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ATA Nº 2 

 

2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 

 

28 DE ABRIL DE 2017  

 

 -------- Aos vinte e oito dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, pelas dez 

horas e dez minutos, no Auditório da Casa das Tias de Nemésio, reuniu a Assembleia 

Municipal da Praia da Vitória na segunda sessão ordinária do ano de dois mil e 

dezassete. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  

 -------- Paulo Manuel Silva Codorniz – PS, Martinho Fernando de Andrade Diniz – PS, 

Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Norberto Francisco Ávila Messias - PS, José 

Sebastião Ribeiro Teixeira de Lima – PS, Luciano Miguel Mendes de Sales – PS, Décio 

Manuel Lourenço Santos – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – PS, José 

Manuel de Aguiar Paim – PS, Marco Euclides Lemos Martins – PS, Hélder Francisco 

da Silva Pereira - PS em substituição de Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, 

Marco Nuno Silva Pereira Monteiro – PS, Francisco Miguel Lima Nogueira – PS, Paulo 

Jorge Silva Ribeiro – PSD, Maria Francisca Santos Toledo Gomes de Andrade – PSD, 

Rui Avelino Sousa Martins - PSD, Maria das Mercês Borges de Meneses Monteiro – 

PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, Noé de Melo Cota – PS, 

Cecília de Jesus da Costa Lopes Pereira Melo – PS, Mónica Andreia Simões Brum – 

PS, Júlia Martinha Martins Borges Faria - PS, Adélia Maria Ávila Oliveira – PS em 

substituição de Bruno Dimas Toledo Ávila – PS, Ana Paula Félix – PS em substituição 

de César Leandro da Costa Toste – PSD, Ana Rita Meneses Branco – PS, Rui 

Fernandes Nobre de Castro – PS, Carlos Armando Ormonde da Costa – PS e Nuno 

Miguel Aguiar Meneses – PS. -----------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros: ----------------------------------------  

 -------- Verónica Dalila Moules Bettencourt – PS, Nivalda de Fátima Meneses 

Bettencourt – PS, José Carlos de Lima Meneses – PSD, Francisco José Martins Teixeira 

dos Santos – PSD, Bruno Dimas Toledo Ávila – PS, César Leandro da Costa Toste – 

PSD e Rui Fernando Pereira Barcelos Nogueira - PS. -------------------------------------------   

 

 -------- À presente reunião apresentaram pedidos de substituição, nos termos do número 

um do artigo setenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze 

de Janeiro, e que foram aceites, os seguintes membros: -----------------------------------------  

 -------- Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, José Carlos de Lima Meneses – 

PSD, Francisco José Martins Teixeira dos Santos – PSD, Bruno Dimas Toledo Ávila – 
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PS, Rui Fernando Pereira Barcelos Nogueira – PS, Francisco de Freitas da Costa – PSD 

e Filomena Maria Ferreira Barcelos Canedo – PSD. --------------------------------------------  
 

 -------- À presente reunião não apresentaram justificação de falta, nos termos do número 

dois do artigo vinte e nove, da Lei número setenta e cinco de barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, os seguintes membros: ---------------------------------------------------------  

 -------- Verónica Dalila Moules Bettencourt – PS e César Leandro da Costa Toste – 

PSD. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 

seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tibério Manuel Faria Dinis, Osório Meneses da Silva, Elmano Manuel Vieira 

Nunes, Paulo Noval Frederico e Maria Júdite Gomes Parreira. --------------------------------  

 

 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 

oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, o 

seguinte membro da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  

  ------- Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos. ----------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---------- ATA DA REUNIÃO DE DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE – PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA:-------------------------------------- 

 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com vinte e três 

votos a favor, dezoito do PS, quatro do PSD e um do CDS-PP e três abstenções, 

duas do PS e uma do PSD. -------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida foram apresentadas os seguintes votos: -------------------------------------  

 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Francisco Ferraz Branco, lido pelo Deputado 

Norberto Messias. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Ribeiro interveio e disse que era obvio que o grupo do PSD 

se associava ao voto apresentado, porque já trabalhavam com a Sra. Presidente da Junta 

de Freguesia do Porto Martins há algum tempo e naquelas ocasiões as questões 

partidárias pouco ou nada interessavam. Acrescentou que, como já conhecia a deputada 

Rita há muitos anos e devido à relação de amizade e familiar que existia entre eles, se 

associava, pessoalmente, ao voto. ------------------------------------------------------------------                   

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
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 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Saudação, à Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Casa da 

Ribeira, pela conquista do título de campeões de futsal, na categoria de juniores A, do 

campeonato da ilha Terceira, lido pelo Deputado Pedro Pinto. --------------------------------  

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  

 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória, o Município da Praia da Vitória e o Serviço Regional de Proteção Civil 

e Bombeiros dos Açores, pela organização e realização do I Campeonato Regional de 

Trauma – Arquipélagos, lido pelo Deputado Luciano Sales. -----------------------------------  

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------   
 

 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Saudação, ao Grupo Desportivo das Fontinhas, pela conquista do título 

de campeão da ilha Terceira de futebol, no escalão de seniores masculinos, lido pelo 

Deputado Pedro Pinto.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Luciano Sales usou da palavra para informar que o grupo do PS 

tinha um voto com o mesmo teor, mas que gostariam que os mesmos fossem votados 

individualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------     

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado unanimidade.  -------------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Louvor, ao Município da Praia da Vitória e à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, pela parceria que visa localizar o Serviço de Finanças no centro da cidade, 

lido pelo Deputado Carlos Costa. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, sinceramente, não sabia 

se ia votar a favor ou contra o voto apresentado. Disse que não questionava as condições 

de funcionamento ou a melhoria das condições da Repartição de Finanças, mas 

questionava a revitalização daquilo a que se chamava o centro da cidade. Acrescentou 

que a cidade da Praia da Vitória era suficientemente pequena para que a localização 

atual do Serviço de Finanças ainda fosse considerado como estando dentro do centro 

histórico da cidade e deslocalizar o mesmo da Avenida Paço do Milhafre para a Praça 

Francisco Ornelas da Câmara o que ia fazer era dificultar o acesso das pessoas ao 

serviço em causa, pelo que não podiam ser a favor de um louvor pela mudança em 

questão, com base nos argumentos aduzidos, ressalvando a questão da melhoria das 

condições para quem lá trabalhava. ----------------------------------------------------------------       
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 -------- O Deputado Paulo Ribeiro interveio e disse que iriam votar favoravelmente, 

uma vez que as questões que tinham que ver com a revitalização do centro da cidade era 

algo que os vinha a preocupar a todos ao longo dos anos, nomeadamente o seu 

esvaziamento provocado por diversos fatores, nem sempre associados a questões de 

política municipal. Acrescentou que sobre o que o Deputado Pedro Pinto havia referido, 

acerca do estacionamento, de facto o centro histórico, com as alterações ao trânsito 

implementadas, tinha sofrido uns revezos, mas, entretanto, a situação na Praça já tinha 

vindo alterar a situação. Disse, ainda, que quando as coisas não funcionavam bem, o 

melhor era corrigir, porque acreditava que quando se implementavam as medidas era 

com as melhores das intenções, mas o resultado nem sempre estava sobre controlo. 

