
 

 
Ata nº 29/2020 Página 1 de 9 
 

 

 

 

 

ATA Nº 29 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

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

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

 

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

 

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

 

 

 -------- Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, no edifício da 

Casa do Povo das Lajes, sito na Rua Padre Lourenço Ávila, Vila das Lajes, reuniu a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, 

estando presentes os Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

 

PERÍODO 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 2 de dezembro de 2020, o senhor Presidente agradeceu ao 

senhor Presidente da Direção da Casa do Povo das Lajes, pela disponibilidade das 

instalações e à Junta de Freguesia das Lajes. -----------------------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu nota do modo como 

decorreu o dia da “Presidência aberta” na Vila das Lajes, destacando que a visita teve 

início pela Serra de Santiago, onde tomaram conhecimento dos investimentos 

desenvolvidos, pela Comissão do Império, e dos apoiados no âmbito do Regulamento 

Municipal Cooperar e Desenvolver, do ponto de vista financeiro, bem como dos apoios 

a nível de materiais atribuídos pela Câmara Municipal. -----------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que também visitaram um projeto que ainda está numa fase 

inicial, mas que o executivo pretende implementar no próximo ano, que é denominado 

de “Casa Farol”. Será uma casa para cobrar valências sociais na Serra de Santiago, 

sendo que os projetos educativos, pedagógicos e sociais que a Câmara Municipal 

desenvolve naquela localidade, habitualmente são desenvolvidos nas instalações do 

Império mas que por constrangimentos vários, designadamente dependendo da 

atividade do Império, acaba por não se dar as melhores condições, pelo que se vai criar, 

numa das habitações sociais do Município, esse projeto da “Casa Farol”. -------------------  

 -------- Referiu ainda que foram também conhecer os projetos da GRATER 

desenvolvidos pela Junta de Freguesia da Vila das Lajes, nomeadamente, o seu museu, 

bem como o seu parque infantil, que, na ótica, do executivo, são dois bons exemplos do 

aproveitamento de fundos comunitários, mobilizados pela GRATER, que estão, quer 

um na valorização lúdico e desportiva, no caso do parque infantil, quer outro na 

valorização cultural, no caso do museu do carnaval, para além das próprias fronteiras da 

vila das Lajes, acabando por ser um projeto, também ele, de ilha. ----------------------------  

 -------- Continuou informando que estiveram na creche e no atl, sendo que não foi 

possível, naturalmente, visitar estas instalações, mas estiveram no andar superior onde 

está a ser ultimado também o alargamento do atl para aquele piso, de modo a ser 

possível finalizar o processo de certificação desse espaço de acordo com as novas 

exigências. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, a pedido da Junta de Freguesia, estiveram na Ribeira dos 

Pães, designadamente na zona dos Fundões, sendo que não foi sinalizada nenhuma 

situação em concreto, porquanto já foi feita uma intervenção pela Câmara Municipal e, 

pelo que foi comunicado, a questão está solucionada, apesar de ter de ser sempre 

acompanhada conforme a evolução das situações.  ----------------------------------------------  

 -------- Para além desse local disse que também se deslocaram ao terreno na Caldeira, 

que em dois mil e dezoito foi doado à Junta de Freguesia, que tem um projeto para criar 

um parque de lazer nessa zona, mas que por motivos diversos nunca avançou. -------------  

 -------- Deu também conhecimento que no período da tarde estiveram em audiências 

com o associativismo, nomeadamente com o Juventude Desportiva Lajense em que se 

esteve a articular a questão da instalação do novo piso sintético, tendo sido apresentada 

uma nova reivindicação do mesmo, ou seja, uma ampliação das instalações dos 

balneares, sendo que o compromisso do executivo foi em realizar o projeto e 
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orçamentar. Após estar orçamentado, naturalmente, será feita a avaliação de um 

possível apoio, considerando que não é uma medida prevista em orçamento.  --------------  

 -------- No que se refere ao torneio do Ramo Grande disse que foi abordada a questão da 

sua realização, ou não, no próximo ano, sendo certo que, para já, não é necessário tomar 

qualquer decisão. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre as audiências disse que estiveram com o Grupo Folclore Cantares 

da Eira, no âmbito do que tem sido candidatado ao Regulamento Municipal Cooperar e 

Desenvolver, e também com a Direção da Casa do Povo das Lajes. --------------------------   

