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ATA Nº 22 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE SETEMBRO DE 2021 
 

 

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

 

VEREADORES PRESENTES: Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos 

Armando Ormonde da Costa, Filipe Jorge Rocha Pires, em substituição de Tiago Lúcio 

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

Tiago Manuel Silva Borges, em substituição de Cláudia Fagundes Martins. ---------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges 

de Meneses Ormonde. -------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes 

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

 

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

 

 

 -------- Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Maria 

Nélia Brito Nunes, em substituição de Carlos Armando Ormonde da Costa, Filipe Jorge 

Rocha Pires, em substituição de Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, e Tiago Manuel Silva Borges, em 

substituição de Cláudia Fagundes Martins. -------------------------------------------------------  

 

 

 -------- A reunião foi secretariada por 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 justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores 

para eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que, relativamente à ata da última reunião de 

Câmara, designadamente no respeitante à proposta de apoio no âmbito do Regulamento 

de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho da Praia da Vitória, havia uma 

incorreção, porquanto os Vereadores do Partido social Democrata apresentaram uma 

proposta no sentido de se adicionar uma alínea d) à cláusula terceira, da minuta do 

contrato programa, prevendo a obrigação do segundo outorgante apresentar o recibo de 

pagamento da renda assinado pelo senhorio, em conformidade com o que estava 

estipulado no Regulamento de Apoio ao Arrendamento e que havia uma 

desconformidade entre o que foi aprovado e o que ficou escrito. ------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que na reunião passada foi votada a proposta oral 

de adenda ao contrato programa, tendo ficado acordado que, na reunião seguinte, seria 

dado conhecimento da redação final, sendo que, conforme se pode constatar, essa 

situação faz parte da ordem de trabalhos desta reunião de Câmara. ---------------------------  

 

 -------- Seguidamente o Vereador Tiago Borges no que se refere à requalificação do 

campo de futebol de São Brás, recordou que na reunião de Câmara pública que teve 

lugar naquela freguesia e quando lançou a obra a concurso público, o Senhor Presidente 

previa que a mesma estivesse concluída no mês de agosto mas, no entanto, isso não 

aconteceu e questionou se havia alguma perspetiva para a sua conclusão. -------------------  

 -------- Sobre essa questão o senhor Presidente respondeu que, na segunda-feira da 

semana passada, visitou essa intervenção com o gabinete técnico da Câmara, bem como 

com os elementos da Junta de Freguesia, para avaliar os trabalhos, tendo-se constatado 

que a mesma está atrasada, mas na fase final da parte do empreiteiro, ou seja, faltava 

fechar a zona de corrida, a zona circundante, sendo que o Gabinete de Desporto da 

Câmara ia começar a instalar as tabelas, balizas e esse tipo de material e que, 

posteriormente, será tudo caiado, ou seja, tratar-se-á, então, da parte estética e que, da 

parte da empreitada, ainda constava a questão da eletrificação que estava atrasada, mas 

que, em princípio, será possível resolver ainda durante este mês. -----------------------------  

 

 

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

 -------- O Vereador Tiago Borges alertou para uma questão referente ao licenciamento 

de obras, em que o munícipe solicita o licenciamento para a construção da habitação, o 

licenciamento caduca e o munícipe pede um aditamento ao licenciamento, mas quando 

acaba o licenciamento na Câmara, também acaba o contrato com a Empresa de 

Eletricidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que, no caso em concreto de que teve conhecimento, os 

serviços da Câmara atrasaram-se a fazer o aditamento à licença de construção, sendo 

que o cliente se deparou com os funcionários de Empresa de Eletricidade à porta para 

cortarem o fornecimento de energia, quando ainda decorriam as obras, apesar de se 

saber que a Câmara e a Empresa de Eletricidade depois agilizam o processo e a 

Empresa de Eletricidade não efetua o corte e renova o contrato, mas com isto, pretende 

demonstrar que existem situações que têm de ser melhoradas. --------------------------------   

 

 

 

 -------- (01/22) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

VEREADOR CARLOS ARMANDO ORMONDE DA COSTA: -------------------------  

 -------- Requerimento datado de 31 de agosto em findo, de Carlos Amando Ormonde da 

Costa, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 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, por motivo de férias, estar presente na reunião do dia 6 de setembro 

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

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

 

 