Referiu que a deslocalização em causa era uma boa medida e queriam que acontecesse, 

porque promessas e protocolos que depois não eram executadas, era também uma coisa 

que acontecia. Informou que iam dar um voto de confiança, porque a medida era uma 

boa medida, na esperança de que fosse realizada e que fosse uma realidade para a Praia, 

porque esta bem precisava. --------------------------------------------------------------------------             

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por maioria, com um voto contra 

do CDS-PP.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Saudação, ao Clube Juventude Desportiva Lajense, pela organização do 

X Ramo Grande Azores Cup, lido pelo Deputado Pedro Pinto.--------------------------------  

 -------- O Deputado Luciano Sales usou da palavra para informar, mais uma vez, que o 

grupo do PS tinha um voto com o mesmo teor, mas que gostariam que os mesmos 

fossem votados individualmente. -------------------------------------------------------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, ao Município da Praia da Vitória, à Associação Agrícola 

da Ilha Terceira, à Associação de Jovens Agricultores Terceirenses, à Fruter, à 

Bioazórica, ao Governo dos Açores e à Universidade dos Açores, pela organização da X 

edição das Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, lido pelo Deputado Rui Castro. --------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Saudação, ao Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, pelos 

resultados obtidos no Circuito Mundial de Juniores da Federação Internacional de Ténis 

de Mesa, realizado na Índia, no Campeonato Nacional Individual de Infantis e Seniores, 

Campeonatos Regionais de Ténis de Mesa e III Torneio Transmontano de Ténis de 

Mesa, lido pelo Deputado Pedro Pinto. ------------------------------------------------------------         
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 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, à Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira, pelo 

seu 25º aniversário, lido pelo Deputado Décio Santos. ------------------------------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Saudação, à Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense 

(ADREP), pela conquista do título de Campeãs de Voleibol Feminino do Campeonato 

Nacional da Segunda Divisão de Voleibol Feminino – Zona Açores, lido pelo Deputado 

Pedro Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Brás, pela 

comemoração do seu 25º aniversário, lido pelo Deputado Nuno Meneses. ------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Saudação, ao Clube Desportivo Lajense, pela conquista do título de 

Campeão Regional de Futebol, na categoria Juniores B, lido pelo Deputado Pedro Pinto.  

 -------- O Deputado Luciano Sales usou da palavra para informar que o grupo do PS 

tinha um voto com o mesmo teor que, por acaso iria ser apresentado de seguida. ----------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, ao Juventude Desportiva Lajense e à sua equipa de 

Juniores B, pela vitória no Campeonato Regional de Juniores B e pela presença no 

Campeonato Nacional deste escalão, lido pelo Deputado Luciano Sales. --------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Saudação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pelo desempenho 

desportivo e excelentes resultados obtidos a nível individual e coletivo, lido pelo 

Deputado Pedro Pinto.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Luciano Sales usou da palavra para informar que o grupo do PS 

tinha um voto com o mesmo teor e que seria apresentado mais tarde. ------------------------  

 -------- A Deputada Ana Rita Branco interveio e disse que havia percebido o teor do 

voto, uma vez que a sua filha tinha participado, mas que, certamente, a maioria dos 

deputados não o tinham percebido, porque não havia a indicação de qual a modalidade 

em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto respondeu que a mesma tinha razão e que iria 

proceder à correção e ao envio do texto com a mesma. -----------------------------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo das Fontinhas, pelo título de 

Campeão da Ilha Terceira de Futebol Sénior, da Taça da Ilha Terceira e do Troféu do 

torneio de abertura, na época desportiva 2016/2017, lido pela Deputada Adélia Oliveira.         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, o Juventude Desportiva Lajense, pela organização da X 

Ramo Grande Azores Cup, lido pelo Deputado Décio Santos. ---------------------------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, ao Município da Praia da Vitória e à Praia Links – 

Incubadora de Negócios e Ninho de Empresas da Praia da Vitória, pela realização dos 

dois eventos de promoção do concelho em Boston e na Califórnia, lido pelo Deputado 

Décio Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Ribeiro usou da palavra e disse que o grupo municipal do 

PSD se iria associar ao voto apresentado, á semelhança do que haviam feito com a 

questão das Finanças. Disse que, o projeto em causa, já previa aquele tipo de 

iniciativa/atividade e que saudavam a promoção e a iniciativa e esperavam que tudo 

aquilo viesse a dar frutos. De seguida, disse que embora aquele não fosse o momento de 

colocar questões à Câmara, mas já que estavam a falar no assunto, gostaria de saber, em 

termos de resultados, o que já se podia ver. Disse que gostava de registar a aproximação 

à diáspora e, apesar dos equívocos que algumas coisas que tinha escrito tinham dado, o 

salto positivo que se dava com o relacionamento com a diáspora, sublinhando que ao se 

dar um salto positivo, era possível dar-se um positivo dentro de um positivo, ou seja, 
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não estavam a dizer que para se dar um salto positivo tinham que vir de um negativo. 

Concluiu dizendo que queria sublinhar isso mesmo e que iam votar favoravelmente, 

fazendo votos de que o Praia Links fosse um sucesso e mais uma iniciativa que desse 

frutos e não simplesmente um investimento, porque por vezes havia investimentos que 

não davam certo, mas o mesmo estava feito e o importante era que eles fossem 

realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------            

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Protesto, contra a aplicação de taxas da Sociedade Portuguesa de 

Autores no Carnaval da Ilha Terceira e recomendação à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores e à Assembleia da Republica a tomada de deliberações no 

sentido de proteger esta manifestação cultural, lido pelo Deputado Marco Martins. -------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que aquele era um voto 

merecido e que, de facto, era um precedente grave, não só por parte da Sociedade 

Portuguesa de Autores mas, considerava que o pagamento que as Câmaras haviam feito 

também tinha constituído um precedente. Disse não saber até que ponto não se deveria 

ter protestado, nem que fosse publicamente, contra aquela iniciativa da Sociedade, uma 

vez que o Carnaval na ilha Terceira era singular, uma manifestação cultural histórica e 

aquela atitude configurava um aproveitamento que, ao ver do CDS-PP, era ilegítimo da 

espontaneidade e da manifestação cultural de um povo. ----------------------------------------    

 -------- O Deputado Paulo Ribeiro interveio e disse que a atitude em causa não era 

uma novidade, que tinha atingido aquela dimensão porque o Carnaval envolvia mais 

gente em simultâneo e num período mais curto. Acrescentou que a Sociedade 

Portuguesa de Autores, com sede de arranjar dinheiro em todo o lado, normalmente à 

custa de quem tinha mais dificuldade ou de quem nem sequer se lembrava da questão 

dos direitos de autor, já tinha tentado impedir, num Bodo na Vila das Lajes, que a 

