Informou ainda que também teve lugar a apresentação do projeto de ampliação 

da escola do Cabo da Praia, conforme já tinha sido assumido e constava no orçamento 

municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola interveio agradecendo o facto da Casa do Povo do 

Cabo da Praia receber o executivo municipal, bem como agradeceu à Junta de Freguesia 

do Cabo da Praia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Felicitou também o executivo por ter alterado o modelo das “presidências 

abertas”, considerando que sempre foi proposta dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, qualquer que fosse o executivo, fazer uma “presidência aberta” muito mais 

próxima das pessoas, indo ao encontro dos locais, dos problemas e das dificuldades que 

existem nas freguesias. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que alguns dos assuntos referidos pelo senhor Presidente, 

naquilo que diz respeito à freguesia do Cabo da Praia, também constam das questões 

que lhes foram apresentadas, sendo que os dois mais prementes têm a ver com a falta de 

pressão na rede de abastecimento de água na Rua do Saco e com a questão das águas 

pluviais na Rua das Pedras.  -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesse âmbito, perguntou o que é que o Município está a fazer para inverter a 

situação da falta de pressão de água na Rua do Saco, sabendo-se que é uma questão que 

já se arrasta há imenso tempo e que, nos períodos de maior seca, tem tendência a 

avolumar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Relativamente à questão das águas pluviais na Rua Pedras, referiu que também é 

um problema antigo, apesar de saber que já foram feitas algumas intervenções nesse 

arruamento, designadamente com a criação de bueiros, no entanto e conforme 

informação de alguns moradores, continuam a verificar-se algumas dificuldades no 

escoamento de águas, questionando se estão previstas mais intervenções no sentido de 

resolver esses problemas. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere à questão da Rua do Saco, o senhor Presidente respondeu que o 

que está a ser feito está de acordo com as indicações e soluções que os técnicos da Praia 

Ambiente apresentam, tendo em conta que existe um problema de raiz na rede de água 

resultante de a rede ter sido mal executada no início, sendo que a sua completa 

substituição por um novo sistema de abastecimento é, de todo, impossível, pois 

obrigaria a fazer uma nova rede, pelo que a única opção é trabalhar na atual. -------------- 

 -------- Prosseguiu dizendo que foram feitas algumas reparações e verificadas algumas 

fugas que também retiravam pressão à rede, assim se corrigindo a situação e com 

melhoramentos significativos, segundo os moradores. ------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, outra solução apresentada pelos técnicos é a colocação de 

ventosas para retirar ar da rede, sendo que o Conselho de Administração da Praia 

Ambiente já diligenciou a encomenda desse material, com urgência, pelo que logo que 

cheguem serão instaladas, o que também deve servir para aumentar a pressão da rede. ---  

 -------- Continuou dizendo que, para já, não existe qualquer outra solução apresentada 

pelos técnicos, pelo que a situação terá de ser gerida nesses termos, sendo que também 

já foram dadas orientações para se abordar todos os clientes daquela zona. -----------------  

 -------- Recordou que a obrigação da Câmara Municipal é o abastecimento público para 

consumo humano e que o abastecimento agrícola não é competência da Câmara 

Municipal, apesar de ser algo que a Câmara tem vindo a apoiar e que é importante num 

concelho e numa ilha com um setor agrícola tão significativo, mas que, contudo, o que 
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não pode acontecer é que os clientes do setor agrícola coloquem em causa os clientes 

domésticos, uma vez que a quantidade de água utilizada pelo referido setor agrícola é 

muito maior. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à situação da Rua das Pedras, o senhor Presidente disse que houve uma 

intervenção recente, há cerca de dois meses e que ainda não choveu o suficiente para 

que a mesma pudesse ser testada. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Também sobre esta questão, referiu que se mantém o alerta e que, ainda hoje, a 

senhora Presidente da Junta de Freguesia sugeriu uma intervenção bastante a montante, 

nomeadamente, na freguesia da Fonte do Bastardo, a qual poderá resolver o problema, 

mas que terá de ser avaliada com os técnicos. ----------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Rua do Saco, o Vereador Rui Espínola perguntou se não foi 

equacionada, por parte dos técnicos, a colocação de bombas que possam suprir essas 

dificuldades da rede, tendo o senhor Presidente respondido que essa possibilidade existe 

mas que é da responsabilidade dos clientes, porquanto a média da pressão da rede está 

dentro dos limites normativos e habituais. --------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente acrescentou que a responsabilidade da Praia Ambiente em 

assumir a colocação de bombas surge quando a rede não tem a pressão que está 

legislada e que é obrigatória. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, no seu entender, se houver bom senso na gestão, todos 

conseguem ter pressão na água, desde que os clientes agrícolas façam a rega em horário 

diferente, ou façam algum investimento em reservatórios, para terem alguma capacidade 

individual. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que, a questão da bomba, naturalmente, seria 

para suprir as necessidades, quando os utilizadores usam água ao mesmo tempo e, 

portanto, seria uma forma de ajudar a resolver a situação, mas, no entanto e como esta é 

uma solução técnica, cabe aos técnicos averiguar e tentarem perceber se isso é ou não 

eficaz.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que foi apresentada aos Vereadores do Partido 