 -------- (02/22) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

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

 -------- Requerimento datado de 3 de setembro em curso, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando que, nos termos do disposto no nº 1 e 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 6 de setembro 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. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (03/22) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE - COMUNICAÇÃO DE GOZO DE FÉRIAS: --------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 25 de agosto em findo, de Tiago Lúcio Borges de 

Meneses Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 

29/87, de 30 de junho, com as posteriores alterações, que o pedido de férias do dia 26 de 

agosto fica sem efeito. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  
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 -------- (04/22) PRAIA AMBIENTE, EM – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

TRIMESTRE DE 2021: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o ofício n.º SA/484/2021, datado de 16 de agosto findo, da Praia 

Ambiente, EM, apresentando a este Município, no cumprimento do disposto na alínea e) 

do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, 

de 16 de julho, que refere que os relatórios trimestrais de execução orçamental das 

empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e deliberativo, o Relatório e 

Contas do 1.º trimestre de 2021. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto, o senhor Presidente fez uma explanação destacando 

que a Praia Ambiente, no primeiro trimestre, teve um resultado positivo de quarenta e 

dois mil novecentos e noventa e três euros, sendo que, em princípio, este não será o 

resultado final do ano, porquanto o primeiro e o último trimestre do ano, habitualmente, 

são os que apresentam melhores resultados considerando que é a altura com maior 

disponibilidade de água. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 

trimestre de 2021, da Praia Ambiente, EM, e submeteu à Assembleia Municipal, 

para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  

 

 

 -------- (05/22) PRAIA CULTURAL, CIPRL – RELATÓRIO E CONTAS DO 1.º 

SEMESTRE DE 2021: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o ofício n.º SAI/87/2021, datado de 31 de agosto findo, da Praia 

Cultural, CIPRL, remetendo a este Município o Relatório e Contas relativo ao 1.º 

semestre de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação datada de 1 de setembro em curso, do Técnico Superior, Dr. Ricardo 

Toste, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, os relatórios trimestrais de 

execução orçamental das empresas locais devem ser presentes aos órgãos executivo e 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a este ponto, o senhor Presidente fez uma explanação salientando que, 

no primeiro semestre, as contas da Praia Cultural têm um resultado positivo de cento e 

sessenta e oito euros, sendo que este será também um resultado próximo daquilo que se 

verificará no final do ano e do resultado da Praia Cultural no ano passado. -----------------  

 -------- Salientou ainda que, apesar do objetivo ser a obtenção de um resultado positivo, 

este será sempre pequeno, tendo em conta que as exigências culturais são diferentes e as 

receitas estão abaixo e que, também do ponto de vista social, as exigências são cada vez 

maiores. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas referente ao 1.º 

semestre de 2021, da Praia Cultural, CIPRL, e submeteu à Assembleia Municipal, 
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para o mesmo efeito, de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 42º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. ------------------  

 

 

 -------- (06/22) SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA. – RELATÓRIO E PARECER DE ACOMPANHAMENTO SOBRE A 

INFORMAÇÃO SEMESTRAL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA: -------------------------------------------------  

 -------- Presente, para conhecimento, em reunião camarária e sessão da próxima 

Assembleia Municipal, o email datado de 9 de agosto findo, de Santos Vaz, Trigo de 

Morais & Associados, SROC, Lda., enviando o Relatório e Parecer de acompanhamento 

sobre a informação semestral da situação financeira do Município da Praia da Vitória. ---  

 -------- Informação datada de 9 de agosto findo, do Técnico Superior, Dr. Ricardo Toste, 

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

 -------- “Nos termos da alínea d, n.º 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

compete ao auditor externo que procede anualmente à revisão legal das contas, remeter 

semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a 

respetiva situação económica e financeira. --------------------------------------------------------  

 -------- Junto se envia em anexo o relatório e parecer do acompanhamento semestral 

efetuado pelos revisores oficiais de contas Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, 

SROC, Lda.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (07/22) INUMAÇÃO DE CADÁVER – MARIA DA CONCEIÇÃO 

PEREIRA – PROPOSTA: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1527, datada de 19 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres;  -------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (08/22) INUMAÇÃO DE CADÁVER – MARIA ALVINA BORGES 

PAMPLONA EVANGELHO – PROPOSTA:-------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1534, datada de 23 de agosto findo, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------  
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 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres;  -------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (09/22) INUMAÇÃO DE CADÁVER – FILOMENA MARIA DINIZ 

MARQUES – PROPOSTA: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1546, datada de 26 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres;  -------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (10/22) INUMAÇÃO DE CADÁVER – MARIA EULÁLIA DA SILVA 

BORGES MORAIS – PROPOSTA: -------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1556, datada de 26 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres;  -------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

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

 

 

 -------- (11/22) LOCAL DE ESTACIONAMENTO RESERVADO NA RUA DR. 