Filarmónica tocasse sem pagar taxas, pelo que acabava por ser uma contradição contra a 

própria Sociedade que não deveria ter só por objetivo proteger os direitos de autor, que 

legitimamente tinham que ser protegidos, mas que também tinha como função apoiar e 

dinamizar a cultura, caso contrário não estava a fazer nada, se fosse só para ganhar 

dinheiro passava a ser uma instituição privada ou um banco de propriedade cultural e 

intelectual, sendo que não precisavam só disso. Concluiu dizendo que o voto era 

perfeitamente justificado e quanto às Câmaras terem pago, disse que percebia o que o 

deputado Pedro dizia, mas por outro lado estava sujeito a ter havido um tumulto e não 

tinha havido Carnaval. Disse, ainda, que esperava que a situação se resolvesse e que os 

responsáveis políticos, uma vez que o voto tinha por objetivo a iniciativa na Assembleia 

Legislativa Regional e da República, fizessem barulho sobre o assunto, pois esse era o 

trabalho dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Décio Santos interveio e disse que queria apenas salientar que 

concordava com o teor de todas as exposições apresentadas e que era com particular 

agrado que iria votar favoravelmente o voto em causa, não só por ter sido apresentado 
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pela sua bancada, mas também porque recentemente tinha tido a experiência, 

absolutamente fantástica, de estar reunido com a pessoa que representava a Sociedade 

Portuguesa de Autores na ilha. Acrescentou que tinha sido uma experiência 

inqualificável, em que a aplicação de taxas era feita mais com base na irracionalidade 

do que propriamente na lógica e, de facto, havendo legislação esta teria que ser alterada 

e modificada, a bem, precisamente, da lógica que presidia à constituição da SPA, não 

que alguém fosse contra a proteção dos direitos de autor, mas tudo tinha os seus limites 

e, na vida, era preciso que houvesse bom senso e lógica para tudo. ---------------------------        

 -------- O Deputado Noé Cota usou da palavra e disse que se estava a falar na SPA em 

relação à cobrança de taxas relativas ao Carnaval, mas queria dar conhecimento de que 

tinham recebido um ofício, da entidade em causa, pedindo para se dar conhecimento às 

direções e comissões de festas da obrigatoriedade de pagamento antecipado de uma taxa 

pela passagem de músicas em altifalantes ou sistemas de som que requeriam, 

antecipadamente, autorização dos respetivos autores. Acrescentou que, na sequência do 

que vinha a ser dito e que se revia inteiramente, especialmente no que havia sido dito 

pelo deputado Décio, aquela situação não tinha lógica nenhum, ou seja, não tinham 

qualquer garantia, de que a taxa paga iria reverter para os respetivos autores. 

Acrescentou que o que estava a acontecer era uma autêntica prepotência, porque eles 

não tinham capacidade nem mecanismos para fiscalizar, logo não podiam exigir que o 

dinheiro fosse parar aos seus gabinetes. Concluiu dizendo que era preciso fazer ver o 

descontentamento, que era generalizado, e que a situação não dizia respeito apenas ao 

Carnaval, mas já se estava a estender às restantes manifestações culturais da ilha. ---------     

 -------- O Deputado Norberto Messias interveio e disse que o voto em causa vinha 

levantar várias questões e que era conveniente que todos estivessem alerta para as 

mesmas. Referiu que se por um lado levantava a questão das taxas a pagar por 

determinadas atividades culturais, por outro levantava também a questão dos direitos de 

autor. Acrescentou que muito do trabalho do Carnaval era trabalho de autor, trabalho 

este que não ficava registado como tal e que não tinha direito ao reverso ou ao retorno 

da respetiva atividade, pelo que, se calhar, o que convinha era alertarem todos para a 

importância de trabalharem o Carnaval da Terceira, como ele deveria, de facto, ser 

trabalhado e não como uma preocupação de pagar, ou não, uma taxa de direitos de 

autor. Repetiu que o Carnaval da ilha Terceira era a maior manifestação cultural, o 

maior festival de teatro do mundo e informou que já tinha tido oportunidade de 

trabalhar vários dados sobre o mesmo e apontou alguns números, como por exemplo o 

número de lugares sentados para assistirem ao Carnaval que correspondia a vinte por 

cento da população da ilha, o que não acontecia em lugar nenhum do mundo. Referiu 

que, por outro lado, o impacto económico que o Carnaval tinha na ilha, também era 

muito significativo, pelo que o que estava em causa não era uma questão de taxas de 

direitos de autor, mas sim uma dimensão demasiado importante da ilha para que se 

contentassem com a apresentação de um voto de protesto. Disse que era preciso que a 

Assembleia Municipal da Praia da Vitória, que as Câmaras Municipais da ilha Terceira, 

que a Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo e a Assembleia Legislativa 
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Regional dos Açores percebesse a dimensão do que estava em causa. Concluiu dizendo 

que era óbvio que o voto em causa significava o levantar do problema, mas não se 

podiam deixar adormecer no mesmo, porque o que estava em causa era demasiado 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------            

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 

 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, a Daniel Romão de Melo, pela distinção nos 

International Portuguese Music Awards, lido pelo Deputado Luciano Sales. ---------------         

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Louvor, Reconhecimento e Gratidão, aos praienses que integram as 

Comissões Fabriqueiras de todas as Paróquias do concelho, pela promoção da cultura e 

pela preservação do Património Religioso do concelho, lido pelo Deputado Norberto 

Messias.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Ribeiro interveio e disse que, obviamente, que iam votar 

favoravelmente o voto em causa. Acrescentou que habitualmente não faziam discussão 

daquele tipo de voto, especialmente quando eram unanimes, mas o que lhe estava a 

fazer espécie era o porquê de serem só as comissões fabriqueiras, já que estavam a falar 

de religião, e tinham as comissões de impérios, todas as comissões de mordomos do 

Espírito Santo que também, de forma voluntária e sem qualquer tipo de apoios, 

deveriam estar incluídas no voto, mas como dizia o deputado Norberto Messias, tinham 

mais sessões de Assembleia até às próximas eleições. ------------------------------------------          

 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------   

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e informou que, uma vez ultrapassado o 

tempo regulamentar para o Período Antes da Ordem de Trabalho, os votos que ainda se 

encontravam na Mesa, seriam apresentados na próxima sessão da Assembleia 

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

 -------- O Deputado Décio Santos interveio e solicitou informação, ao Sr. Presidente da 

Mesa, sobre quantos votos não tinham sido apresentados. --------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa respondeu que eram três votos. -------------------------------  
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 -------- Pelas onze horas e vinte minutos iniciou-se o período da Ordem do dia. ------------   

    

 -------- 1. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 

ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 24 DE 

JANEIRO A 10 DE ABRIL DE 2017; -----------------------------------------------------------   
  ------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento fazendo uma 

abordagem em três vertentes: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Atividades mais relevantes, desenvolvidas pelo executivo, no período em 

causa; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Projetos e Concursos; -------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Obras em curso / Empreitadas; --------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal continuou a sua apresentação dizendo 

que, relativamente às questões deixadas no ar aquando da discussão dos votos, no 

Período Antes da Ordem do Dia, ou seja, sobre a Praia Links e os resultados obtidos, 

disse que, atualmente, tinham quarenta empresas incubadas, tendo sido criados cento e 

dois postos de trabalho associados ás mesmas. Acrescentou que existiam doze 

candidaturas, daquelas empresas, ao Competir+ e que totalizavam um investimento de 

doze milhões de euros, se todas viessem a ser aprovadas, e que os maiores 

investimentos eram para a zona do Porto, ou seja, na área adjacente ao núcleo de pescas. 

