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ATA Nº 10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2021 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: 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 

Amélia Maria Brasil de Oliveira Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins, Rui Miguel Mendes Espínola, 

Marília de Fátima Ávila Coelho, Diana Lima Silva e Luís Carlos Marques Ruivo. -------  

 

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

 

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

da Casa do Povo das Quatro Ribeiras, sito Ao Cruzeiro, 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 Amélia Maria Brasil de 

Oliveira Borges, em substituição de Rui Miguel Mendes Espínola. ---------------------------  

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião, à exceção de Diana Lima Silva. -----------------------------  

 

 

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 
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a deliberação camarária de 22 de março de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 

presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do Povo pela 

disponibilização das instalações do edifício da Casa do Povo das Quatro Ribeiras, à 

Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras pela hospitalidade demonstrada durante todo o 

dia e, também, no âmbito da presidência aberta às Quatro Ribeiras, perguntou se alguém 

pretendia colocar alguma questão. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, Bruno Lopes, 

usou da palavra para agradecer e enaltecer a presença, uma vez mais, da Câmara 

Municipal na freguesia das Quatro Ribeiras, sendo que esta iniciativa, desde o ano de 

dois mil e dezassete, na sua opinião, foi muito produtiva, no sentido do executivo estar 

perto das pessoas e das obras na freguesia. --------------------------------------------------------  

 -------- Deixou também uma palavra de agradecimento a todo o apoio que a Câmara tem 

dado à Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, nomeadamente no caso da mercearia que 

é uma situação que há muitos anos tem vindo a ser falada, para além de outras situações 

que têm vindo a ser resolvidas diariamente. ------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu nota do modo como decorreu a 

“Presidência aberta” à freguesia das Quatro Ribeiras, destacando que estiveram com a 

Junta de Freguesia em diversos contatos com a população, em especial, naquilo que é o 

investimento que está em curso nesta freguesia. Esse investimento tem uma componente 

pública, da parte da Câmara Municipal e da parte da Junta de freguesia, relativamente 

ao concurso público que foi lançado pela Junta de Freguesia, com o objetivo de criar 

condições para um privado investir na abertura de uma mercearia nesta freguesia. --------  

 -------- Prosseguiu dizendo que estão a concluir a componente das obras, sendo que o 

privado tem como objetivo abrir a mercearia ao público em meados do mês de junho, no 

entanto, no dia de hoje, o mesmo transmitiu que está com alguma dificuldade em 

material para os expositores, também derivado daquilo que se passa no continente 

português ao nível dos transportes terrestres, porém o objetivo do mesmo é ter tudo 

pronto no início do mês de junho. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, apesar do prazo não ser da responsabilidade da Câmara 

Municipal, o objetivo do executivo é ter esse serviço concluído o mais rapidamente 

possível, em prol da população. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuou salientado que a questão da instalação do serviço de multibanco está 

a ser trabalhada, sendo que este é um trabalho que, naturalmente, é da responsabilidade 

da Junta de Freguesia, que a Câmara Municipal apoiará apenas na preparação 

infraestrutural, cujo objetivo é ter este serviço em funcionamento em simultâneo com a 

abertura da mercearia. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Destacou também que visitaram um conjunto de investimentos municipais, de 

alguma envergadura mas de pouca exposição pública, nomeadamente, vários muros e  

vários taludes que foram intervencionados nos últimos tempos.  ------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que visitaram uma obra já concluída na Canada da Vista, um 

muro de suporte da via, que na sua extensão total deverá ter cerca de vinte metros de 

comprimento mas em altura deverá ter cerca de trinta metros, e que custou a módica 

quantia de cerca de sessenta mil euros. ------------------------------------------------------------  

 -------- Informou que visitaram a Sociedade de Santa Beatriz das Quarto Ribeiras, que 

também fez uma candidatura ao Regulamento Municipal Cooperar e Desenvolver na 

Praia da Vitória e remodelou uma parte da zona social desta associação. --------------------  