SOUSA JÚNIOR – OLDEMIRO TOSTE IMOBILIÁRIA, LDA. – PROPOSTA: ---  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1542, datada de 24 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 7º, do Regulamento das Zonas 

de Estacionamento Tarifado na Cidade da Praia da Vitória, a Câmara Municipal poderá 

atribuir, em alguns casos, locais reservados na área a que refere o artigo 1º do já citado 

regulamento; que ficarão sujeitos ao pagamento da tarifa; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o número de lugares a atribuir a locais reservados não pode 

exceder os 10% do número total de lugares existentes nas correspondentes zonas 

tarifadas para cumprimento do disposto no nº2 do artigo 7º do referido regulamento; -----  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei e que a Chefe de Divisão Madaíl emite parecer no sentido de 

que o pedido em apreciação está em condições de ser deferido por não ser ultrapassada, 

até à data, a cota de 10% do estacionamento total da zona em questão; propõe-se que 

esta Câmara Municipal delibere aprovar o pedido efetuado.” ----------------------------------  

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

 

 

 -------- (12/22) LICENÇA DE PUBLICIDADE EM VIATURA – ALDA MARIA 

SOUSA DA CÂMARA COTA – PROPOSTA: -----------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1547, datada de 26 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que a Senhora Alda Maria Sousa da Câmara Cota, solicitou 

autorização a esta Câmara Municipal, para colocar a publicidade já licenciada na viatura 

34-84-ND, numa nova viatura, com a matrícula 14-08-AN; -----------------------------------  

 -------- Considerando que o requerido está em conformidade com o estipulado no artigo 

11º do Regulamento Municipal de Publicidade; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do artigo 17º do citado Regulamento, compete à 

Câmara Municipal deferir o pedido de licenciamento em apreço; -----------------------------  

 -------- Propõe-se que este executivo municipal delibere aprovar o pedido efetuado.” -----  

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

 

 

 -------- (13/22) OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA – LULU 

CAFÉ & BAR – LARGO JOÃO DE DEUS – PROPOSTA: -------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1551, datada de 27 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 8º, do Regulamento Municipal 

de Ocupação do Espaço Público, a ocupação do espaço público, no caso em que as 

caraterísticas e a localização do mobiliário urbano não respeitarem os limites referidos 

no nº1 do artigo 7º do já citado regulamento, a referida ocupação está sujeita a 

autorização; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o pedido de autorização, foi apresentado na Câmara 

Municipal através do preenchimento do anexo IV previsto na Portaria 15/2014, de 24 de 
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março, que se encontra junto à presente proposta, obedece ao modelo previsto na Lei, 

está instruído com os documentos necessários; ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo 

com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------  

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

 

 

 -------- (14/22) OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ROULOTTE - JUNTO À 

ZONA VERDE DE PRAIA DA VITÓRIA - IRACILDA MACHADO DIAS 

MARCOS – ALERAÇÃO – PROPOSTA: -----------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1552, datada de 27 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 10º, do Regulamento 

Municipal de Ocupação do Espaço Público, a ocupação do espaço público para fins 

distintos dos mencionados na Secção I do referido regulamento, está sujeita a 

licenciamento da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado no artigo 13º do referido Regulamento; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo 

com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------  

 -------- Relativamente à localização das roulottes o Vereador Tiago Borges disse que, 

nesses locais, as pessoas não conseguem circular no passeio e têm de se deslocar para a 

estrada quando caminham naquele local e perguntou se não seria de equacionar uma 

outra localização para as roulottes que desimpedisse o passeio para as pessoas poderem 

circular naquela zona. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que essa é uma proposta valida mas que, nos vinte 

dias que faltam para este executivo tomar decisões, não é neste período que se vai 

mexer nas roulottes, mas ficará, certamente, para o futuro, mas que, no entanto, as 

deslocalizações das roulottes são sempre altamente problemáticas, sendo que existe um 

mapa com as zonas onde são permitidas as roulottes e que, a única zona onde as 

mesmas se instalam de forma permanente, é naquele local e que, portanto, qualquer 

alteração é sempre muito específica, porque as roulottes também não podem estar a uma 

certa distância de estabelecimentos licenciados, para além de outras questões. -------------  