Informou que já havia sido aprovado, nos fundos comunitários, um programa de 

formação e valorização de competências dos praienses para o 

empreendedorismo/negócio no valor de setenta mil euros e que seria implementado nos 

anos de dois mil e dezassete e dezoito. Acrescentou que, tendo em conta que já tinham o 

atual espaço da incubadora completamente cheio, iam submeter, em maio, uma nova 

candidatura que tinha a designação e enquadrava-se no eixo Infraestruturas de 

Incubação de Empresas, que era um novo edifício sito à Praça Francisco Ornelas da 

Câmara, ou seja, o edifício Dr. Eugénio, onde no rés-do-chão iria funcionar o Serviço de 

Finanças e no primeiro e segundo andar seria candidatado para infraestrutura de 

incubação de empresas. Referiu que o mesmo estava mapiado, ou seja, quando o 

governo regional tinha negociado, ele havia tratado, antecipadamente de fixar quer os 

parques empresariais, quer o edifício em causa para o fim referido, o que dava todas as 

garantias de aprovação da candidatura, que era mais um investimento de setecentos mil 

euros e que deveria ser iniciado logo após as festas da Praia. Relativamente à 

deslocalização do Serviço de Finanças, disse que o projeto tinha durado um ano e meio, 

porque o mesmo não era tratado a nível local nem regional, tinha sido algo penoso e 

tinha tido como objetivo o já referido, ou seja, trazer mais um serviço para o centro da 

cidade. Relativamente ao estacionamento e ao trânsito, mencionou que era algo que, 

obviamente ia cair no mandato seguinte, mas era indiscutível que a deslocalização de 

um serviço com aquele tipo de afluência, ia obrigar a se repensar toda a mobilidade e o 

estacionamento não lhe parecia ser o problema maior porque um dos motivos pelo qual 

se deslocalizava serviços para a zona em causa, era com o intuito dos parques 

disponíveis, que estavam a menos de duzentos metros da Praça, serem utilizados e das 
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pessoas circularem a pé no centro. Como nota final, e na sequência da intervenção do 

deputado Paulo Ribeiro, relevou que em doze anos nunca havia assinado protocolos 

com instituições que não se tivessem concretizado, pelo que não tinha duvidas 

nenhumas de que se não se viesse a concretizar não era por razões imputáveis às 

Finanças, mas sim por razões imputáveis a um futuro executivo da Câmara, se este não 

cumprisse a sua parte. Informou, ainda, que quer no caso em causa, quer no processo da 

RTP, havia uma componente indemnizatória associada ao incumprimento. Em relação à 

situação da Sociedade Portuguesa de Autores, disse que, na sequência da intervenção do 

presidente da Junta de Freguesia da Agualva, se a Câmara não tivesse pago, o Auditório 

do Ramo Grande não tinha aberto. Acrescentou que o responsável pela SPA fazia-se 

acompanhar pela PSP, tal era o poder legal que este tinha, e encerrava, na hora, as 

portas, pelo que não tinha tido qualquer hipótese. Informou que a primeira coisa que o 

vereador Tibério havia feito, quando subiu ao palco do Ramo Grande, tinha sido falar 

sobre o assunto o que, de alguma maneira, foi o protesto inicial, mas todos já tinham 

percebido que isso não tinha consequências se não houvesse uma intervenção a outro 

nível, nomeadamente a nível legal, porque a lei em vigor protegia a SPA e tudo o que 

estava a ser feito. Concluiu dizendo que o responsável pela SPA na ilha Terceira não era 

facilmente intimidado nem se sensibilizava pelas questões culturais, sendo que tinha 

vindo a conseguir lidar com o mesmo em alguns processos difíceis, mas não era tarefa 

fácil. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------            

 -------- A Deputada Maria Francisca Toledo interveio e disse que queria colocar 

algumas questões, ao Sr. Presidente, sendo elas as seguintes: ----------------------------------  

 -------- Após ter sido abordada por vários munícipes, disse que a sua questão tinha que 

ver com a educação, nomeadamente com os ATLs e com algumas situações que 

preocupavam os pais naquela altura. No que dizia respeito à conjugação dos ATLs com 

os recursos das escolas primárias, do governo regional e com os recursos fornecidos 

pela própria Câmara, nomeadamente em algumas freguesias em que estava a haver 

alguma dificuldade de conjugação entre essas várias entidades. Acrescentou que os pais 

estavam um pouco perdidos no meio daquelas situações todas, que se falava muito na 

forma como os ATLs estavam a ser concessionados e que, efetivamente havia 

dificuldade porque estes não conseguiam fazer lucro nem fazer face às despesas 

inerentes à atividade, pelo que parecia que havia muitos que não estavam interessados 

em continuar e iam entregar as concessões. Informou que o que estava a dizer era 

apenas o que se ouvia, motivo este pelo qual estava a questionar e disse que se falava 

em Associações, em que os pais não tinham bem a ideia da diferença de passar de 

particulares para Associações. Questionou sobre a forma como esse processo se iria 

proceder e como se conjugava a situação de haver meios humanos, que supostamente 

estariam afetos pela Câmara, através de programas, com o pessoal dos ATLs, porque no 

contacto pessoal com os pais havia incongruências, havia dificuldade de gestão de 

material, de horários, etc., pelo que havia pais que se sentiam perdidos. Posto isso, 

solicitou ao Sr. Presidente uma explicação sobre o que se estava a fazer em relação à 

questão apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- De seguida, questionou se era possível fornecer, ao grupo municipal do PSD, 

uma indicação de quais os programas, para ocupação de trabalhadores, que estavam 

ativos e uma listagem dos trabalhadores afetos, de forma a poderem analisar e perceber 

o número de pessoas, a que serviços estavam afetos e fazerem um estudo daquilo que 

vinha sendo a postura da Câmara, no que dizia respeito às pessoas em causa e ao 

desenvolvimento dos respetivos programas. ------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, relativamente à obra mencionada, ou seja, terminar o 

passeio pedonal até à zona portuária, gostaria que a Câmara tivesse em atenção que, 

embora sendo uma estrada regional e a competência não fosse sua, era de todo o 

interesse não esquecer o troço que ia desde a Rotunda da Boavista até à rotunda que era 

feita para a entrada do Porto, que era um troço utilizado pelos condutores como sendo a 

continuação da via rápida, ou seja, passavam a altas velocidades e as passadeiras não 

eram respeitadas. Acrescentou que parecia uma continuação da via rápida porque a obra 

que supostamente seria feita em que o trânsito para o Porto era encaminhado por uma 

faixa exterior, tinha deixado de o ser por causa da questão da via pedonal e de proteção 

da natureza. Disse que, ainda assim, a estrada em causa, os peões, os moradores e os 

condutores, tinham que ser salvaguardados, pelo que gostariam que fosse feito alguma 

coisa a respeito, bem como em relação á questão da sinalização. -----------------------------                           

 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que, em 

primeiro lugar queria agradecer as questões colocadas, devido à sua importância. 