 -------- Continuou dizendo que visitaram ainda a Igreja Paroquial, na qual foram 

identificadas algumas questões, sendo que dessas questões que foram identificadas, 

como a Comissão Fabriqueira não fez candidatura ao Regulamento Municipal Cooperar 

e Desenvolver no prazo estipulado, só pode fazer candidaturas aos projetos de pequeno 

impacto. Assim, as respostas dadas às questões das instalações sanitárias foram no 

sentido de os técnicos da Câmara Municipal procederem a uma intervenção para corrigir 

as anomalias detetadas. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às questões das portas e portadas disse que foi indicado à Comissão que 

procedesse ao orçamento da intervenção, de modo a fazer a candidatura aos projetos de 

pequeno impacto. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne a outras questões que, eventualmente, possam surgir referiu 

que aquilo que se sinalizou foi que, como há um regulamento aprovado, podem fazer 

candidaturas até ao final do mês de setembro destinadas a apoios no ano civil seguinte, à 

semelhança de todas as associações. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Disse que também estiveram na Casa do Povo das Quatro Ribeiras a visitar um 

investimento que está a ser realizado no âmbito do Regulamento Municipal Cooperar e 

Desenvolver, que se prende com uma ampliação do edifício anexo à Casa do Povo, com 

vista a criar uma zona destinada à confeção de refeições, com acesso interior à casa da 

desmancha, também à zona de cozinha e ao próprio forno, ficando toda essa zona com 

melhores condições para servir toda a população das Quatro Ribeiras. -----------------------  

 -------- Registou a significativa recuperação financeira que a Casa do Povo das Quatro 

Ribeiras teve nos últimos anos, o que diz muito do trabalho que aqui foi feito. -------------  

 -------- Informou ainda que também visitaram a maior obra da Câmara Municipal que 

está em curso na freguesia das Quatro Ribeiras, designadamente na zona balnear das 

Quatro Ribeiras, onde está a ser construído um muro de suporte de um talude, que 

atendendo à zona onde está a ser construído tem uma enorme exigência do ponto de 

vista técnico, do ponto de vista humano, do ponto de vista logístico, e tudo isso leva a 

que o seu custo seja acima do que é habitual. No entanto, tendo em conta o modo como 

está a decorrer essa intervenção, acredita que, e também confiante na solução técnica 

que foi apresenta, vai resolver a segurança naquela zona e permitir que se retire aquela 

que era uma infraestrutura provisória lá instalada para segurança do local. ------------------  

 

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

 

 -------- O Vereador Tiago Borges questionou, relativamente ao concurso para a 

instalação de uma mercearia na freguesia das Quatro Ribeiras, quantos concorrentes 

surgiram, e qual é o tipo de apoio que a Câmara Municipal vai atribuir para esta 
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solução, ou seja, se será ao nível das obras ou terá mais algum tipo de apoio para a 

implementação desta mercearia. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre essas questões o senhor Presidente respondeu que esse foi um concurso 

público lançado pela Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, e não pela Câmara 

Municipal, o qual previa, da parte pública, a cedência da infraestrutura pela Junta de 

Freguesia, a título gratuito, em que a Câmara Municipal se responsabilizava pelas obras 

e que haveria um custo à exploração de até duzentos e cinquenta euros mês.  --------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que deram entrada duas propostas e a proposta vencedora 

tem a cedência, a título gratuito, pela Junta de Freguesia, do espaço, tem também a parte 

das obras que estão a ser realizadas pela Câmara Municipal, e que abdica de 

comparticipação financeira, portanto não há qualquer comparticipação financeira, quer 

da Câmara Municipal quer da Junta de Freguesia, à proposta concorrente. ------------------  