 -------- Referiu ainda que aquela localização tem funcionado, apesar de, por vezes, se 

verificarem alguns constrangimentos, como, por exemplo, na circulação. -------------------  

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

 

 

 -------- (15/22) REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS DE VEÍCULOS NA 

VIA PÚBLICA – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – PROPOSTA: --  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1557, datada de 23 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que a autorização para a realização na via pública das provas 

desportivas de veículos, com ou sem motor é da competência da Câmara Municipal do 

Concelho onde a atividade se realiza ou tem o seu termo nos termos do artigo 4º do 

Decreto Regulamentar nº2-A/, de 24 de março; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a prova vai ser publicitada através de aviso na imprensa, com 

uma antecedência mínima de três dias úteis, para conhecimento atempado dos utentes; 

cumprindo o disposto nos números 1 e 2 do artigo 12º do já citado regulamento; ----------  

 -------- Considerando que apesar da autorização não ter sido requerida com uma 

antecedência mínima de 30 dias, é acompanhada de todos os documentos exigidos no 

regulamento e de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl Ávila, uma 

vez que se trata de uma via municipal e tendo em conta o caráter pontual do pedido em 

apreciação, que se cinge ao período de realização daquele evento e da importância do 

mesmo,  não existe inconveniente na interrupção da circulação de trânsito no troço 

pretendido, uma vez que a circulação rodoviária pode efetuar-se por vias alternativas, 

devidamente sinalizadas, nomeadamente a Boavista e Poço da Areia; -----------------------  

 -------- Considerando ainda o parecer favorável da PSP, propõe-se que esta Câmara 

Municipal delibere aprovar o pedido efetuado, desde que o requerente cumpra com 

todos os condicionantes emanados nos pareceres.” ----------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (16/22) PEDIDO DE PARECER – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO – ILHAS D’AVENTURA 

MINIGOLFE – PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1528, datada de 19 de agosto findo, do Sr. Presidente 

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

 -------- “Considerando que de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 4º da Portaria 

nº71/2007, de 24 de outubro Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, 

Planeamento e Administração Pública solicita parecer relativo à conveniência da 

renovação do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento denominado “Ilhas 

D’Aventura Minigolfe”, sito no Vale Farto, nº1D, freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de 

ensino;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o número do alvará de licença de utilização se mantém o 

mesmo, assim como o proprietário do estabelecimento;  ---------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão Manuel 

Ortiz não há inconveniente uma vez que nas imediações deste estabelecimento, não 

existe qualquer edifício escolar; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº3, do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo 

com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  
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 -------- (17/22) SECÇÃO DE OBRAS – PROCESSOS PARA APROVAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL - PROPOSTA: -------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1565, datada de 1 de setembro corrente, do Sr. 

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

 -------- “Considerando o disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------  

 -------- a) Nos termos dos artigos 23.º e 26.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações, aprovação dos processos abaixo mencionados, constantes do anexo I; ---------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

01/2021/113 Clélia de Fátima de 

Brito Nunes 

Caldeira Vicente 

Alteração de 

moradia unifamiliar 

Canada do 

Biscoito, n,º 16 – 

Fonte do Bastardo 

01/2021/120 M. Fernandes do 

Couto, Lda 

Reconstrução de 

cobertura 

Rua das Pedras, 

n.º 48 – Cabo da 

Praia 

01/2021/121 Márcio Fernando 

Sousa Borba e 

Eduarda Odete 

Simão Fernandes 

Silva Borba 

Construção de 

anexo 

Rua Manuel 

Sousa, n.º 16 - 

Fontinhas  

01/2021/107 António Eduardo 

Rodrigues Fagundes 

Construção de 

anexo 

Canada da Fonte - 

Biscoitos 

01/2021/42 Francisco Ludgero 

Areias Valadão 

Construção de 

anexo 

Caminho de Santo 

Isidro, n.º 2 – 

Santa Cruz  

 -------- Considerando o disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------  