Respondeu que os ATLs vinham sendo, ao longo do tempo, cada vez mais procurados, 

pelas razões que todos conheciam. Informou que tinham um sistema de rede complexo e 

que tinham instituições de ATL de quatro naturezas, ou seja, tinham ATLs incorporados 

nas próprias escolas; ATLs pertencentes às IPSS; ATLs privados e a rede concessionada 

de ATLs, sendo que em dois deles tinham a Creche. Acrescentou que, à medida que o 

tempo ia passando, as coisas tinham que ser reavaliadas e que quando tudo aquilo tinha 

sido criado havia um défice de oferta relativamente à procura. Referiu que aqueles 

tinham sido processos que nunca tinham sido controlados por eles, ou seja, as próprias 

IPSS tinham começado a trabalhar e a pedir projetos de ampliação, porque, acima de 

tudo, tinha havido uma alteração na forma como o governo comparticipava as mesmas, 

de um modelo que assentava numa filosofia de custos mensais para um modelo de 

utente, o número de beneficiários que se tinha de qualquer serviço passava a ter um 

efeito determinante no valor dos acordos de Cooperação, que no fundo determinava o 

financiamento das referidas instituições, que já tinham o seu quadro de pessoal e que 

tiveram que se ajustar. Mencionou que a componente das escolas, em particular as IPSS 

e a rede concessionada da Câmara, tinham começado a concorrer diretamente para as 

mesmas, pelo que se tinha criado um sistema de alguma competitividade, que na maior 

parte das coisas era saudável porque o enquadramento financeiro era igual. Informou 

que como haviam criado alguns dos espaços em causa, que estavam apenas com trinta 

ou quarenta por cento de ocupação, tiveram de criar condições mais acessíveis de forma 

a ocupar a capacidade instalada, mas, naquele momento, as condições financeiras eram 

praticamente equivalentes, divergindo nos programas de atividades. Informou que, no 
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início, tinham tido muita gente a concorrer para os espaços em causa, sendo que 

atualmente estavam quase todos concentrados em duas empresas. Disse que a filosofia 

da rede de ATLs tinha sido o fazerem o investimento todo e concessionarem a 

exploração, cumprindo todos os requisitos legais e financeiros associados ao que a 

Segurança Social fazia. Informou que, a partir de uma determinada fase, os privados 

tinham que ser sempre fiscalizados na perspetiva da concessão que tinham, porque 

inclusivamente tentavam tornear as próprias regras do caderno de encargos e outras 

vezes eram os pais que queriam serviços que não estavam previstos no pacote onde se 

enquadrava aquele tipo de pagamento. Relativamente ao que se podia prever para o 

futuro, disse que naquele momento não tinham nenhum espaço entregue, nem tinham 

tido nenhuma comunicação, mas que o que muitas das vezes acontecia era o deixarem 

sinais nos pais, para que a mensagem do não ser viável pudesse chegar à Câmara, para 

que, no ato da renovação da concessão, a parte que a Câmara acrescentava e que eles 

davam a menos fosse maior. Disse, ainda, que a fonte/origem das indicações de que não 

era viável, não só continuava a concorrer às concessões, como concorria a novas 

concessões, pelo que aquela era uma matéria de negociação que tinha que ser 

cuidadosamente apreciada, por se tratar de espaços com crianças. Relativamente ao que 

poderiam fazer, respondeu que não tinham nenhuma alçada de fiscalização sobre os 

ATLs das IPSS, nem dos privados, o que tinham era única e simplesmente toda e mais 

alguma obrigação de fiscalizar as concessões que entregavam. Informou que não 

estavam lá todos os dias, mas que tinha havido uma altura em que era praticamente isso 

que acontecia, porque se colocavam tentativas de tornear as concessões nos períodos de 

férias, colocavam-se situações de tentar cobrar aos pais situações indevidas, mas, 

felizmente e porque as pessoas falavam, tinha-se impedido e corrigido as mesmas, bem 

como as situações em contrário, ou seja, pedidos dos pais que não estavam incluídos 

nos pacotes que estavam a pagar. Em relação à cedência de recursos humanos, 

respondeu que era um recurso humano e num ou noutro caso dois, sendo que no próprio 

concurso de concessão era colocado a cedência de alguns recursos, nomeadamente na 

parte de apoio ao Educador, aliviando de alguns encargos o concessionário. Concluiu o 

assunto dizendo que, aquando da renovação das concessões, teriam que avaliar o estado 

global da situação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda o Presidente da Câmara, e relativamente aos programas de emprego 

disse que iam facultar a informação solicitada e informou que os programas que 

existiam eram o Recuperar em que estavam todos a transitar para o SEI; os CTTS 

versus PROSAS, que eram semelhantes na essência, mas que tinham naturezas 

diferentes quanto à população alvo; os Integra ou os PIIE, sendo que estes estavam a 

evitar porque era difícil ter-se tantos jovens a fazer estágio e depois não conseguir ficar 

com todos, mas, mesmo assim, não estavam a negar os estágios. Informou que o Integra 

era basicamente um incentivo a um novo posto de trabalho. -----------------------------------  

 -------- Relativamente ao último ponto, o Presidente da Câmara disse que subscrevia, 

que não podia assumir responsabilidades e reiterava que o assunto já havia sido 

colocado anteriormente. Concluiu dizendo que iam registar a situação e, junto com a 
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entidade proprietária da estrada, ou seja, o governo regional dos Açores, ver a mesma, 

Relativamente à sinalização, informou que já estava praticamente ao ponto de ser 

instalado e que no que dizia respeito a um estudo sobre a forma de reforçar a segurança 

das pessoas, informou que havia sempre medidas que podiam ser tomadas para tal, até 

porque o número de pessoas que estavam a fazer caminhadas de bicicletas tinha 

aumentado substancialmente, pelo que era um ponto que tinha que constar dos estudos a 

efetuar a nível de ilha. --------------------------------------------------------------------------------    

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, relativamente ao Plano 

Municipal de Desratização, verificava que no período em análise tinha havido uma 

distribuição de rodenticida pelas juntas, para colocação em espaços públicos e 

distribuição pelos munícipes. Posto isso, questionou em que ponto estava o Plano em 

causa, relembrando uma anterior Assembleia Municipal, onde se havia debatido e 

aprovado um Plano Municipal, bem como o enquadramento do mesmo num Plano mais 

vasto a nível regional. Repetiu que gostavam de saber em que ponto estava, quais os 

resultados e se havia contagem de população de forma a puderem aferir do efeito do 