 -------- Relativamente às audiências com os munícipes destacou que apenas tiveram 

duas audiências, relacionadas com águas pluviais, assuntos esses novos que vão ter o 

devido tratamento por parte do Município.--------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola solicitou esclarecimentos relativamente ao projeto da 

“Casa Farol”, tendo o senhor Presidente esclarecido que, atualmente, a Câmara 

Municipal desenvolve vários projetos, no âmbito da sua ação social, educativos, 

pedagógicos, nas instalações do Império, na Serra de Santiago, porém como são 

instalações cedidas não têm, propriamente, o melhor espaço que permita concentração e 

trabalho com as crianças. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu ainda que os serviços sociais do Município 

acompanham, só na Serra de Santiago, cerca de quinze crianças, no âmbito, por 

exemplo, do apoio aos trabalhos de casa, atividades lúdicas, projeto de arte, sinalização 

atempada de algumas questões, sejam elas de saúde, sejam elas de avaliações 

psicossociais. Contudo como não se dispunha de um espaço em condições para o efeito 

e, entretanto, uma casa de habitação social ficou disponível, a mesma foi preparada, 

tendo-se também iniciado o processo para a aquisição do mobiliário, o qual ainda não 

chegou, para se instalar naquele espaço essas valências. Posteriormente, também será 

necessário adquirir algum equipamento informático, sendo que a previsão é que no 

primeiro trimestre do próximo ano seja possível mudar essas valências das instalações 

do Império para essa casa. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em suma disse que, no fundo, é passar aquilo que já é feito nas instalações do 

Império para a “Casa Farol”, dando maior humanismo, melhor capacidade de espaço e 

de conforto às crianças e aos jovens, para também dar mais confiança para que estes se 

sintam mais à vontade e valorizados, para além de permitir que o projeto ganhe 

melhores condições de trabalho, e naturalmente ganhar mais valências. ---------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola questionou se, no âmbito da visita que efetuaram 

durante o dia na Vila das Lajes, passaram pelo Caminho de Cima, em caso afirmativo o 

que é que constataram e se constataram o que é que pretendem fazer, ao que o senhor 

Presidente respondeu que relativamente às ribeiras foram aos sítios indicados pela Junta 

de Freguesia e não foram a nenhum dos outros sítios, porém se houver alguma questão a 

referenciar também é possível visitar esses locais, sendo que, como sempre disse, a 
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atuação do executivo não se esgota nas “Presidências Abertas”. No caso de haver 

alguma nota para se sinalizar será sinalizada e posteriormente o executivo irá intervir. ---  

 -------- O Vereador Rui Espínola esclareceu que não tinha nada para sinalizar, 

porquanto o que há a sinalizar é o que lá está, e como andaram na Vila das Lajes, 

naturalmente, que passaram naquele local e podiam ter parado e observado o que se está 

passando relativamente a essa ribeira, nessa zona, que fica bem à beira da estrada. Para 

além de que este assunto não é novidade, porquanto até já trouxe esta questão a reunião 

de câmara, inclusivamente com a apresentação de fotos, sendo que a ribeira está, 

efetivamente, a necessitar de uma intervenção. ---------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou ainda o que é que o executivo pretende 

fazer na “Casa das Pias”, na Aldeia Nova, ou seja, que projeto a Câmara tem para 

aquele local, tendo o senhor Presidente respondido que isso tem vindo a ser respondido 

em sucessivas reuniões de câmara, sendo que o projeto para a “Casa das Pias” está 

englobado numa candidatura denominada “Do mar fez-se terra”, que aguarda 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente o senhor Presidente explicou em que é que consiste o projeto “Do 

mar fez-se terra”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Relativamente à questão do terreno cedido na zona da Caldeira, o Vereador Rui 

Espínola perguntou se foi apresentado algum projeto à Câmara Municipal, e no caso de 

ter sido apresentado algum projeto qual foi a disponibilidade da Câmara Municipal, para 

apoiar a Junta de Freguesia, na concretização desse investimento, ao que o senhor 

Presidente respondeu que esse projeto já foi apresentado, pela Junta de Freguesia à 

Câmara Municipal, há cerca de dois ou três anos, ou seja, logo de seguida à doação do 

terreno, o qual está orçamentado na ordem das centenas de milhares de euros. -------------  

 -------- O senhor Presidente prosseguiu dizendo que, pelo que tem conhecimento, na 

altura a Junta de Freguesia procurou candidatar parte do projeto à GRATER, tendo até 

feito algumas alterações ao mesmo, no entanto, mesmo no início do quadro de apoios da 