Social Democrata uma sugestão relacionada com o aproveitamento do ringue da Casa 

do Povo do Cabo da Praia, designadamente, a colocação de piso sintético no mesmo, 

sendo que a ideia não era fazer um investimento avultado, mas sim aproveitar o 

sintético que está a ser retirado do campo das Fontinhas e que estiver em boas 

condições, tendo questionado se a Câmara já tinha informação nesse sentido e se o 

executivo está desperto e aberto a essa sugestão. ------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão, o senhor Presidente respondeu que, há algumas semanas, a 

Direção da Casa do Povo, havia falado nesse assunto e que, ainda hoje, havia voltado a 

abordar a questão, tendo o executivo concordado com a sugestão, havendo a intenção de 

que uma parte do sintético seja aproveitado para o ringue da Casa do Povo do Cabo da 

Praia, outra parte para o Juventude Desportiva Lajense e, ainda, uma outra parte, para o 

Sport Clube Vilanovense, entidades estas que também o solicitaram, pelo que, quando 

for retirado do campo das Fontinhas, o piso sintético será reutilizado dentro do possível, 

concluindo, portanto, que foi dada resposta afirmativa nesse sentido à Direção da Casa 

do Povo do Cabo da Praia. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se a asfaltagem da ligação entre a Canada 

da Boaventura e a Canada da Faneca está, ou vai estar, incluída no próximo pacote de 

asfaltagens cujo empréstimo foi aprovado recentemente, ao que o senhor Presidente 

respondeu que este troço, naturalmente, estará incluído, tendo em conta que é uma via 

que nem asfaltada está, pelo que, após o visto do Tribunal de Contas relativo ao 

processo do empréstimo e quando for presente a reunião de câmara o processo com os 

arruamentos que serão asfaltados, esta será, certamente, uma das vias que constará dessa 

listagem, a qual irá, posteriormente, a concurso público. ---------------------------------------  

 

 -------- Ainda relativamente à freguesia do Cabo da Praia, o Vereador Tiago Borges 

referiu que, no âmbito do regulamento de apoio ao associativismo, está prevista uma 

obra na igreja do Cabo da Praia e questionou qual é o tipo de intervenção que vai ser 

feita, tendo o senhor Presidente respondido que essa intervenção consta do anexo da 

deliberação da câmara mas que, porém e de momento, não sabe precisar concretamente 

qual foi a intervenção deliberada. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que a intervenção será no âmbito da 

reparação das portas e janelas. ----------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou se a alteração ao trânsito na Canada da 

Salga, na freguesia dos Biscoitos, vai ser concretizada antes do início do ano letivo. ------  

 -------- E quanto ao bar do Abismo, perguntou qual o ponto de situação e se existe um 

prazo para a conclusão da empreitada. -------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a alteração ao trânsito na Canada da Salga, o senhor Presidente respondeu 

que, conforme foi referido na última reunião de câmara, a previsão é que se proceda a 

essa alteração a tempo do início do ano letivo, ou seja, durante este mês de setembro. ----  

 -------- No que se refere ao bar do Abismo, disse que, de acordo com a última 

informação disponível e por insuficiência do serviço de alumínios na ilha, o empreiteiro 

encomendou um conjunto de estruturas no exterior e está a aguardar a sua chegada há 

três ou quatro semanas, sendo que, com a chegada e colocação desse material, a obra 

ficará praticamente concluída. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à alteração ao trânsito na Canada da Salga, o Vereador Rui 

Espínola disse que desejava lembrar ao senhor Presidente que o ano letivo teria início 

no dia quinze de setembro, ou seja, na terça-feira da próxima semana e que as alterações 

ao trânsito têm de ser feitas atempadamente, para mais junto a uma escola, para que as 

pessoas se fossem habituando a circular de forma diferente, pois há hábitos que se criam 

que são difíceis de alterar, pelo que é necessário existir um processo de adaptação. -------  

 -------- Quanto à obra do bar do Abismo referiu que, ao passar no local, observou que 

estava a ser colocada telha velha no edifício, por parte de empreiteiro, tendo ficado 

surpreso por numa obra nova, se estar a utilizar telha velha. -----------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que essa situação levanta a questão da fragilidade da telha, 

considerando que é um local fustigado por ventos e tempestades e que, sendo a telha um 

material frágil, existe no mercado telha nova que oferece mais segurança, dando, como 

exemplo, a obra em frente do mercado, efetuada com telha nova, enquanto que, no caso 
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do bar, temos uma obra nova a ser feita com telha velha, sendo ainda que, segundo 

percebeu, o que aconteceu foi que o empreiteiro foi retirar telha a uma casa velha e 

colocou-a no bar do abismo, o que, no seu entender, não faz qualquer sentido. -------------  