Plano já referido. De seguida, questionou sobre o projeto de irradicação das térmitas, ou 

seja, em que ponto estava e, em relação ao setor de gestão da Marina, disse que esta 

estava amputada de um pontão, há vários meses, que constituía um importante polo de 

atração turística para o Município e que era um elemento que não dependia de terceiros, 

como a hotelaria que estava dependente de turistas que vinham de avião, ou seja, 

estavam dependentes das companhias aéreas e dos horários dos aviões. Relembrou que 

a TAP havia encerrado a sua representação nos Açores, que se situava na ilha Terceira, 

e que não havia, com a liberalização do espaço aéreo, uma garantia da TAP continuar a 

voar para os Açores, até porque esta havia mudado os seus horários, pelo que tinham 

um polo de atração turística, que era a Marina, que dependia exclusivamente do 

Município, em que a infraestrutura estava amputada na sua capacidade, o que 

condicionava a receção de barcos, sobretudo de barcos que cruzavam o Atlântico, pelo 

que o pontão em causa fazia falta. Concluiu questionando para quando a substituição do 

pontão referido. ----------------------------------------------------------------------------------------     

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao processo 

integrado, ele havia sido feito, numa iniciativa que tinha sido bandeira da Associação de 

Municípios da Região Autónoma dos Açores, num diálogo com a Secretaria Regional 

da Agricultura e Florestas, onde não só se definiam responsabilidades efetivas, mas 

também um plano integrado, em que, exatamente nos mesmos momentos ambas as 

partes atuassem com rodenticidas, que era estudado anualmente por uma Comissão 

Cientifica, que era quem indicava, quer às Câmaras quer ao Governo, tendo em conta a 

natureza dos roedores em cada um dos anos, as caraterísticas técnicas que tinham que 

ser utilizadas no âmbito do concurso público para aquisição do rodenticida. Informou 

que os únicos indicadores que tinham tido, por amostragem, porque o controlo do 

sucesso da estratégia concertada tinha ficado a cargo da Comissão Regional de Controle 

de Pragas e Roedores, tinha sido uma redução, de um ano para o outro, que variava 

entre os vinte e os trinta por cento, o que era extremamente significativo. Acrescentou 
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que não tinha os indicadores relativos a cada concelho, pois a amostragem tinha sido 

regional, mas com indicadores daquela natureza de evolução positiva, a última coisa que 

poderia acontecer era desmontar-se algo que já se havia percebido que tinha que 

funcionar em conjunto e que tinha espaços diferentes, com tipologias de veneno 

diferentes. Referiu que, obviamente também havia a parte dos particulares e, aí, era 

mais lento, pelo que de onde havia garantias era da parte pública, ou seja, das 

Câmaras/Governo Regional e disse que havia campanhas de sensibilização junto dos 

particulares, mas como sabiam, nem todos tratavam da parte das suas propriedades, pelo 

que era difícil ter-se uma taxa de sucesso muito significativa enquanto não houvesse 

uma mudança cultural e todos fizessem a sua parte. Relativamente às térmitas, disse que 

tinham dois focos, um controlado, ou seja, a térmita subterrânea de Santa Rita, que tinha 

sido trabalhado em conjunto com a Universidade dos Açores, via Fundação Gaspar 

Frutuoso e com o Governo dos Açores, via contrato ARAAL, onde se havia feito muitas 

queimas de madeiras, visto grande parte das referidas térmitas terem origem em 

madeiras que tinham saído da Base, e o outro em que estavam a iniciar o processo, ou 

seja, na Caldeira, Vila das Lajes, em que já estavam identificadas todas as casas e iriam 

adotar o mesmo procedimento. Relativamente à Marina da Praia, disse que, no âmbito 

da candidatura ao PIRUS, tinham entre setenta a noventa mil euros para investimento na 

mesma. Informou, ainda, que segundo a informação que tinham a candidatura iria ser 

aprovada na próxima semana e, aí, poderiam avançar logo com a execução. ----------------     

 -------- O Vereador Osório Silva usou da palavra e disse que, relativamente à questão 

da desratização e atendendo à questão colocada e bem, a verdade era que desde há dois 

anos, o Município da Praia havia implementado um Plano Municipal Integrado, estando 

o mesmo em curso, de acordo com as etapas que estavam no documento, e estava a 

haver uma conjugação na atuação, quer com o Município de Angra, quer com a Direção 

Regional do Desenvolvimento Agrário. Relativamente ao assunto em debate, disse que 

era de realçar a importância que as Juntas de Freguesia tinham na distribuição dos 

raticidas junto da comunidade local e informou que estavam a fazer uma campanha, que 

deveria ser persistente e manter-se nos próximos anos. Acrescentou que no âmbito da 

entrega e do levantamento do raticida nas Juntas de Freguesia, era preenchido um 

pequeno requerimento e acabavam por responder a um questionário e, efetivamente, o 

que se tinha comprovado era que de dois mil e catorze até dois mil e dezasseis, tinha 

sido notório, em termos visuais, o aumento exponencial de roedores no concelho da 

Praia, sendo que, atualmente era verificado menos roedores na via pública, mas 

infelizmente os mesmos continuavam a existir. Informou, ainda, que a partir do mês de 

agosto avançariam com a segunda fase de distribuição de raticida. Relativamente à 

questão das térmitas, nomeadamente a subterrânea, informou que os resultados eram 

positivos, no que concernia ao chamado Bairro dos Americanos, em Santa Rita e disse 

que há uns anos atrás tinha sido feito um trabalho, entre o Município e a própria Junta 

de Freguesia de Santa Cruz, ou seja, uma queima alargada de madeiras com térmitas 

existentes nos quintais. Referiu que o Município mostrava-se, porta a porta, junto dos 

munícipes residentes nas habitações em causa, disponível para o levantamento de 
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madeiras que pudessem ter nos respetivos quintais, de forma a poderem continuar a 

fazer a queima. Em relação às questões técnicas ao combate à térmita subterrânea, disse 

que, efetivamente tinham resultados técnicos, que o Município, através de uma bióloga 

que fazia os respetivos levantamentos, que mostravam que havia habitações que já não 

tinham as referidas térmitas, contudo, o desafio era continuar-se a fazer um 

acompanhamento. Informou que já tinham descoberto que o que havia acontecido, ou 

seja, tinha havido o transporte de madeira, da zona em causa, para uma das habitações 

na Caldeira, Vila das Lajes, pelo que havia danos bem visíveis na mesma, sendo que o 

Município estava a apoiar o munícipe, bem como a fazer outros acompanhamentos de 

forma a sensibilizar as pessoas para a importância da queima de madeiras existentes na 

zona. Relativamente à questão da Marina, respondeu que iam adquirir uma nova 

plataforma para o Cais C e que estava a ser efetuada uma candidatura para que a mesma 

fosse cofinanciada. Concluiu dizendo que, de facto, a Marina era uma infraestrutura 

com grandes potencialidades, que podiam passar pela possibilidade dos norte 

americanos virem a ceder a parte do POL e que se isso viesse a acontecer poderia ser 

aumentado o espaço terrapleno e, aí, estariam criadas condições de uma maior 

viabilidade económica da infraestrutura e, acima de tudo, permitiria num futuro 

próximo que viessem a surgir no concelho mais pessoas devidamente habilitadas para a 

manutenção de embarcações daquela natureza. --------------------------------------------------   