GRATER, esse projeto abrangia todo o plafond destinado a esse tipo de projetos, ou 

seja, era um projeto com um montante bastante elevado.  --------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, também pelo que tem conhecimento, a Junta de Freguesia não 

chegou a candidatar esse projeto, no entanto a Câmara está na disponibilidade de apoiar 

o mesmo, tendo já disponibilizado o terreno, o qual está avaliado em cerca de vinte mil 

euros. No entanto, para um projeto dessa ordem de grandeza tem de, naturalmente, se 

procurar cofinanciamento e aguardar pelo próximo quadro comunitário, que, em 

princípio, deverá ter eixos específicos para a valorização turística e valorização 

ambiental.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Quanto à conclusão da requalificação do Jardim Público das Lajes, o Vereador 

Rui Espínola disse que há um projeto para a conclusão daquela intervenção, sendo que 

está concluído o parque infantil, e pelo que tem conhecimento há uma intenção da Junta 

de Freguesia de concluir o restante, pelo que questionou se o executivo tem 
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conhecimento disso, e tendo conhecimento disso em que medida é que a Câmara está 

disponível para apoiar a requalificação final daquele projeto.----------------------------------  

 -------- Quanto à parte em falta, o senhor Presidente respondeu que, pelo que lhes foi 

comunicado, é uma parte da intervenção que não será executada por via da empreitada, 

considerando que a Junta de Freguesia é que o pretende fazer, sendo que o solicitado à 

Câmara foi ao nível de mão-de-obra, nomeadamente de pedreiros para colocarem os 

lancis, tendo ficado o compromisso de quando a Junta de Freguesia tiver os lancis 

comunicar à Câmara, para despois se intervencionar a colocação dos mesmos. Para além 

disso foi solicitado apoio para a questão da colocação da calçada, sendo certo que, pelo 

que lhe foi transmitido, a Junta de Freguesia pretende fazer subir o piso para ficar tudo 

ao mesmo nível.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que foi também solicitado a cedência de molde para bancos em 

betão, mas a Câmara não dispõe desse tipo de material. ----------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola fez menção à questão que foi notícia sobre o sintético 

para o campo Manuel Linhares Lima, na Vila das Lajes, felicitando a Câmara por essa 

iniciativa, considerando que esta é uma obra muito desejada e necessária. ------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Rui Espínola deixou uma nota relativamente à creche 

e ao atl das Lajes, solicitando à Câmara que tivesse uma maior atenção no que se refere 

a esta situação e ao que está a acontecer com esta concessão.  ---------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que esses espaços encontram-se, como se pode chamar, em 

declínio absoluto da sua atividade, evidentemente que faz parte de uma iniciativa 

privada, ou seja, é uma concessão, pelo que não está, de modo algum, a pedir que a 

Câmara se ingira nas atividades de iniciativa privada, porque a questão não é essa. A 

questão é o facto da creche e atl das Lajes estar sem educadora, há cerca de um mês, e 

num processo de despedimento de pessoal, bem como a entrar numa situação de 

degradação, como já se viu anteriormente e não se deveria voltar a ver o mesmo. Assim, 

seria conveniente que o executivo municipal se inteirasse dos reais problemas que 

existem, e que procurasse atuar, por forma a não ter mais uma concessão a fechar nos 

próximos tempos, porque tudo se encaminha nesse sentido.  ----------------------------------  

 -------- Continuou alertando o executivo para este problema e para que procurasse, 

dentro do possível, ajudar, para que a creche e o atl possam continuar em funções, por 

exemplo, à semelhança daquilo que foi feito em outras concessões, nomeadamente na 

concessão dos Biscoitos, com condições bastante vantajosas para quem ficou com essa 

concessão, ao contrário da concessão das Lajes que não tem essas condições tão 

vantajosas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Alertou também para o facto daquele espaço ser muito limitador, o que limita a 

viabilidade de qualquer uma empresa que fique com aquela concessão e que queira 

trabalhar sem usufruir de subsídios, ou fundos, que vão muito para além daquilo que são 

as comparticipações que os pais pagam por deixarem as suas crianças na creche e no atl.  

