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ATA Nº 6 

 

6.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 

 

19 DE DEZEMBRO DE 2017  

 

 -------- Aos dezanove dias, do mês de dezembro, 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 sexta sessão ordinária do ano de dois mil e 

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

 

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

 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Maria de 

Fátima Pimentel Alves Homem – PS, Fábio Valadão – PS em substituição de Isménia 

Carvalho Landeiro Alves – PS, Elmano Manuel Vieira Nunes - PS, Valter Manuel 

Linhares Peres – PS, José Adriano Meneses Laranjo – PS, Nivalda de Fátima Meneses 

Bettencourt – PS, José Manuel de Aguiar Paim – PS, Bruno João Branco Ávila Messias 

– PS, Eulália Ferreira Toste Leal – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Clélio 

Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Paulo 

Rui Mendes Homem – PSD em substituição de Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 

Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Graça das Mercês da Sila Brum Pereira 

– PSD em substituição de Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Sandra Isabel Ávila 

Galvão – PSD, Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro 

– PSD, Lígia Maria da Silva Dutra – CDS-PP em substituição de Pedro Gabriel Correia 

Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, João Paulo Rocha Ávila – PSD em substituição de 

Hélio Adriano de Melo Rocha – PSD, Luís Carlos Dutra Vieira – PSD, Miguel 

Alexandre Garcia – PS em substituição de Mónica Andreia Simões Brum – PS, Júlia 

Martinha Martins Borges Faria - PS, Paulo Rui Pacheco de Sousa – PSD, César 

Leandro da Costa Toste – PSD, Maura Filipa Pereira Branco – PS, Bruno Narciso 

Meneses Lopes – PS, António Manuel Mendonça Borges – PS, Nuno Miguel Aguiar 

Meneses – PS e Vasco Miguel Valadão de Lima - PS. ------------------------------------------  

 

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

 -------- Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 

Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-

PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – PSD e Mónica Andreia Simões Brum – 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: -----------------------------------------  
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 -------- Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 

Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-

PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – PSD e Mónica Andreia Simões Brum – PS. ----------   

 

 -------- 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: ---------------------------------------------------------  

 --------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 -------- Carlos Armando Ormonde da Costa, Paula Cristina Pereira de Azevedo 

Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, 

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

    

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---------- ATA DA REUNIÃO DE DEZOITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE – QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA:---------------------------------------- 

 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, com catorze votos a favor do PS e 

dezoito abstenções, cinco do PS, doze do PSD e uma do CDS-PP. ------------------------  

 

---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE – QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA:-----------------------------------------

-------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por unanimidade.--------------------- 

 

 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 

desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----  

 

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

 

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

 -------- Voto de Congratulação, ao Município da Praia da Vitória pelo prémio Autarquia 

Mais Familiarmente Responsável 2017, lido pelo Deputado Bruno Messias. ---------------                   

 -------- (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 Sociedade Progresso Lajense pelo seu septuagésimo 

aniversário, lido pelo Deputado José Laranjo. ----------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que o grupo do PSD se revia 

naquele voto. Relembrou as celebrações comemorativas daquela data e disse que, com 

todas as dificuldades por que passavam aquelas sociedades, era de salutar os votos 

daquela natureza, pelo que o grupo municipal do PSD iria votar favoravelmente o voto 

apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Louvor, ao Dr. Leandro Adelino Andrade Cardoso Ávila, pela 

conclusão, com distinção e louvor, da sua tese de doutoramento em História Insular e 

Atlântica Séc. XV a XX, intitulado o Liceu Nacional de Angra do Heroísmo nas 

décadas finais da monarquia 1880 a 1910, lido pela Deputada Sandra Galvão. -------------        

 -------- (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 Sport Clube Praiense pelo seu septuagésimo 

aniversário, lido pelo Deputado Luís Leal. --------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Homem interveio e disse que, como antigo atleta do clube em 

causa, se congratulava com o voto. Acrescentou que achava fantástico um clube daquela 

dimensão fazer setenta anos e ter a expressão que tinha atualmente. Concluiu 

informando que o grupo do PSD iria votar a favor do voto apresentado. ---------------------                   