 -------- Salientou ainda que, pelo que tem conhecimento, houve duas propostas 

concorrentes, o que demonstra também a capacidade e a atração que foi conseguida, 

neste concurso público, e da dinâmica que se imprimiu a este projeto, ou seja, da parte 

da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia identificou-se a necessidade de 

intervenção, foi  diligenciado o valor como de suporte e de apoio para cobrir o custo de 

exploração que, felizmente, não é necessário a parte pública comparticipar, porquanto é 

viável do ponto de vista do próprio privado, é o privado que se propôs a isso mesmo, 

portanto também vamos acreditar que o privado apresentou uma proposta 

razoavelmente financeira para ele próprio. --------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que em reunião passada falou-se de uma 

questão de impermeabilização ou investimentos na piscina, ou seja, substituição de 

azulejos, sendo que o senhor Presidente sugeriu a colocação de impermeabilização com 

um sistema à base de tintas, e questionou o que é que vai ser feito na piscina, e se a 

mesma vai abrir ou não, este verão, se a situação do COVID não se alterar. ----------------  

 -------- Quanto a esta questão o senhor Presidente respondeu que na zona balnear das 

Quatro Ribeiras, neste momento, está a ser intervencionado o muro, sendo que o 

objetivo, e dada a complexidade da intervenção, é ter o mesmo concluído, portanto esta 

é a principal prioridade, que tem a ver com a salvaguarda e com a segurança. 

Naturalmente, terminada essa intervenção, também dependendo das condições 

atmosféricas, bem como das condições do trabalho e das questões logísticas, haverá 

tempo e espaço para se fazer mais intervenções. Está identificada a questão da própria 

piscina, a questão dos solários, que não são situações novas, mas a questão é se há 

condições para se conseguir fazer ou não, mas também uma questão é clara, ou seja, a 

capacidade para se fazer chegar o material à zona balnear está lá instalada. No entanto, 

nesta fase, não é possível comprometerem-se com outras questões na medida em que 

dependerá do andamento dos trabalhos, mas mantêm-se esse objetivo. ----------------------  

 -------- Relativamente à questão de a piscina abrir ou não, respondeu que, à semelhança 

do que disse na última reunião de câmara, o executivo está a preparar a época balnear 

com base nas indicações do ano passado, e com base nas indicações do ano passado as 

piscinas não abrem, sendo que isso não é uma competência da Câmara porquanto a 

Câmara cumpre com aquilo que as autoridades de saúde indicam. ----------------------------  
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 -------- Referiu também que ainda não têm indicações da autoridade de saúde de como 

será a época balnear de dois mil e vinte e um. Assim sendo, estão a trabalhar com base 

naquilo que foram as indicações do ano passado, e, naturalmente, quer acreditar também 

que as indicações não vão diferir muito daquilo que foi o ano transato. Neste sentido se 

as autoridades de saúde indicarem que é para abrir as piscinas, naturalmente, as mesmas 

vão estar abertas. No entanto, espera que também as autoridades de saúde comuniquem 

atempadamente o que é que é necessário para abrir a época balnear, considerando que o 

ano passado foram muitas as regras, sendo que algumas delas até não faziam muito 

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

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou o ponto de situação da intervenção no 

campo de jogos da freguesia de São Brás, tendo o senhor Presidente respondido que, 

mediante a última informação que dispõe, essa intervenção já está adjudicada, sendo 

que o início dos trabalhos deve de estar para breve. ---------------------------------------------  

 

 

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

 

 

 -------- (01/10) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 19 de abril 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 pode 

estar presente na reunião do dia 19 de abril de 2021, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/10) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR RUI MIGUEL MENDES ESPÍNOLA: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 19 de abril corrente, de Rui Miguel Mendes Espínola, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 19 de abril de 2021, 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. -----------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 19 de abril do ano em curso, de Marília de Fátima Ávila 

Coelho, 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 19 de abril de 2021, 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. -  

 -------- Requerimento datado de 19 de abril do ano em curso, de Diana Lima Silva, 

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 19 de abril de 2021, 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. -----------------------------  

 -------- Requerimento datado 19 de abril do ano em curso, de Luís Carlos Marques 

Ruivo, comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, 

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

pode estar presente na reunião do dia 19 de abril corrente, 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/10) PROPOSTA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA 

À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM ATIVIDADE 

TAUROMÁQUICA (APMAT): - ----------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/583, datada de 14 de abril em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, adotada pela UNESCO 

em 2002, vertida na Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, adotada na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida em Paris a 20 de Outubro de 2005, na 

sua 33.ª sessão, aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº 10-A/2007, de 