 -------- Questionou a Vereadora Raquel Borges sobre o que tem a dizer relativamente a 

esta situação, tendo em conta que é a sua área de formação, sendo que, na sua opinião, 

esta não é a solução adequada para aquele local e tendo em conta que se trata de uma 

obra nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à alteração de trânsito na Canada da Salga, o senhor Presidente 

disse que, para além dos compromissos do Município, esta questão tem sido analisada 

com a Polícia de Segurança Pública e com outras entidades e, portanto, a intervenção 

será efetuada de acordo com toda a comunidade envolvida, bem como com os objetivos 

que são claros nessa matéria. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à questão do bar do Abismo referiu que, como o Vereador Rui 

Espínola deve saber, em termos da gestão de obras pública, o dono da obra fica limitado 

após a adjudicação da obra, sendo que o empreiteiro, quando apresenta a sua proposta, 

também fica limitado aos fornecedores. -----------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que é possível retirar a obra ao empreiteiro e contratar outro 

empreiteiro mas que, no entanto, essa situação demoraria muito mais em termos de 

contratação pública e, felizmente, isso nunca aconteceu nas empreitadas do Município, 

mas, por exemplo, pode também acontecer o empreiteiro entregar a empreitada a meio 

da obra, como aconteceu com a empreitada do Bairro Joaquim Alves, que é uma obra 

do Governo Regional e que ficou parada durante um determinado período de tempo por 

essas questões. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à situação da colocação da telha velha, referiu que, no âmbito de uma 

deslocação ao local, em conjunto com a Vereadora Raquel Borges e o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia dos Biscoitos, um dos comentários que fez foi, precisamente, em 

sentido positivo, ou seja, de apreço e admiração com o facto de terem conseguido 

aquele tipo de telha para aquele local, por lhe parecer adequado às características da 

zona, sendo certo que ninguém, então, manifestou opinião em sentido contrário. ----------  

 -------- Salientou também que, um dos problemas que atrasou essa intervenção foi, 

precisamente, no sentido de se conseguir que, do ponto de vista arquitetónico, a 

intervenção de requalificação fosse o menos polémica possível. ------------------------------  

 -------- Referiu ainda que o atraso da obra tem dado alguma conversa mas que, porém, 

na sua perspetiva e em termos de solução arquitetónica e de serviços, a mesma tem 

reunido consenso, realçando ainda que estão a ser acauteladas todas as situações 

relativamente ao uso do material. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, no dia em que visitaram a obra 

com o senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Biscoitos, essa questão nunca foi 

levantada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola disse que não intervinha em nome da Junta de 

Freguesia dos Biscoitos mas sim como Vereador da Câmara Municipal e referiu que não 

percebe em que medida é que, dentro do orçamento que tem disponível, o empreiteiro 

está limitado e questionou se o empreiteiro não tinha orçamento para colocar telha nova.  
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 -------- Em termos da requalificação disse que não conhece ninguém no Concelho que 

tenha restaurado casas antigas e colocado telha velha, para além de que não foi o único 

a reparar nessa situação no bar do Abismo. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, quando falou em limitado, se referia à parte 

dos alumínios e da cobertura, porque, se o empreiteiro apresenta uma proposta à 

Câmara Municipal com base em fornecedores locais e, quando vai encomendar o 

serviço, não consegue ter o material na ilha, tendo de se socorrer de outros 

fornecedores, está então e nesse sentido, limitado ao mercado existente. --------------------  

 -------- Referiu ainda que as intervenções que a Câmara Municipal efetua no seu 

património, tendem sempre a privilegiar, o mais possível, a cultura e estilo locais, para 

que sejam utilizados os materiais mais adequados e que o impacto seja o menor 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que ficou contente por ter sido utilizado aquele tipo de 

material numa zona protegida e considerou que era, precisamente, um bom exemplo de 

utilização de materiais característicos da terra. ---------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou o que é que estava previsto no caderno de 

encargos, porquanto o empreiteiro tem esse documento onde diz, exatamente, o que tem 

de fazer e, assim, questionou se no caderno de encargos estava prevista telha nova para 

o bar do Abismo ou se estava prevista a utilização de telha velha, ao que o senhor 

Presidente respondeu que, naturalmente e como o Vereador Rui Espínola devia calcular, 

não podia precisar o que dizem todos os cadernos de encargos, mas queria acreditar que 

a fiscalização da Câmara tem acompanhado a obra nessa questão e mal seria se os 

cadernos de encargos não estivessem a ser respeitados e a fiscalização da obra, que é da 