 -------- a) Nos termos do artigo 22.º do Código de Posturas do Município da Praia da 

Vitória, publicado através do Aviso (Extrato n.º 812/2017, de 20 de julho), a atribuição 

do número de polícia abaixo mencionado, constante do anexo I; ------------------------------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

01/2018/116 Ana Maria Ferreira 

Ribeiro 

Reabilitação de 

edificação destinada 

a habitação 

unifamiliar e 

construção de anexo 

Caminho do 

Recanto – Porto 

Martins  
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 -------- Considerando o disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, 

submete-se a aprovação desta Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------  

 -------- a) Nos termos do disposto no Regime Jurídico da Estruturação fundiária, do 

emparcelamento rural, aprovado pela Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, com a alteração 

dada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico da 

Estruturação Fundiária, para o emparcelamento simples, constante do anexo I; ------------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

05/2021/237 Francisco Manuel 

Silva Melo 

Emparcelamento 

Rural 

Às Três Canadas - 

Agualva  

Considerando o disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado 

pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações, submete-se a 

aprovação desta Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------  

 -------- a) Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 165/99, de 14 de setembro, Lei 

n.º 64/2003, de 23 de agosto e Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, para a emissão de 

certidão de compropriedade de prédios, constante do anexo I; ---------------------------------  

N.º DO 

PROCESSO 

NOME TIPO DE OBRA LOCALIZAÇÃO 

05/2021/236 Bruno Lima Certidão de 

Compropriedade 

Caminho de Santo 

António – Fonte 

do Bastardo  

05/2021/226 Manuel de Melo 

Borges e Eugénia 

Maria Borges Toste 

Certidão de 

Compropriedade 

Caminho do 

Aleixo Gil – Vila 

Nova  

 -------- O Vereador Tiago Borges interveio dizendo que, desde que participa nas 

reuniões de Câmara, sempre questionou a situação da informatização dos serviços e da 

relação dos munícipes com a Câmara, nomeadamente, no respeitante aos processos de 

licenciamento, tendo dado, por diversas vezes e como exemplo, a plataforma que a 

Câmara de Angra criou através do MyAngra, em que os munícipes podem aceder e 

solicitar os licenciamentos, enviar projetos, acompanhar o estado do seu processo, 

enquanto que no município da Praia da Vitória o mesmo não acontece. ---------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, a primeira justificação que o senhor Presidente deu, foi 

que isso reduziria o número de pessoa que se deslocam ao centro da Praia da Vitória e, 

posteriormente e numa outra reunião, o senhor Vice-Presidente disse que, na sequência 

do projeto Smart City, tinham investido num equipamento e que vinha uma empresa de 

fora fazer a instalação e dar formação nesse sentido, mas o certo é que isso já foi há 

algum tempo e ainda não existe nada em concreto e assim, questionou se esse projeto 

realmente está em andamento, o que é que está a ser feito e quando é que estará 

disponível para as pessoas. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto a essa questão, o senhor Presidente esclareceu que existe alguma 

confusão, porquanto o que está a ser preparado e adjudicado é em termos de arquivo, ou 
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seja, de consulta de processos de obras que já foram executadas e que, nessa situação, já 

foi adjudicado e está em curso, para quando for necessário consultar um projeto de 

obras, que esteja licenciado pela Câmara e que esteja no arquivo municipal. ---------------  

 -------- Continuou dizendo que, sempre que alguém solicita um processo de construção 

antigo, esse processo é digitalizado e passa a fazer parte do arquivo digital. ----------------  

 -------- No âmbito do projeto Smart City, referiu que está prevista a digitalização e a 

criação de um portal que permita isso, mas esse procedimento nunca avançou, não está 

adjudicado e não vai avançar agora. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Raquel Borges acrescentou que, paralelamente a esses dois projetos 

e na Secção de Obras, estava a ser feito um trabalho, que até foi coordenado com a 

Câmara e Angra, no sentido de se uniformizarem os procedimentos e que, nesse sentido, 

se elaborou um pequeno regulamento e uniformizaram-se as extensões dos ficheiros que 

normalmente são entregues na Secção de Obras e que, posteriormente, entrar-se-ia na 

parte final de implementação desse sistema, concluindo que, a primeira parte não seria, 

tal como o senhor Presidente disse, com o projeto Smart City, cuja entrega dos projetos 

seria em suporte digital mas que a segunda parte já se efetuaria com recurso ao Smart 