11 de Janeiro de 2007, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 27-

B/2007, de 16 de Março, declara no Artigo 1º que “A cultura adquire formas diversas 

através do tempo e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na 

pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a 

humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade 

cultural é, para o género humano, tão necessária como a diversidade biológica para a 

natureza. Nesse sentido, constitui o património comum da humanidade e deve ser 

reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras.”; ----------------  

 -------- 2. A Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do 

Património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro, em 27 de Outubro de 2005, e 

aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº 47/2008, reconhece, no seu 
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preâmbulo, que “o direito ao património cultural é inerente ao direito de participar na 

vida cultural, tal como definido na Declaração Universal dos Direitos do Homem”; ------  

 -------- 3. A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adotada na 

32ª Conferência Geral da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura, em 17 de outubro de 2003, aprovada pela Resolução da Assembleia 

da República nº 12/2008, de 24 de janeiro, e ratificada pelo Decreto do Presidente da 

República nº 28/2008, de 26 de março, reconhece, salvaguarda e fomenta o respeito 

pelo património cultural imaterial das comunidades, dos grupos e dos indivíduos na 

defesa e valorização do património cultural imaterial, designadamente do património 

que criam, mantêm e transmitem; ------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. A Constituição da República Portuguesa dispõe, no artigo 73º n. º1, que todos 

têm direito à cultura, e no seu artigo 78º, que incumbe ao Estado promover a 

salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da 

identidade cultural comum; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. É tarefa, mas também dever, do poder central e local reconhecer, salvaguardar 

e valorizar as diferentes expressões culturais existentes por todo o País, não se 

confundindo tal tarefa ou dever com a criação, por parte do Estado, de novas ou 

diferentes manifestações culturais, proibições, nem com imposições de umas em 

detrimento de outras, o que lhe está proibido pelo artigo 43º da Constituição da 

República Portuguesa; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. O Decreto-lei nº 23/2014, de 14 de Fevereiro, que estabelece o regime jurídico 

dos espetáculos de natureza artística afirma, no ponto 1) e 2), do artigo 2º que a 

Tauromaquia é uma atividade artística; ------------------------------------------------------------  

 -------- 7. O Decreto-Lei nº 89/2014, de 11 de Junho, afirma que “a Tauromaquia é, nas 

suas diversas manifestações, parte integrante do património da cultura popular 

portuguesa, entre as várias expressões, práticas sociais, eventos festivos e rituais que 

compõem a tauromaquia”; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8. De jure e de facto a Tauromaquia é indiscutivelmente, e nas suas diversas 

manifestações, parte integrante do património da cultura material e imaterial portuguesa, 

com uma história documentada que remonta, praticamente, aos inícios da nacionalidade;   

 -------- 9. Em particular, a Tauromaquia assume, no Município da Praia da Vitória, uma 

muito relevante importância cultural, social e económica, manifestada sobretudo através 

de festividades taurinas formais e populares; -----------------------------------------------------  

 -------- 10. Esta tradição, fortemente enraizada na cultura popular da Ilha Terceira e em 

particular do Concelho da Praia da Vitória, através das Festas/Tauromaquia populares, 

nomeadamente, touradas à corda e touradas de praça, documentalmente comprovadas 

desde o século XVI, por força da abundância de gado bravo na ilha, trazido, 

primeiramente, pelos primeiros povoadores oriundos das províncias de Portugal 

continental com tradição tauromáquica e, à posteriori, pela presença espanhola na ilha; --  

 -------- 11. É inegável que, na Praia da Vitória, as tauromaquias populares e de praça 

fazem parte dos costumes das gentes e integram a missão ou a atividade mais relevante 

do movimento associativo local, constituindo uma grande manifestação de comunidade 

e de laços inter-pessoais e geracionais, e contribuem para a criação e manutenção de um 

elemento vivificador comum; -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- 12. O Município da Praia da Vitória está igualmente associado à criação e 

apuramento ganadeiro da raça brava de lide, por via do apoio prestado à atividade das 

diversas ganadarias da ilha Terceira (a saber: Francisco Sousa, Rego Botelho, Casa 