Câmara Municipal, não o verificasse mas, no entanto, iria averiguar essa situação. --------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social Democrata 

tiveram conhecimento, através da comunicação social, da questão da intervenção na 

Estrada do Joaquim Alves, referindo que, no que se refere à conclusão da obra, o 

Governo Regional empurra para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal empurra 

para o Governo Regional.  ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, de cordo com a informação que dispõe, perceberam que 

já tem um empreiteiro no terreno a começar a obra e perguntou qual é a posição do 

Município, considerando o que o Governo Regional afirmou relativamente à mesma. ----  

 -------- Sobre essa questão, o senhor Presidente esclareceu que a notícia foi, apenas 

alegadamente, proveniente de uma fonte do Governo Regional, porque não viu o 

Governo, nem nenhuma fonte oficial do Governo, a pronunciar-se sobre esse assunto e, 

portanto, não existe qualquer questão com o Governo Regional. ------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, conforme se pode constatar no local, falta fazer a 

ligação da vala ao reservatório do Areeiro, por parte da empreitada do Governo 

Regional e falta também terminar alguns metros da vala na estrada Joaquim Alves, 

portanto ainda não chegou à rotunda. --------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, como é sabido, houve mudança de empreiteiro, sendo que 

agora é que o novo empreiteiro entrou na obra. --------------------------------------------------  
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 -------- Disse ainda que, da parte da Câmara, não existe qualquer questão e quando o 

Governo terminar a sua intervenção, a Câmara já tem a obra da asfaltagem adjudicada e 

consignada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- No que se refere às águas pluviais, o Vereador Tiago Borges referiu que, quando 

se aproxima o inverno, coloca-se sempre a questão de saber se as ribeiras estão limpas, 

para que não aconteçam algumas surpresas como tem acontecido em anos anteriores e, 

para além disso, também tem sido constatado que as limpezas nas ribeiras não são muito 

apropriadas, pelo que questionou se está a ser feito um esforço por parte da Câmara, em 

conjunto com as Juntas de Freguesia, para garantir que, no início do inverno, tudo estará 

operacional. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Perguntou ainda se, no âmbito da obra que está a decorrer na Ladeira de Santa 

Rita, está previsto, nesta fase, fazer alguma intervenção em termos de águas pluviais, 

sem ser apenas o abastecimento de água, considerando que, no inverno, quando chove 

com intensidade, a zona do Posto Um fica inundada e se não seria de aproveitar a 

intervenção que está a decorrer para melhorar essa questão. -----------------------------------  

 -------- Relativamente à intervenção em Santa Rita e em termos de águas pluviais, o 

senhor Presidente referiu que tem vindo a ser melhorado o existente e que, 

inclusivamente durante o decurso da obra, apareceram condutas que estavam partidas e 

que foram reparadas ou substituídas por novas condutas. ---------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que as águas pluviais da Ladeira de Santa Rita são da 

responsabilidade da Câmara e as do Posto Um da responsabilidade das Obras Públicas, 

sendo que, pelo que tem conhecimento, havia também uma caixa e uma conduta que 

estavam partidas junto de uma sarjeta, situação essa que foi comunicada às Obras 

Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, referiu que tudo aquilo que se constatou ser necessário fazer em 

termos de melhoramento de águas pluviais e tendo ainda em conta que se tratava de 

uma estrada que já há muito tempo que não era intervencionada, foi alvo da devida 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às intervenções nas ribeiras, o senhor Presidente disse que, como é do 

conhecimento geral, só desde um de setembro é que a Câmara Municipal tem o seu 

efetivo a trabalhar a cem por cento, o mesmo acontecendo com o Governo Regional, 

bem como com as Juntas de Freguesia, mas, no entanto, estão a ser diligenciadas um 

conjunto de intervenções nos pontos mais críticos, como é habitual fazer-se, também de 

acordo com as situações que os Bombeiros Voluntários e a Proteção Civil vão 

identificando. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, da parte da Câmara Municipal, já se começou a intervir em 

ribeiras, em alguns pontos onde, habitualmente, surgem zonas obstruídas, sendo que 

este será um trabalho a fazer nos próximos tempos mas que, naturalmente, está atrasado 

este ano, mas que se irá recuperar, rapidamente, esse tempo, porquanto o outono já se 

aproxima. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou o ponto de situação do Plano Diretor 

Municipal, ao que o senhor Presidente respondeu que está prevista uma reunião da 
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comissão coordenadora até ao final do mês de setembro, convocada pela DROAP – 