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

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

 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Congratulação, à Escola Vitorino Nemésio pelos seus vinte e cinco anos 

de existência, lido pelo Deputado César Toste. ---------------------------------------------------                 

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

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

 -------- Voto de Congratulação, à Escola Vitorino Nemésio pelos seus vinte e cinco anos 

de existência, lido pelo Deputado Valter Peres. --------------------------------------------------                 

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

 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade.  ----------  

 

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

 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande pelo 

seu décimo aniversário, lido pelo Deputado José Laranjo. -------------------------------------         

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

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

Deputado Manuel Pires se ausentado da sala por ser membro do Grupo em causa. -    
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 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Recomendação, para que nas reuniões da Comissão Bilateral, onde 

constem da agenda de trabalhos assuntos inerentes à Base das Lajes, particularmente os 

referentes ao processo de descontaminação dos solos nas áreas circundantes à 

infraestrutura militar, Portugal se faça representar pelos ministros dos negócios 

estrageiros e da defesa nacional e que o Presidente da Câmara Municipal seja convidado 

a participar das mesmas, conferindo-lhes uma maior visão de proximidade que 

contribuirá, certamente, para o desenho das melhores soluções, lido pelo Deputado Luís 

Leal. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, como aquela era a sua 

primeira intervenção, na qualidade de líder do Grupo Municipal do PSD e em nome 

deste, gostaria de desejar a todos que os propósitos que tinham levado a que cada um se 

candidatasse ao respetivo órgão se concretizassem e que no final daqueles quatro anos 

todos sentissem, pelo menos, a vitória da sua consciência, de que tinham contribuído 

todos para aquilo que era o propósito que os fazia estar ali, ou seja, a defesa do 

concelho. De seguida deixou expresso o compromisso claro do grupo do PSD e de todos 

os seus membros, de que o único interesse que os mobilizava era a defesa do concelho e 

da sua terra, de acordo com aquilo que, da sua perspetiva, era o melhor. Informou que 

não estaria ali, nunca, em qualquer caso em prioridade ou em prevalência o interesse 

partidário e, muito menos, o interesse pessoal a favor ou contra alguém. Relativamente 

ao assunto em discussão, referiu que obviamente estavam a falar numa das matérias 

mais importantes do concelho e não só. Informou que dizia sempre que a Base das Lajes 

era a principal realidade socioeconómica da ilha Terceira e, quiçá da Região, pelo que 

tendo aquela importância, tinha que ser tratada, exatamente, com aquela importância. 

Disse que o que não lhe parecia era que tinha que ser tratada de acordo com fogachos 

momentâneos, de acordo com interesses mediáticos momentâneos, que muitas vezes 

prejudicavam aquilo que realmente estava em causa. Acrescentou que o que realmente 

estava em causa era a defesa daquilo que era a ocupação de uma parte do território 

português, com uma força militar estrangeira, com os impactos que isso tinha. Posto 

isso, disse que gostaria de deixar expresso que deveriam ter consciência da importância 

do assunto, que este deveria ser tratado com muita seriedade e não com aproveitamento 

do espaço mediático que cada circunstância determinava. Tendo em conta o 

mencionado, acrescentou que, relativamente às questões da Comissão Bilateral, gostaria 

de deixar expresso a ressalva de que o representante português era o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, o Estado Português, ou seja, nem a Região, nem o Município 

tinham lugar institucional, formal, processual, procedimental nas reuniões. Referiu que 

quando as coisas não eram ditas daquela forma, até parecia que era uma anomalia, uma 

anormalidade o Presidente do Governo Regional e da Câmara não estarem presentes. 