Agrícola José Albino Fernandes, Herdeiros de Ezequiel Rodrigues, Eliseu Gomes, 

Herdeiros de Humberto Filipe, Manuel João Rocha, João Gaspar, António Lúcio 

Ferreira, Francisco Pereira, Genoveva Tristão, entre outros criadores de gado bravo e de 

lide), bem assim aos toureiros (desde logo, os cavaleiros da Quinta do Malhinha: Raul 

Pamplona, João Carlos Pamplona, Tiago Pamplona e João Pamplona; passando pelo 

Matador de Touros Mário Miguel, natural da Praia da Vitória; pelos bandarilheiros, 

naturais da ilha Terceira, João Pedro Silva, Jorge Silva, Diogo Coelho e Gonçalo Toste) 

e pelas duas Tertúlias Tauromáquicas com sede nesta Ilha (a Tertúlia Tauromáquica 

Terceirense – Tomé Bello de Castro e a Tertúlia Tauromáquica Praiense – Paulo 

Caetano). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 13. A existência de um importante grupo de forcados no Concelho da Praia da 

Vitória (o Grupo dos Forcados Amadores do Ramo Grande) constitui um reforço na 

continuidade da prática e transmissão de uma das manifestações tauromáquicas com 

mais de 400 anos de história – a pega do toiro – a que se junta a existência de um outro 

grupo de forcados na ilha (o Grupo dos Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica 

Terceirense); -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 14. A importância da Tauromaquia enquanto fator essencial para a preservação 

patrimonial - material e imaterial - da identidade e memória coletivas da comunidade 

local, bem como da relevância do papel desempenhado por esta, no processo de 

representação, transmissão de conhecimentos, práticas e valores, são fatores 

determinantes para a proposta de adesão do Município da Praia da Vitória à Associação 

Portuguesa de Municípios com Actividade Tauromáquica. ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal da Praia da Vitória, reunida a 19 de Abril de 2021 e em 

conformidade com o supra exposto, decide aprovar a seguinte declaração:------------------  

 -------- 1. A Tauromaquia, nas suas diversas manifestações, engloba um conjunto 

patrimonial material e imaterial, de tradições e expressões orais, de artes do espetáculo, 

de práticas sociais, rituais, eventos festivos e de conhecimentos, valores e práticas que 

se encontram, desde há séculos, presentes e vivos no Município da Praia da Vitória. 

Como tal, proponho a adesão deste Município à Associação Portuguesa de Municípios 

com Actividade Tauromáquica; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. A aceitação dos Estatutos da Associação Portuguesa de Municípios com 

Actividade Tauromáquica, que fazem parte integrante desta proposta; -----------------------  

 -------- 3. A adesão do Município da Praia da Vitória à Associação Portuguesa de 

Municípios com Actividade Tauromáquica, sendo representada pelo respetivo 

presidente; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. O pagamento da quota anual no valor de € 1.400,00 (mil e quatrocentos euros) 

e da jóia de adesão no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros); ---------------------  

 -------- 5. Mais se delibera remeter esta matéria para apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Estatutos da Associação Portuguesa de Municípios com Actividade 

Tauromáquica.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o senhor Presidente fez uma explanação, destacando que o 

objetivo é criar-se essa Associação e que, naturalmente, esta Câmara Municipal ser 

fundadora da mesma, tendo em conta a cultura tauromáquica deste concelho. --------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges perguntou se a Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo também faz parte desta Associação, e, considerando que está em causa uma 

joia de setecentos e cinquenta euros para adesão, mais mil e quatrocentos euros por ano, 

qual é a atividade da Associação e quais são os benefícios que a parte da tauromaquia 

local poderá tirar através da inclusão do município da Praia da Vitória na mesma. --------  

 -------- Relativamente à questão dos municípios fundadores o senhor Presidente 

respondeu que tem ideia de que até o município de Santa Cruz da Graciosa faz parte. ----  