Direção Regional de Organização e Administração Pública, sendo que da parte da 

Câmara já foi entregue toda a documentação. ----------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação o senhor Presidente disse que, se a referida reunião 

decorrer conforme a última reunião, que teve lugar no início da pandemia e estando 

tudo clarificado, ficaria em condições de, provavelmente, se poder começar a preparar o 

processo legislativo, ou seja, o processo para a sua aprovação. --------------------------------  

 

 -------- No que se refere à obra da Ladeira de Santa Rita, o Vereador Rui Espínola 

referiu que a obra de Santa Rita não estava a tratar das águas pluviais e que, o que 

estava em causa não era a reparação das caixas, que são pequenas reparações, mas outra 

situação, relacionada com o que acontece quando se verificam grandes chuvadas e toda 

a água que escorre pela Ladeira de Santa Rita se vai acumular junto ao Posto Um, sendo 

necessário criar formas para que essa água se vá esvaziando ao longo da Ladeira, 

precisamente para que não se acumule no Posto Um. -------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a questão, quer dos moradores, quer de outras pessoas 

que passam pelo local, tem a ver com o facto de, estando em curso uma obra nova, 

saber-se qual a razão pela qual não se aproveita a ocasião para se melhorar este aspeto, 

sabendo-se que o inverno é uma época preocupante, pelo que a questão fundamental é 

saber o que é que está a ser feito para melhorar o escoamento das águas pluviais da 

Ladeira de Santa Rita. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre esta questão, o senhor Presidente referiu que, o que disse foi que a 

empreitada não prevê só bueiros e sarjetas, mas também passeios, não na Ladeira, mas 

noutras zonas, sendo que todas as sugestões apresentadas, da parte dos cidadãos, têm 

sido adotadas, inclusive até mesmo em questões de saneamento privado. -------------------  

 -------- Continuou dizendo que, o que foi detetado como estando danificado e que não 

estava previsto na empreitada, também tem sido reparado e que, naturalmente, será 

incluído em trabalhos a mais. -----------------------------------------------------------------------   

 --------  Referiu ainda que existe uma parte que não é da competência da Câmara 

Municipal, nomeadamente a zona do Posto Um, em que uma parte é da competência 

militar, sendo estes os primeiros a terem a preocupação de que aquele local esteja em 

condições, tendo em conta que se trata do acesso a uma base militar utilizada por uma 

potência estrangeira, como são os Estados Unidos da América, pelo que essa empreitada 

tem todos esses condicionalismos e o acompanhamento por parte das forças militares, 

quer dos Estados Unidos, quer da Força Aérea Portuguesa, sendo que, por essas razões 

também, essa empreitada, do lado da Câmara Municipal, está a ser salvaguardada, mais 

referindo ainda que existem situações que não se encontram em área da tutela ou 

jurisdição da Câmara Municipal, como a área do próprio Posto Um e a zona do acesso, 

onde se encontra a esmagadora maioria dos sumidouros, a qual não está, portanto, na 

área de jurisdição da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

 -------- Terminou realçando que todos os envolvidos estão preocupados e pretendem 

resolver essas questões e que no, no seu entender, estão a caminhar no mesmo sentido, 

ou seja, com o intuito de resolver a situação e referiu que, caso o Vereador Rui Espínola 

tenha conhecimento de alguma sugestão dos moradores, pode fazê-la chegar ao 
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executivo, porquanto a Câmara tem vindo a intervir relativamente a todas as sugestões 

ou questões que lhe têm sido colocadas, como, inclusivamente, até aconteceu com o 

Bairro Americano de Santa Rita, onde algumas pequenas questões têm, também, sido 

incluídas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que estava a falar exclusivamente na 

Ladeira de Santa Rita, que é uma estrada municipal, ou seja, uma questão da 

competência do Município e que não está previsto no projeto a intervenção em águas 

pluviais, pelo que está a alertar para o facto de, como não está prevista uma intervenção 

nessa matéria, o problema irá persistir no futuro, sendo que, aquilo que os moradores 

não compreendem é o motivo pelo qual não está previsto, uma vez que se está a intervir 

na estrada e a situação poderia estar a ser melhorada, para evitar que, no futuro, ocorra o 

excesso de escoamento de água da Ladeira de Santa Rita que se acumula junto ao Posto 

Um. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No que se refere à questão das ribeiras, o Vereador Rui Espínola disse que este é 

um assunto que já foi amplamente discutido em anteriores reuniões de câmara, mas 

continua a manter a sua opinião de que não existe uma intervenção/manutenção eficaz 

nas ribeiras deste Concelho, para que no futuro não aconteçam transbordos e outras 

situações como habitualmente acontecem. --------------------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, recentemente, houve um exemplo de boas intenções no 

sentido de se resolver uma situação com os meios disponíveis para esse efeito mas que, 

porém e posteriormente, provocou algo que não deveria ter acontecido, ou seja, a 

queima dos restos da poda da ribeira, em plena margem desta, com todo o impacto que 

isso tem a nível visual e ambiental. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta questão, acrescentou que foi feita uma intervenção na ribeira da 