 -------- Por fim, sugeriu que a Câmara tenha uma atenção devida relativamente à creche, 

apesar de ter conhecimento de que já começaram a usar a parte superior, e isso foi 
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importante, no entanto, há problemas mais profundos que é preciso verificar e resolver, 

ou, pelo menos, ajudar a resolver nos próximos tempos. ---------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que registava aquilo que foi dito pelo Vereador Rui 

Espínola, e que será dado o devido tratamento ao mesmo, sendo que a Câmara, 

naturalmente,manterá um acompanhamento técnico a todas as creches e atl’s do 

Concelho. Como disse anteriormente, ainda hoje estiveram nesse espaço, sendo que, 

quer da parte da concessionária, quer da parte da Junta de Freguesia, não foi, 

propriamente, o que aqui foi dito, o que foi transmitido. De todo o modo o Município 

também faz o acompanhamento técnico, com o cuidado e a serenidade que sempre 

tiveram na gestão das creches e dos atl’s, que como é sabido são sempre infraestruturas 

bastante densas, pela dimensão humana que comportam. ---------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola perguntou se vai ser possível asfaltar o que se encontra 

em falta na Rua do Ramos Grande, tendo o senhor Presidente respondido que a Câmara 

vai asfaltar a parte que se encontra em falta desde há quinze anos. ---------------------------      

 

 

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

 

 

 -------- (01/29) VICE-PRESIDENTE CARLOS ARMANDO ORMONDE DA 

COSTA – COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE UM DIA DE FÉRIAS: --  

 -------- Requerimento datado de 9 de dezembro em curso, de Carlos Armando Ormonde 

da Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, comunicando, que, 

por conveniência de serviço, irá cancelar o dia de férias agendado no dia 11 de 

dezembro, nos termos do disposto no Estatuto dos Eleitos Locais.----------------------------   

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

 

 

 -------- (02/29) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1574, datada de 7 de dezembro em curso, do 

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

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

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

de dezembro de 2018, que determina a atribuição de apoio económico ao arrendamento 
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de habitações e estratos sociais desfavorecidos, de modo a promover o acesso ao 

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

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

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

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

critérios cumulativos de atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e que foi tido 

em atenção os critérios de prioridade definidos no artigo 8º; -----------------------------------  

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

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

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

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

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

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

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

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

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

2021. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/29) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1575, datada de 7 de dezembro corrente, do 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Considerando que os agregados familiares em análise reúnem os critérios de 

atribuição de apoio à renda definidos no artigo 5º e foram tidos em consideração os 

critérios de prioridade definidos no artigo 8º; -----------------------------------------------------  

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

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

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

relativamente às quais os serviços competentes considerem necessária a atribuição de 

subsídio de arrendamento de caráter temporário, como acontece nos casos em apreço; ---  
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 -------- 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, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória delibere aprovar a atribuição dos 

apoios constantes de quadro em anexo, com efeito a partir do dia 1 de janeiro de 2021. --   

 -------- 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.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (04/29) PROPOSTA DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO À LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE SÃO 

BRÁS – ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO E DO VALOR DO APOIO: ----------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2020/1550, datada de 2 de dezembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “De acordo com o Regulamento de Apoio à Legalização de Edificações na 

Freguesia de São Brás, publicado no Diário da República 2ª série- n.º233, de 4 de 

dezembro de 2018, foi deliberado em reunião de Câmara de 09/03/2020 apoiar em 

espécie a senhora Rosa Vieira Nunes com o pagamento ao Cartório Notarial- Joana 

Pinheiro das despesas inerentes à escritura de habilitação e partilha e registo do prédio 

em questão no valor de 1 300,00€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a senhora Rosa Vieira Nunes faleceu no passado dia 23 de 

novembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que na mesma casa vive à mais de 20 anos um dos filhos da 

senhora Rosa Nunes, o senhor Carlos Manuel Nunes Gonçalves com a sua esposa e dois 

filhos;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que é intenção do outro filho, Délio Francisco Vieira Gonçalves, 

que esta habitação seja registada em nome do Carlos Manuel Nunes Gonçalves. ----------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------  

 -------- Aprovar que o destinatário do apoio seja o Sr. Carlos Manuel Nunes Gonçalves; -  

 -------- Aprovar a alteração do valor a apoiar em espécie para 2000,00 € (dois mil 

euros);  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aprovar a minuta da adenda do contrato programa anexa à presente proposta. ----  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ----------------------------  

 -------- 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. --------------------------------------------  
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 -------- 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 dezanove horas e 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 

 