City, ficando aí o processo completo. --------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que há um documento preparado mas que, no 

entanto, não se pode chamar de regulamento porque nunca foi aprovado. -------------------  

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

 

 

 -------- (18/22) DESISTÊNCIA DE APOIO À RENDA NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – PROPOSTA: ----------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1560, datada de 31 de agosto findo, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, 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 que houve alteração de morada e de condições socioeconómicas 

dos agregados familiares em análise; --------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação dos apoios à 

renda constantes de quadro anexo, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2021.” -------  

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

 

 

 -------- (19/22) ANULAÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – PROPOSTA: -------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1561, datada de 31 de agosto findo, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, 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 a deliberação em Reunião de Câmara no dia 21 de setembro de 

2020 para apoio em espécie no valor de 1.295,10€ (mil e duzentos e noventa e cinco 

euros e dez cêntimos) a Isilda Borges Leal Aguiar; ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que foram verificadas alterações às condições que deram origem 

ao pedido de apoio, que comprometem o cumprimento do artigo 1º, 4º e 10º do mesmo 

regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a anulação da requisição 

1119/2020, no valor de 1.295,10€, ao fornecedor Marco Paulo Borges Reis, bem como 

o respetivo cabimento e compromisso.” -----------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (20/22) REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 

FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA – NOVA MINUTA DE 

CONTRATO-PROGRAMA – PROPOSTA: --------------------------------------------------   

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1563, datada de 31 de agosto findo, do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, 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 a necessidade de assinatura de contrato-programa no âmbito do 

acordo definido para pagamento do valor do apoio à renda deliberado em Reunião de 

Câmara; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando proposta realizada em reunião de Câmara do dia 23 de agosto; -----  

 -------- Considerando ser procedimento habitual do Departamento de Ação Social a 

solicitação do recibo de pagamento da renda para monitorização do cumprimento do 

disposto no contrato-programa e confirmação dos pagamentos dos meses seguintes; ------  

 -------- Solicita-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a nova minuta de contrato-

programa de apoio à renda, que introduz alterações na Cláusula Terceira, alínea d), com 

efeitos à data da proposta na última reunião de Câmara, 23 de agosto de 2021.” -----------  
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 -------- O Vereador Tiago Borges salientou que, o que referiu no início da reunião, sobre 

este ponto, era que, o que havia sido proposto e votado e que não consta do texto, era 

uma cláusula prevendo a obrigação de “apresentar mensalmente o recibo de pagamento 

da renda, assinado pelo senhorio e comprovativo de transferência do inquilino dentro do 

prazo estipulado no contrato de arrendamento”, ou seja, inicialmente falou na questão 

do recibo de pagamento estar assinado pelo senhorio, mas também devia haver um 

comprovativo da transferência do pagamento entre a pessoa que arrenda e o dono do 

prédio, sendo esta a questão que está em falta. ---------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que, tecnicamente, só há recibo se houver 

pagamento e se não houver transferência não há recibo. ----------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges referiu que uma coisa é o comprovativo de 

transferência e outra coisa é o recibo. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Dr. João Paulo Carvalho acrescentou que, o que está previsto no 

Regulamento, é o recibo comprovativo do pagamento e que o Regulamento não prevê a 

obrigação de apresentar comprovativo de transferência, sendo que o que ficou aprovado 

foi que o texto seria de acordo com o que estivesse no Regulamento pois, se assim não 

fosse, estariam a exigir mais do que aquilo que está no Regulamento. -----------------------  

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

 

 

 -------- (21/22) PROJETO “CIRCULARNET" - PROPOSTA DE CONVENÇÃO 

CONJUNTA ENTRE O PARCEIRO LÍDER E OS PARCEIROS DA REDE 

CIDADES: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1566, datada de 1 de setembro em curso, do Sr. 