Agualva, na zona da Vila Nova, de corte de ramagens que, depois, foram queimadas nas 

margens da ribeira, sendo que este é mais um exemplo da necessidade de se fazer 

intervenção nas ribeiras e da Câmara Municipal, conjuntamente com o Governo 

Regional, prestar atenção às mesmas e perceber a importância de se fazer uma 

manutenção eficaz em toda a linha da ribeira, para que no futuro não acontecem 

situações como já aconteceram. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Ladeira de Santa Rita, o senhor Presidente referiu que a 

empreitada contempla a intervenção nas águas pluviais, tendo, na sua intervenção 

anterior, referido que, caso surgissem sugestões para melhorar qualquer questão, o 

executivo estaria disponível para as receber.------------------------------------------------------  

 -------- Disse, também, que está a ser feito o que constava em projeto e que todas as 

sugestões têm vindo a ser acolhidas, dentro dos constrangimentos existentes na Ladeira, 

que tem a orografia que tem, com as paredes e vizinhos que tem e que, no Posto Um, 

tem os sumidouros que se encontram em zona que não é da jurisdição da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às questões das intervenções nas ribeiras, o senhor Presidente referiu que 

esse é um discurso antigo, sendo que, no seu entender, em matéria de proteção civil e 

segurança e sem prejuízo de tudo o que já se faz, é sempre necessário fazer mais, mas o 

que não se pode é dizer que, o que está feito, está mal feito, sendo o feedback dos 

parceiros e daqueles que têm responsabilidades nessa matéria, em especial da 
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Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, nas questões relacionadas com 

manutenção, prevenção e segurança, entre outros, amplamente positivo, acrescentando 

que, ainda o mês passado, esteve reunido com o senhor Comandante dos Bombeiros e 

este, uma vez mais, transmitiu essa opinião. ------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que é normal haver transbordo das passagens hidráulicas mas, à 

exceção da questão da ribeira da Casa da Ribeira, no início do mandato, a qual estava 

em obras e ficou entupida pelos materiais e cofragens da obra, nunca se verificaram 

obstruções, ou o que quer que seja, sendo que o local que tem causado mais 

constrangimentos se situa na ribeira por baixo da via rápida, a qual entope sempre com 

pedras.- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma, destacou que, em questões de segurança e proteção civil, é necessário 

fazer sempre mais mas, no entanto, não concorda que se diga que é mau o resultado 

daquilo que se tem feito no terreno. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Por fim sugeriu que o Vereador Rui Espínola agendasse uma reunião com a 

Associação de Bombeiros, que é a entidade que está no terreno, para ouvir a opinião 

deles e obter uma opinião objetiva relativamente ao trabalho comum de todos os 

intervenientes nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que não se referiu ao balanço, nem disse 

que o balanço era bom ou mau, mas apenas que não havia, no município da Praia da 

Vitória, uma manutenção das ribeiras em toda a sua extensão e, para além disso, 

também já se percebeu que o executivo desta Câmara Municipal não está minimamente 

virada para essa questão, pelo que sugeria que, em vez de se reunir com a Associação de 

Bombeiros, o senhor Presidente faça uma visita pelas ribeiras que efetivamente estão a 

necessitar de manutenção. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida o Vereador Rui Espínola referiu que os Vereadores do Partido Social 

Democrata foram abordados por alguns empresários agrícolas que têm explorações na 

Serra de Santiago, designadamente na zona localizada após as moradias e em toda a 

extensão desse lado da pista e que, pelo que percebeu, essas explorações agrícolas 

tinham acesso ao abastecimento de água da Base o qual foi, entretanto, interrompido, 

sendo que, neste momento, existem duas hipóteses, designadamente, irem buscar água à 

Canada da Quinta, que segundo consta é um tanque que não tem capacidade para o 

abastecimento em quantidades suficientes, ou então, irem abastecer à Rua dos Fundões, 

perto do posto de leite, o que fica bastante longe das suas explorações, questionando o 

que é que a Câmara está a fazer para ajudar estes empresários agrícolas a resolver este 

problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente, ainda sobre as ribeiras, disse que a visão do Vereador Rui 