 -------- No que se refere ao que poderão ser os projetos esclareceu que é um pouco à 

semelhança do que acontece, por exemplo, com a Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho, que permite à Associação candidatar projetos cofinanciados, e 

que tenha conhecimento não foi pedido mais nada ao Município no âmbito dessa 

situação, sendo que até tem sido possível beneficiar dos projetos que essa Associação 

vai desenvolvendo.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a questão de quais os projetos que esta Associação vai desenvolver em 

beneficio da Praia da Vitória, disse que quer acreditar que uma Associação deste tipo irá 

sempre desenvolver projetos em prol da tauromaquia em todo o território que tem 

cultura tauromáquica, mas tem uma segunda vertente que pode não ter componente de 

projetos, pode não ter componente de ideias, mas tem a componente da influência e da 

conjuntura política que os municípios, em conjunto, conseguirão ter, porque uma 

associação de municípios quando falar em nome da tauromaquia dará outra força, bem 

como outra dinâmica ao setor tauromáquico, que não é compaginável com um projeto, 

com valores financeiros, ou o que quer que seja, e tem a ver também com a dimensão 

social cívica, cultural e política que esta Associação terá. --------------------------------------  

 -------- Salientou ainda que, na sua opinião, não levará muito tempo, após esta 

Associação estar constituída, para se começar a ver, com regularidade, noticias na 

comunicação social nacional sobre esta Associação, sendo que esta é a componente 

fundamental da criação desta Associação. --------------------------------------------------------  

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

apreço e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (04/10) APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/563, datada de 13 de abril em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018 e a 

primeira alteração e aditamento do mesmo, publicado em Diário da República, 2ª série – 



 

 
Ata nº 10/2021 Página 10 de 15 
 

 

 

 

nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que define a implementação de regras e de critérios 

para a prestação de apoio financeiro e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a 

agregados familiares e a pessoas isoladas, que vivam em situação socioeconómica de 

emergência; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que foram verificadas todas as condições de acesso definidas pelo 

artigo 3º desse regulamento, e os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelos artigos 6º, 7º, 8º e 11º do mesmo regulamento; ---------------------------------  

 -------- Nos termos do ponto 6 do artigo 9º e do despacho n.º I-CMPV/2020/454 o 

Vereador com Competência Delegada autoriza os apoios financeiros constantes do 

quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2021, pelo que remete à 

reunião de Câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (05/10) APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: ---------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/560, datada de 13 de abril em curso, do Vereador 

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

 -------- “Considerando o Regulamento Municipal de Fundo de Emergência Social, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 240, de 13 de dezembro de 2018 e a 

primeira alteração e aditamento do mesmo, publicado em Diário da República, 2ª série – 

nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, que define a implementação de regras e de critérios 

para a prestação de apoio financeiro e/ou em espécie, de caráter urgente e inadiável, a 

agregados familiares e a pessoas isoladas, que vivam em situação socioeconómica de 

emergência; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que foram verificadas todas as condições de acesso definidas pelo 

artigo 3º desse regulamento, e os apoios solicitados foram enquadrados de acordo com o 

previsto pelos artigos 6º, 7º, 8º e 11º do mesmo regulamento; ---------------------------------  

 -------- Nos termos do ponto 6 do artigo 9º e do despacho n.º I-CMPV/2020/454 o 

Vereador com Competência Delegada autoriza os apoios em espécie constantes do 

quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2021, pelo que remete à 

reunião de Câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o Vereador Tiago Borges referiu que esta proposta 

engloba quinze apoios, sendo que em últimas reuniões de câmara era habitual vir dois 

ou três apoios, pelo que apesar de não estar em causa a questão dos apoios, perguntou o 

porquê deste conjunto de apoios socias que rondam os vinte e cinco a trinta mil euros. ---  
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 -------- Questionou também se os orçamentos, para as reparações, são apresentados pelo 

Município ou pelo munícipe, porquanto existem sítios em que aparece que é 

apresentado pelo munícipe e há sítios em que aparece que é apresentado pelo município.  

