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ATA Nº 6 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2022 
 

(APROVAÇÃO POR MINUTA) 

 

 

PRESIDÊNCIA: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. ----------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de 

Paula Cristina Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa Martins, 

Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho 

Landeiro Alves.---------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Paula Cristina Borges de Sousa ---------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 10H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício 

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

Presidência de Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira, estando presentes os 

Vereadores Marco Aurélio Pamplona Meneses, em substituição de Paula Cristina 

Borges de Sousa, Ricky Joe Baptista, Otília Maria de Sousa Martins, Berto José Branco 

Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Isménia Carvalho Landeiro Alves. -------------  

 

 -------- 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, a Excelentíssima senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificada a 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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 -------- (01/06) PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA 

VITÓRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2022/321, datada de 11 de março em curso, da Sr.ª 

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

 -------- “Considerando que o Corpo de Bombeiros Voluntários de acordo com as suas 

atribuições próprias, são considerados agentes de proteção civil nos concelhos, 

conforme o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases de Proteção Civil; ---------------------------  

 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia 

da Vitória é constituída por homens e mulheres que dedicam voluntariamente grande 

parte do seu tempo em prol da comunidade praiense, realizando com coragem inúmeras 

tarefas de proteção civil, nomeadamente, no âmbito da emergência Pré-hospitalar, 

combate a incêndios, ações de mitigação para a redução de efeitos da ocorrência de 

situações de riscos, proteção e socorro de pessoas em perigo e salvaguarda de bens, 

colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, sensibilização em matéria de 

autoproteção, participação em exercícios e simulacros, entre outros; -------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso 

no Concelho da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 15.º atribuição de Medalha de 

Bons Serviços Municipais, destinada a premiar membros das Associações de 

Bombeiros, que tenham trabalhado na área do Concelho, com dedicação e mérito em 

prol do Município. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município reconhece e pretende homenagear/condecorar 

todos os homens e mulheres que muito têm contribuído para o bem-estar e segurança 

dos praienses, sendo também um reconhecimento público da coragem e dedicação que 

colocam, diariamente, ao serviço da humanidade. -----------------------------------------------  

 -------- Assim e nos termos do artigo 15.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas 

Municipais proponho que a Câmara delibere a atribuição de Medalhas de Bons Serviços 

Municipais: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Bronze (10 anos de serviço) --------  
 -------- Miguel Ângelo Garcia Valente – Bombeiro de 2ª ---------------------------------------  

 -------- Mário André Oliveira Maiato – Bombeiro de 2ª ----------------------------------------  

 -------- Vítor Norberto Almeida Lima – Bombeiro de 2ª ----------------------------------------  

 -------- Pedro Miguel Aguiar Mendonça – Bombeiro de 2ª -------------------------------------  

 -------- Luis Filipe Oliveira Pinto – Bombeiro de 2ª ---------------------------------------------  

 -------- Medalha de Bons Serviços Municipais em Prata (20 anos de serviço) ----------  
  ------- Daniel Jorge Gil Espínola – Bombeiro de 2ª ---------------------------------------------  

 -------- Maria Rita Brum Costa – Bombeira de 2ª ------------------------------------------------  

 -------- Jorge Henrique Fernandes Sousa – Bombeiro de 2ª.” ----------------------------------  

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

 

 

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

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

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  
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 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

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

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

 

 

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

Exma. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram dez horas e quinze 

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

Exm.ª Senhora Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. --------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