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, relativamente à questão das 

térmitas e dos roedores, só se poderia aferir da eficácia das medidas se, efetivamente, 

houvesse uma contagem, um controlo e um acompanhamento, pois se não houvesse 

uma abordagem cientifica ao problema não servia de nada ter-se os Planos e se por um 

lado se contratava a aquisição do rodenticida, com base em elementos científicos que 

supostamente era o que tinha mais eficácia no controlo da praga, convinha que se 

continuasse com a vertente cientifica e se fosse a jusante verificar se efetivamente a 

praga tinha diminuído ou engordado. Informou que era devido a isso que tinha 

questionado se havia números. Acrescentou que uma redução de vinte e cinco por cento, 

a nível Açores, era significativa e boa, sendo que o problema era o facto de os Açores 

serem nove ilhas, onde havia muitos concelhos e onde poderia ter algum deles com 

redução de setenta por cento e outros com aumento, mas globalmente tinha havido a 

redução já referida. De seguida, perguntou sobre a ilha Terceira, a Praia da Vitória e se 

havia dados, porque caso contrário como iam aferir da eficácia das medidas e do 

dinheiro que estavam a gastar. Relativamente à Marina, disse que seria muito bom 

aumentar o espaço de terrapleno, porque aquela era a mais-valia da Marina, ou seja, 

mais nenhuma marina nos Açores tinha a capacidade que a da Praia já tinha, e a 

potencialidade que teria, só que o elevador de barcos, o travel lift, não funcionava 

durante dois meses e tinha menos espaço de amarração porque tinha menos um pontão. 

Posto isso, disse que uma Marina nestas condições não servia de nada, porque os 

estrangeiros iam para outro lado, uma vez que queriam, quando saíssem dali, deixar o 

seu barco em terra. Referiu ainda, que os estrangeiros começavam a chegar em maio, e 

estavam na ilha durante os meses de junho, julho e agosto, sendo que julho e agosto 
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eram os meses em que a Marina da Praia não podia colocar nem retirar barcos, porque o 

travel lift não funciona. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao efeito da 

desratização, a forma de contagem em questão tinha um carater científico e disse que ia 

tentar saber, pelo menos da amostragem feita ao nível do concelho, mesmo não podendo 

ser representativa do global, os dados da mesma e fornecê-los. Relativamente ao 

terrapleno, disse que dois dos grandes investimentos que estavam previstos e que tinha 

referido no âmbito das candidaturas ao Competir+, um deles tinha exatamente a ver 

com o terrapleno e se se concretizassem alguns dos projetos ambiciosos que tinham para 

a zona em causa, toda a área do terrapleno passaria para a zona do porto de pescas e, aí, 

garantidamente, teriam travel lifts o ano inteiro para poderem funcionar. -------------------                 

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ---------------------------------------------------  

 

 -------- 2. APRESENTAÇÃO DA ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE PARA 

CONHECIMENTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DOS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS DE BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DA PROPOSTA 

I/P/1895/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Presidente da Câmara Municipal pediu autorização para apresentar os 

pontos dois e três em simultâneo, o que foi aceite.-----------------------------------------------  

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 

 -------- 3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DA QUALIDADE 

DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, REFERENTE AO 2º 

SEMESTRE DE 2016. ------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

   

 -------- 4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA 2017, DO MUNICÍPIO DA 

PRAIA DA VITÓRIA. -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez uma explanação do ponto. -----------------------------  

 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezanove 

votos a favor do PS, um do CDS-PP e cinco abstenções do PSD. --------------------------  
 

 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

CONVÉNIO A CELEBRAR ENTRE A UNIVERSIDADE DOS AÇORES E A 

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA. ---------------------------------------   

 -------- O Presidente da Câmara fez uma explanação do ponto. -----------------------------  

 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  

 

 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA FREGUESIA DE SANTA CRUZ PARA 
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CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CREMATÓRIO DA ILHA 

TERCEIRA. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez uma explanação do ponto. -----------------------------   

 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------   

 

 -------- 7. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PLANO DE 

PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E 

INFRAÇÕES CONEXAS, ELABORADO POR SANTOS VAZ, TRIGO DE 

MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. ---------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez uma explanação do ponto. -----------------------------   

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------   

 

 -------- 8. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016, DA PRAIA AMBIENTE, E.M.. -------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal pediu autorização para apresentar os 

pontos oito e nove em simultâneo, o que foi aceite. ---------------------------------------------   

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 

 -------- 9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016, DA COOPERATIVA PRAIA 

CULTURAL. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------   

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------   

 

 -------- 10. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS E DIREITOS 

PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO - ANO DE 

2016. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal pediu autorização para apresentar os 

pontos dez a doze em simultâneo, o que foi aceite. ----------------------------------------------   

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 

 -------- 11. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E 

CONTAS DO MUNICÍPIO - ANO DE 2016. -------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a explanação do ponto em causa 

dizendo que, para si, era uma situação particular e especial porque era a última 

prestação de contas que fazia, bem como o atual executivo. Disse que gostaria, de uma 

forma breve, tendo em conta que um Relatório de Contas tinha centenas de páginas e 

que a maior parte das pessoas não era da área, de tocar nas questões que entendia serem 

as mais importantes a constar de uma ata de prestação de contas e que, de alguma 

forma, fechava o seu ciclo como presidente de doze anos no Município da Praia da 

Vitória. Continuou a sua apresentação dizendo que, no ano de dois mil e dezasseis, a 

Câmara tinha tido meios libertos líquidos no valor de dois milhões, setecentos e oitenta 
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e oito mil euros, tendo que cobrir setecentos e cinquenta e um mil euros de resultado. 

Disse que a mesma tinha reduzido passivos no valor de um milhão e meio e utilizado 

quinhentos e trinta e sete mil euros de fundos próprios para efeitos de candidaturas aos 

Fundos Estruturais. Acrescentou que a Taxa de Execução do Orçamento e das Contas 

Municipais, que era algo que sempre se falava naquelas alturas, tinha sido de oitenta e 

seis por cento e que correspondia à Taxa de Execução entre despesa e receita. Informou 

que o valor que não tinha sido gasto a mais ou que não tinha sido executado devia-se a 

não ter sido recebido, pelo que se tivessem executado cem por cento da despesa e 

arrecadado oitenta e seis por cento da receita, teriam um agravamento do passivo e a 

opção tinha sido a de não irem por aquele caminho. Mencionou que uma Taxa de 

Execução de oitenta e seis por cento lhe parecia uma Taxa de Execução média bastante 

significativa e demostrativa do bom trabalho desenvolvido. Relativamente à divida, 

disse que era sempre algo de que se falava, em particular para quem acabava a 

legislatura, porque mantendo as mesmas pessoas as coisas iam-se resolvendo, mas 

passando para outras as coisas tinham contornos diferentes. Informou que, no atual 

mandato, ou seja, entre dois mil e treze e dois mil e dezasseis, tinham reduzido três 

milhões de euros ao passivo da Câmara. Acrescentou que vinte e um vírgula sete por 

cento tinha sido na divida médio/longo prazo, sendo que a divida de curto prazo tinha 

baixado cinquenta e cinco por cento, ou seja, tinham tido um compromisso, não só com 

os praienses, mas também com a oposição, ao nível da Câmara e tinham dialogado 

bastante sobre isso, inclusivamente os vereadores do PSD tinham-lhes dado um voto de 

confiança ao aprovarem o Orçamento, com base no pressuposto de que um dos 

elementos estruturantes do desempenho fosse a redução do passivo, o que se tinha 

verificado, quer a médio/longo prazo, quer a curto prazo. Relativamente à capacidade de 

endividamento, ou seja, em que situação ficava a Câmara para o mandato seguinte, disse 

que quando em dois mil e cinco a Câmara não tinha qualquer capacidade de 

endividamento, a mesma, à data de trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis era 

de dois milhões, vinte e oito mil, novecentos e oitenta e três euros, pelo que era o valor 

mais alto de capacidade de endividamento desde o início da presente legislatura o que 

os orgulhava, no sentido de deixar tudo melhor do que aquilo que tinham recebido. 