Espínola era a de que nada é feito mas que, porém, o feedback da principal entidade que 

tem de socorrer as pessoas, é positivo. -------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à visita às ribeiras esclareceu que, não só visita esses locais, como 

também, quando acontecem os problemas, tem estado sempre no local, inclusivamente 

sempre estiveram no terreno com os Presidentes das Juntas de Freguesia, com os 

Bombeiros Voluntários e com a Polícia de Segurança Pública. --------------------------------  
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 -------- No respeitante ao abastecimento de água na Serra de Santiago, referiu que, pelo 

que tem conhecimento, não há interrupção de abastecimento de água, sendo que, por 

vezes, acontecem cortes no fornecimento de água, porque o reservatório baixa o seu 

nível e isso pode criar questões de condicionalismo no abastecimento da Base, mas que, 

no entanto, isto é uma situação regular, a não ser que exista alguma situação nova da 

qual ainda não tenha conhecimento, mas como a Câmara não recebeu qualquer 

comunicação, presume que seja uma situação pontual, tal como já aconteceu no passado 

em que, muitas vezes, resulta da referida baixa da quota do reservatório e como a 

Câmara não foi informada de qualquer alteração, existindo o compromisso de que, 

quando tal aconteça, a Câmara seja informada, presume então que se trata de uma 

situação pontual; mais referiu que, de todo o modo, iria estabelecer contacto com o 

Comando da Zona Aérea para saber se existe alguma situação diferente neste processo. -  

 

 

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

 

 

 -------- (01/18) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 7 de setembro do ano em curso, de Cláudia Fagundes 

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

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

janeiro, não pôde estar presente na reunião do dia 7 de setembro de 2020, pelo que será 

substituída, conforme determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o 

disposto no artigo 79º, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -  

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

 

 

 -------- (02/18) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES: ---------------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/1049, datado 

de 25 de agosto findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------  

 -------- “Após a implementação do Plano de Contingência Coronavírus/COVID-19 

da Câmara Municipal da Praia da Vitória e face ao desenvolvimento da pandemia e 

de acordo com as recomendações que foram emanadas pelas entidades competentes, 

nomeadamente, das autoridades de saúde regionais e nacionais, no âmbito da 

monitorização permanente à evolução da pandemia COVID-19; e ---------------------------  
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 -------- Na sequência: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Da estratégia de desconfinamento social e económico que tem vindo a ser 

definida e implementada na Região Autónoma dos Açores; -----------------------------------  

 -------- 2. Das medidas preventivas, recomendações, orientações, circulares e 

deliberações já definidas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória.------------------------  

 -------- Determino a partir de 1 de setembro: -----------------------------------------------------  

 -------- • O regresso de todos os colaboradores do grupo municipal ao serviço ativo de 

forma presencial; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Manter o atendimento prioritário aos munícipes de grupos mais vulneráveis, 

nomeadamente, cidadãos com mais de sessenta anos de idade, grávidas, portadores de 

doenças crónicas ou com necessidades especiais, salvaguardando as questões de 

prioridade legalmente fixadas; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A revogação e/ou adoção de novas medidas serão realizadas sempre que 

necessário, com base na evolução da situação e seguindo as recomendações das 

Autoridades de Saúde.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente apresentou este ponto e o seguinte em simultâneo, 

destacando que estes despachos determinam o regresso ao serviço, a um de setembro, de 

todos os colaboradores do grupo municipal e que, a partir de agora, se aplica tudo aquilo 

que esteja na legislação da administração pública para a gestão de pessoal, mantendo-se 

a prioridade no atendimento aos grupos mais vulneráveis. -------------------------------------  

 -------- Seguidamente agradeceu aos seus colegas de equipa, aos Vereadores, aos chefes 

de divisão e aos encarregados por, neste período muito difícil, que decorreu desde 

meados do mês de março até ao dia um de setembro, em que, com equipas reduzidas, 

com praticamente dez por cento do seu efetivo, se ter conseguido responder, da melhor 

forma possível, às situações que foram surgindo. ------------------------------------------------  

 -------- Estendeu ainda este agradecimento a todos os colaboradores da Câmara 

Municipal, bem como a todos aqueles que, mesmo fazendo parte de grupos de risco, e 

mesmo que perante uma ou outra crítica pública surgida, se disponibilizaram para estar 

ao serviço, de modo a que a Câmara não fosse afetada. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que têm sido abordados sobre a questão das 

prioridades no atendimento, designadamente e segundo entendeu, pela situação 

relacionada com a existência de um período, durante a manhã, em que era dada 

prioridade no atendimento mas que, caso a pessoa com prioridade se deslocasse ao 

referido atendimento noutro período do dia e mesmo que não existisse qualquer outra 

pessoa para atender, a referida pessoa prioritária não era atendida, mas sim encaminhada 

para o citado período da manhã. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que isso nunca aconteceu e que não acreditava 

que um funcionário da Câmara Municipal se recusasse a atender um munícipe naquele 

horário com base nesse argumento. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que essa situação não aconteceu consigo e 

que as situações se reportavam, sobretudo, aos serviços da Praia Ambiente, tendo o 

senhor Presidente esclarecido que não é essa a indicação que os serviços têm. -------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho em apreço.------   
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 -------- (03/18) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVÍRUS/COVID-19 DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA 