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

 -------- “Considerando que a Câmara Municipal da Praia da Vitória integra como 

parceira a candidatura ao projeto “CircularNet – Plataforma para a circularidade: 

Comunidade, Empresas e Ambiente natural”, que consiste numa rede de 8 parceiros em 

trabalho colaborativo que pretende abordar a transformação das cidades através de uma 

economia circular ao nível da reciclagem e recolha de resíduos, dos padrões de consumo 

e das fases de produção, em elementos da dinâmica urbana existentes nos municípios 

com potencial para gerar valor, criação de emprego e redução do impacto ambiental; ----  

 -------- Considerando que a parceria CircularNet envolve uma rede de 8 Municípios, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Norte: Vila Nova de Famalicão e Arcos de Valdevez --------------------------------  

 -------- • Centro: Figueira da Foz e Guarda --------------------------------------------------------  

 -------- • Alentejo: Moura e Monforte --------------------------------------------------------------  

 -------- • Algarve: Tavira -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Região Autónoma dos Açores: Praia da Vitória; --------------------------------------  

 -------- Considerando que o projeto CircularNet tem como objetivo principal o 

desenvolvimento de um Plano Local de Ação Integrada, em colaboração com os agentes 

locais conhecedores do contexto local e dinamizadores económicos e sociais, que 

identifique os inputs locais com potencial de entrar numa economia urbana da 

circularidade, gerando valor, criação de emprego e redução do impacto ambiental.--------  
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 -------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, a proposta de convenção 

conjunta entre o parceiro líder e os parceiros da rede cidades circulares - economia 

urbana para a circularidade: “circularnet – plataforma para a circularidade: comunidade, 

empresas e ambiente natural”, anexo à presente proposta.” ------------------------------------  

 -------- Sobre este ponto o Vereador Tiago Borges perguntou se esta convenção tem 

alguns encargos financeiros para a Câmara e quais são as maiores vantagens de aderir a 

esta plataforma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a essas questões, o senhor Presidente respondeu que, em termos 

de responsabilidade financeira, as mesmas correspondem ao que se pretender fazer do 

projeto, ou seja e como acontece com todos os projetos de parceria, pode permitir ao 

município ter investimento mas que, naturalmente, também só será feito investimento 

no Município se houver também a assunção, por este, da sua quota parte de 

responsabilidades, sendo que, nesta situação, não se está a deliberar a  assunção de 

qualquer responsabilidade pelo Município. -------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, caso o projeto avance e se entenda desenvolver projetos 

na Praia da Vitória, no âmbito da candidatura, a Câmara da Praia da Vitória terá, nessa 

altura, de assumir a sua quota parte e aí dependerá das estratégias que entenderem vir a 

implementar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às vantagens de aderir a esta convenção, o facto de se fazer 

parte de um projeto de parceria com outros municípios é, desde logo, sempre positivo, 

para além de se referir a princípios que são muito caros para o Município e 

relativamente aos quais e nos últimos tempos, o Município tem, na sua opinião, vindo a 

marcar pontos, como por exemplo, nas questões ambientais e da educação ambiental, no 

incremento de novas práticas ambientais, quer ao nível da mobilidade, quer ao nível dos 

edifícios e mesmo ao nível de outros domínios em que o Município é ainda muito 

incipiente, ao nível da certificação energética dos edifícios e que, em suma, permite um 

conjunto de benefícios bastante alargados, os quais, apesar de não estarem aqui 

previstos e em complemento com eventuais candidaturas no próximo quadro 

comunitário, podem ser muito interessantes.------------------------------------------------------  

 -------- Terminou salientando que, o que estão a aprovar, é a “abertura de portas” para o 

futuro e que, quem suceder este elenco camarário, certamente conseguirá, e fará, o 

melhor em prol da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------------------  

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

 

 

 -------- (22/22) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA 

CELEBRADO ENTRE O FUNDO AMBIENTAL E O MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA, NO ÂMBITO DO REFORÇO DO SUBSISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AGUALVA, PRAIA DA VITÓRIA: -------------  

 -------- Presente, para conhecimento em reunião camarária e sessão da Assembleia 

Municipal, o Protocolo de Colaboração Financeira celebrado entre o Fundo Ambiental e 

o Município da Praia da Vitória, no âmbito do reforço do subsistema de abastecimento 

de água de Agualva, Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente a este ponto o senhor Presidente fez uma explanação. ---------------  
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 -------- A Câmara tomou conhecimento e submeteu à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- 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 catorze 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 pelo Técnico Superior. -----------------------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________  
 