 -------- O Vereador Carlos Costa respondeu que existem situações diversas nesta 

proposta, sendo que algumas das situações são relacionadas com o apoio que os 

munícipes já recebem da Direção Regional da Habitação e apenas se encontra em falta a 

verba final para completar a obra, e depois existem outras situações que é a equipa 

técnica da ação social que faz a avaliação daquilo que as pessoas pedem e solicita 

orçamentos, porquanto a maior parte das pessoas não tem condições para pedir os 

orçamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre a questão desta proposta comtemplar mais apoios do que é habitual o 

senhor Presidente esclareceu que isso acontece por uma razão muito simples, ou seja, as 

alterações ao Regulamento foram publicadas em Diário da República, a oito de 

fevereiro, pelo que, naturalmente, as candidaturas foram apresentadas após essas 

alterações porque seria mais benéfico para os munícipes. --------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que seria preferível, e considerando que a 

Câmara tem os seus técnicos que fazem uma avaliação das necessidades das pessoas, 

que esses técnicos elaborassem uma lista de trabalhos e pedissem uma cotação, no 

mínimo, a duas empresas. Assim sendo, propôs que no caso desses orçamentos que os 

técnicos da Câmara se deslocam a casa das pessoas e constatam as necessidades das 

mesmas, esses técnicos elaborassem um simples mapa de quantidades e solicitassem 

orçamento a duas ou três empresas, para se poder ter valores comparáveis. -----------------  

 -------- O senhor Presidente retorquiu que o que aqui é apresentado está exatamente de 

acordo com o Regulamento Municipal, e recordou que o Regulamento a última vez que 

foi alterado foi na sessão da Assembleia Municipal de dezembro, inclusive o Partido 

Social Democrata teve a oportunidade de fazer um conjunto, bastante alargado, de 

propostas de alteração, em que foram aceites todas essas propostas de alteração ao 

Regulamento, pelo que a partir de agora o que está a ser aplicado está conforme o que 

foi aprovado e deliberado pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges esclareceu que não estava a falar em se alterar o 

Regulamento, apesar de isso acontecer com frequência, mas sim a dar uma sugestão 

para se poder comparar preços e ter opção de escolha. ------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que essa não era uma questão de sugestão, porque o 

que o Regulamento diz é cumprido, sendo que os serviços cumprem com o que está 

regulamentado e os munícipes quando apresentam uma candidatura cumprem com o 

que foi aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (06/10) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – 1.ª 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/2021/566, datada de 13 de abril em curso, do Vereador 

com competência delegada, Sr. Carlos Armando Costa, do seguinte teor: -------------------  
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 -------- “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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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 que os requerimentos de renovação dos apoios à renda correspondem a 

agregados familiares que 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 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza o apoio constante 

do quadro em anexo, correspondente à primeira renovação do apoio à renda, com 

efeitos a partir do dia 1 de maio de 2021, pelo que remete à reunião de Câmara para 

ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (07/10) PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/570, datada de 13 de abril 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, e sua primeira alteração e aditamento, aviso nº 2484/2021, 

publicado em Diário da República, 2ª série – nº 26, de 8 de fevereiro de 2021, 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; -------------------------------------  
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 -------- 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 11º, 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; ---  

 -------- Ao abrigo do disposto no ponto 3 do artigo 8º, conjugado com os artigos 4º, 5º, 

10º e 11º da primeira alteração e aditamento do Regulamento de Apoio ao 

Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, nos termos do despacho n.º 

I-CMPV/2020/454, o Vereador com Competência Delegada autoriza os apoios 

constantes do quadro em anexo, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2021, pelo que 

remete à reunião de Câmara para ratificação. -----------------------------------------------------  

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

Compromissos, submetida à reunião da Câmara Municipal de 09/12/2020 e aprovada na 

reunião de Assembleia Municipal de 23/12/2020.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (08/10) PROPOSTA DE GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

PRAIA DA VITÓRIA E O MUNICÍPIO DE PENACOVA:-------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/606, do Vereador com competência delegada, Sr. 