VITÓRIA - REGRESSO AO SERVIÇO PRESENCIAL: ----------------------------------  

 -------- Presente, para efeitos de ratificação, o despacho n.º I-CMPV/2020/1050, datado 

de 25 de agosto findo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------  

 -------- “Considerando o Plano de Contingência Coronavírus/COVID-19 da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e face ao desenvolvimento da pandemia de 

Coronavírus/COVID-19, que tem exigido a adoção de um conjunto de ações e medidas 

de prevenção e seguindo as recomendações instigadas pelas autoridades de saúde 

regionais e nacionais, no âmbito da monitorização permanente à sua evolução;  -----------  

 -------- Considerando os despachos N.º I/2020/440, N.º I/2020/441, N.º I/2020/451, N.º 

I/2020/466, N.º I/2020/551, N.º I/2020/552, N.º I/2020/625, N.º I/2020/732, N.º 

I/2020/733, I/2020/909 e N.º I/2020/1049 relativos a essa matéria, através dos quais 

foram determinadas as ações e medidas de prevenção e proteção adotadas na Câmara 

Municipal da Praia da Vitória; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a estratégia de desconfinamento social e económico que tem 

vindo a ser definida e implementada na Região Autónoma dos Açores; ---------------------  

 -------- Determino a partir de 1 de setembro: -----------------------------------------------------  

 -------- • O regresso de todos os colaboradores do grupo municipal ao serviço ativo de 

forma presencial; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Manter o atendimento prioritário aos munícipes de grupos mais vulneráveis, 

nomeadamente, cidadãos com mais de sessenta anos de idade, grávidas, portadores de 

doenças crónicas ou com necessidades especiais, salvaguardando as questões de 

prioridade legalmente fixadas; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- • A gestão dos espaços físicos em função da lotação dos mesmos; -------------------  

 -------- Compete aos chefes de divisão ou de departamento, em articulação com as 

restantes chefias a operacionalização e cumprimento do presente despacho; ----------------  

 -------- Podem ocorrer: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • A mobilidade temporária de colaboradores entre diferentes setores ou serviços, 

dentro da mesma unidade orgânica por forma a equilibrar as equipas de trabalho e o 

funcionamento dos serviços, desde que autorizado pelo vereador com competência 

delegada; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O atendimento prioritário aos munícipes de grupos mais vulneráveis, 

nomeadamente, cidadãos com mais de sessenta anos de idade, grávidas, portadores de 

doenças crónicas ou com necessidades especiais, salvaguardando as questões de 

prioridade legalmente fixadas; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Mantém-se, em todos os serviços, o uso obrigatório de máscaras e a 

disponibilização de desinfetante para as mãos, bem como o respeito pelas regras de 

distanciamento físico. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os colaboradores ficam obrigados: --------------------------------------------------------  

 -------- - Ao uso de máscara de proteção individual. A CMPV disponibilizará as 

máscaras de proteção individual; -------------------------------------------------------------------  
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 -------- - À higienização, diária, da sua área e equipamentos de trabalho (teclado, rato, 

telefone, e/ou outros equipamentos e ferramentas de trabalho); e -----------------------------  

 -------- - Ao cumprimentos de todas as recomendações comtempladas no Plano de 

Contingência Coronavírus/COVID-19 da Câmara Municipal da Praia da Vitória, 

em particular às comtempladas no ponto 5 - MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 

RECOMENDADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (página 4): ------------------  

 -------- • “Lavar frequentemente as mãos com água e sabão (durante pelo menos 20 

segundos), nomeadamente, sempre que se assoar, espirrar ou tossir e, especialmente, 

após contacto direto com pessoas doentes; --------------------------------------------------------  

 -------- • Evitar levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos, porque as mãos podem ser 

vias de transmissão do vírus; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Manter o mínimo de 1 metro de distância de qualquer pessoa que evidencie 

sintomas gripais; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Evitar o contacto próximo com pessoas com infeções respiratórias e, no caso 

de o ter, utilizar máscara e luvas; -------------------------------------------------------------------  

 -------- • Evitar os cumprimentos típicos de socialização; --------------------------------------  

 -------- • Evitar o contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta; --------------  

 -------- • Adotar medidas de etiqueta respiratória, como tapar o nariz e boca quando 

espirrar ou tossir com lenço de papel ou com o braço (nunca com as mãos), e deitar o 

lenço de papel no lixo logo após a sua utilização, lavando as mãos de seguida” ------------  

 -------- A revogação e/ou adoção de novas medidas serão realizadas sempre que 

necessário, com base na evolução da situação e seguindo as recomendações das 

Autoridades de Saúde.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 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 vinte horas e trinta 

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

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