Disse, ainda, que aquele aspeto era um aspeto importantíssimo, tendo em conta que os 

tempos que se avizinhavam, e os que vinham a viver, não eram fáceis e, para si, era 

também um motivo de orgulho o facto de deixar a Câmara muito melhor do que tinha 

recebido. Referiu que aquele indicador também era visível pelo valor dos passivos em 

dois mil e cinco e dois mil e dezasseis. Como nota final sobre o documento, disse que 

gostaria de dizer que a situação, em dois mil e dezassete, nomeadamente quando se 

chegasse a setembro, seria ainda melhor do que a redução de três milhões de euros em 

passivos verificada até trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis, tendo em conta 

que iam abater mais passivo do que aquele que iam criar naqueles nove meses, como ia 

poder demonstrar de seguida, com tudo o que estava à discussão e a votação que era o 

fecho de contas de dois mil e dezasseis. Concluiu, de forma sintética, dizendo que a 

Taxa de Execução era de oitenta e seis por cento; uma redução de passivos de três 
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milhões de euros; o passivo de médio/longo prazo que tinha baixado vinte e um vírgula 

sete por cento; o passivo de curto prazo que tinha baixado cinquenta e cinco por cento e 

a capacidade de endividamento da Câmara, a trinta e um de dezembro de dois mil e 

dezasseis, subia para dois milhões de euros. ------------------------------------------------------   

 -------- Submetida à votação, o relatório, foi aprovado por maioria, com dezanove 

votos a favor do PS e seis abstenções, cinco do PSD e uma do CDS-PP. -----------------   
 

 -------- 12. APRESENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA - ANO DE 2016, REMETIDA POR 

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. ---------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------   

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------   

 

 -------- 13. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO N.º 1 

AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

PRAIA DA VITÓRIA DE 2017 E REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez uma explanação do ponto. -----------------------------   

 -------- Submetida à votação, a revisão, foi aprovada por maioria, com dezanove 

votos a favor do PS e seis abstenções, cinco do PSD e uma do CDS-PP -----------------   

 -------- 14. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

ANÁLISE E PLANO DE PAGAMENTOS PREVISIONAL RELATIVO AO 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO VALOR DE € 714.000,00 

(SETECENTOS E CATORZE MIL EUROS).------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara solicitou autorização para proceder à distribuição de 

um documento complementar à documentação enviada a todos os membros da 

Assembleia. Após distribuição do documento em causa, fez uma explanação do ponto.- 

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que a questão das obras, ligadas ao 

empréstimo em causa, já havia sido alvo de análise em Assembleia anterior e o CDS-PP 

já havia manifestado a sua posição relativamente às mesmas. Acrescentou que 

compreendia que, no âmbito da política que tinha que ser feita, as obras aparecessem 

naquela altura, em fim e início de novo mandato, ou seja, em campanha eleitoral. De 

seguida, dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara e disse que aquele era um elogio à sua 

capacidade política/eleitoral e que, naquelas situações, não deixava os seus créditos por 

mãos alheias, daí o ter-se conseguido manter durante doze anos, ou seja, em termos de 

gestão tinha crédito. Disse que, era óbvio que o CDS-PP fazia uma crítica política à 

oportunidade da iniciativa em causa, que o Sr. Presidente havia-lhes vendido um 

empréstimo de setecentos e catorze mil euros, pelo que com o que ainda ia amortizar, a 

Câmara, teria uma capacidade de três milhões. Concluiu dizendo que achava que não 

iam ter bem três milhões, porque olhando bem para a última célula da tabela tinham um 

empréstimo que não era de setecentos, mas sim de novecentos, em vinte anos, ou seja, 

eram duzentos mil euros de diferença e a amortização mensal, a partir de dois mil e 
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vinte, não seria propriamente de cinquenta mil, cinquenta e sete era mais próximo do 

sessenta, pelo que queria deixar sublinhada uma crítica política à oportunidade da 

iniciativa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Deputado Paulo Ribeiro usou da palavra e informou que o PSD iria votar 

contra o empréstimo em causa porque a questão nada tinha que ver com as obras, era 

apenas uma questão da oportunidade com que elas eram apresentadas e seria um 

daqueles pontos em que o normal seria uma abstenção, mas uma vez que a prática, ao 

longo dos últimos anos, era de que a Câmara transformava abstenções em votos 

favoráveis e quando se falava em dívida o Sr. Presidente dizia que não se havia votado 

contra, o PSD iria votar contra pela oportunidade com que a proposta em causa era 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara interveio e disse que, obviamente, não ia discutir os 

propósitos das intervenções que os Srs. Deputados haviam feito relativamente ao 

assunto, mas queria deixar uma questão clara e objetiva, para quem votava e para quem 

tinha de votar. Disse, então, que se pelos votos contra o empréstimo não fosse aprovado, 

significava que nenhuma das obras em causa seria feita, pelo que dizer-se que se votava 

contra porque era em abril, também se estava a dizer que não se queria a obra naquela 

altura. Acrescentou que, por esse motivo, talvez fosse importante explicar, quer às 

pessoas das Lajes, dos Biscoitos ou da Fonte do Bastardo que iam ficar mais doze anos 

à espera, por isso, com habilidade política, também se dizia que o que estava a votação 

não eram intenções, políticas ou não, mas sim as obras referidas com o empréstimo em 

causa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetido à votação, o Relatório e Plano, foi aprovado por maioria, com 

dezanove votos a favor, dezoito do PS e um do PSD, quatro votos contra, três do 

PSD e um do CDS-PP e uma abstenção do PSD. ---------------------------------------------  
 

 -------- O Deputado Rui Castro interveio para esclarecer que, tal como em situações 

semelhantes e que haviam gerado bastante discussão, estando um membro da 

Assembleia presente na sala, tinha que votar, pelo que, naquele caso, considerava-se que 

o Deputado Marco Monteiro teria saído da sala. -------------------------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA: ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 

Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 

ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 

acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 

sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 

pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  

 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade.  -------------------  
 

 -------- Terminados os trabalhos, eram treze horas e vinte minutos, e não havendo mais 

nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
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terminados os trabalhos da segunda sessão ordinária do ano de dois mil e dezassete, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata, que, depois de aprovada, vai ser assinada 

pelo Presidente e Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. --------------------------------  

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 