Carlos Armando Costa, do seguinte teor:----------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que no presente ano de 2021 se celebra os 120 anos do 

nascimento do escritor praiense Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, nascido 

nesta cidade a 19 de Dezembro de 1901; ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que deve caber ao Município da Praia da Vitória, preservar e 

honrar a memória de Vitorino Nemésio, ilustre escritor e autor de importantes obras da 

Literatura Portuguesa; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o respeito e honra que o Município de Penacova manifesta 

perpetuando a memória da passagem de Vitorino Nemésio por aquele concelho que 

possui o Museu do Moinho Vitorino Nemésio instalado em infraestruturas dignamente 

recuperadas e doadas pelos herdeiros do escritor praiense; -------------------------------------  

 -------- Considerando as referências feitas na obra Nemesiano tanto sobre o concelho de 

Penacova como sobre o concelho da Praia da Vitória, cidade natal do autor; ---------------  

 -------- Considerando todas as demais ligações dos dois concelhos ao escritor Vitorino 

Nemésio; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a ligação histórica indireta entre os dois concelhos por via de 

Vitorino Nemésio; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a presente proposta pretende estabelecer laços estreitos, com 

base na cooperação, desenvolvimento solidário e bem-estar, cimentando desta forma 

relações de amizade, intercâmbio e solidariedade, com vista ao progresso dos serviços 
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que cada uma das cidades oferece bem como das suas populações, princípios estes 

elementares para um forte e consistente protocolo de geminação; ----------------------------  

 -------- Propõem-se nos termos do artigo 33º nº 1, alínea ccc) e do artigo 25º, nº 1, alínea 

t) da Lei nº75/2013, de 12 de setembro que este executivo delibere aprovar e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a geminação entre o Município da Praia da Vitória 

e Município de Penacova bem como a minuta de protocolo que se anexa.” -----------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ---------------  

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

causa e submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do artigo 

33º nº 1, alínea ccc) e do artigo 25º, nº 1, alínea t) da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

 

 

 -------- (09/10) PROPOSTA DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 4 

QUIOSQUES PARA EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA DO 

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

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/620, do Vereador com competência delegada, Dr. 

Tiago Ormonde, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando que, é intensão do Município por a concurso a “Concessão de 

exploração de 4 quiosques para empresas de animação turística”, localizadas no Passeio 

Marítimo, na Avenida Álvaro Martins Homem; -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que este projeto irá dinamizar o local e apoiar o 

empreendedorismo, o município disponibilizará os espaços de forma gratuita sendo 

colocado a concurso a seleção dos melhores projetos; ------------------------------------------  

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

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

nomeadamente, caderno de encargos e Edital; ---------------------------------------------------  

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

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

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

 --------  - Rui Messias (Presidente) -----------------------------------------------------------------  

 --------  - Manuel Ortiz -------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Virgínia Faria ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Ricardo Toste (suplente) ------------------------------------------------------------------  

 --------  - Maura Aguiar (suplente) ------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Que seja autorizado a abertura do concurso.” ---------------------------------------  

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

 

 

 -------- (10/10) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - REUNIÕES CAMARÁRIAS 

ORDINÁRIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL: --------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/621, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do 

seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que pela proposta n.º I-CMPV/2021/296, datada de 17 de 

fevereiro findo, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 22 de fevereiro findo, 

foram definidas as datas das reuniões ordinárias públicas, concernentes à iniciativa 

“presidência aberta às freguesias e vila do concelho”, a qual por sua vez foi alterada 

pela proposta n.º I-CMPV/2021/334, datada de 3 de março findo, aprovada em reunião 

de Câmara Municipal de 8 de março findo, bem como pela proposta n.º I-

CMPV/2021/488, datada de 22 de março, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 

22 de março; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a alteração de circunstâncias, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o reagendamento das seguintes reuniões camarárias que haviam sido 

aprovadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 3 de maio reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

de Santa Cruz, pelas 19 horas, no edifício do Centro Social de Santa Rita, Largo de 

Santa Rita, Santa Rita; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dia 10 de maio reunião ordinária pública e que a mesma se realize na freguesia 

de São Brás, pelas 19 horas, no edifício da Casa do Povo de São Brás, Rua Padre 

Alfredo Lucas.”----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 dezanove horas e 

cinquenta 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: _________________________________________ 