Acrescentou que o papel da Região e do Município era fazer chegar, ao representante 

português, aquelas que eram as preocupações, as necessidades, os anseios e os 

problemas que diziam respeito a uma parte do território que era, naquele caso, a Praia 
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da Vitória e os Açores. Disse que lhe parecia que a primeira preocupação não era atirar 

pedras aos norte americanos ou contra o Governo da República, mas sim fazer chegar a 

este as preocupações para que ele os representasse dignamente. Referiu que, naquele 

caso em concreto, parecia que algo havia falhado, porque nem o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros tinha estado presente, o que era uma desvalorização, como bem dizia o 

voto, da temática, o que lhes parecia estar completamente errado e que pela sua 

experiência política e pessoal, os assuntos da Base só tinham sido resolvidos aquando 

da colocação dos mesmos como prioridade e como a primeira questão das agendas da 

Comissão Bilateral e dos interesses de Portugal. Concluiu dizendo que era preciso uma 

voz forte que defendesse, efetivamente, os interesses da Praia da Vitória, sendo certo 

que a participação do Presidente da Câmara Municipal nas reuniões em causa não lhes 

parecia mal, mas não lhes parecia o essencial. Disse que o essencial era que o Estado 

Português, aquele que tinha a responsabilidade institucional de defender os interesses de 

Portugal, estivesse presente e fizesse defender os interesses da Praia da Vitória e dos 

Açores. Disse, ainda, que se o Ministro dos Negócios Estrangeiros não se sentia capaz 

ou não tinha conhecimento suficiente para o fazer, obviamente que deveria pedir ao 

Presidente da Câmara Municipal, que o acompanhasse para que este desse a sua voz e 

defendesse aquilo que era importante. Disse pensar que tinha havido um certo receio de 

se avançar com um Voto de Protesto, que havia uma recomendação que lhes parecia 

adequada às circunstâncias e era um primeiro sinal de manifestação do Município da 

Praia da Vitória, pelo que, era óbvio, que o PSD se iria associar ao voto, votando a 

favor. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Recomendação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória a avaliação das 

condições financeiras necessárias e adequadas para promover, durante o decurso do ano 

de dois mil e dezoito, a alteração do Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de 

Freguesia do Concelho da Praia da Vitória, no sentido da atribuição de uma verba anual 

correspondente ao valor mínimo de cinco mil euros, para o desenvolvimento de 

iniciativas culturais, solidariedade social e inclusão, promoção e preservação ambiental 

ou até em atividades lúdicas e desportivas, a promover no âmbito do Plano Plurianual 

de Investimentos para o ano de dois mil e dezanove, lido pelo Deputado Clélio 

Meneses. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que, considerando que aquele era um 

dos pontos da Ordem de Trabalhos e que, porventura seria justificado pelo atual 

executivo camarário; considerando que cerca de quinze por cento dos planos de 

freguesia já eram comparticipados, através das atuais transferências que eram feitas do 

Orçamento da Câmara Municipal; considerando que a própria Câmara atribuía recursos 

humanos e apoiava nas candidaturas das freguesias aos Fundos Comunitários, era 

entendimento do Grupo Parlamentar do PS que já era apoio bastante para justificar às 
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freguesias. Acrescentou que, na devida proporção, na Ordem de Trabalhos, seria 

discutido com maior profundidade e com uma análise do executivo. -------------------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para manifestar a profunda estranheza e 

lamento do grupo do PSD. Disse que o referido grupo poderia ter feito uma proposta no 

sentido da Câmara Municipal, no próximo Orçamento, ter de fazer a transferência, mas 

não, ou seja, estavam apenas a propor, de uma forma séria e sensata, que a Câmara 

Municipal avaliasse, de acordo com o seu Orçamento, durante um ano, a possibilidade 

de transferir para as juntas de freguesia do concelho cinco mil euros, de forma a estas 

desenvolverem os seus projetos. Disse que gostava de saber qual era o conforto que os 

presidentes de junta de freguesia tinham ao votar contra uma proposta daquele tipo. 

Acrescentou que, era óbvio que fazia parte da Ordem de Trabalhos, mas era um 

Regulamento, e não estavam a tentar afetar a mesma. Referiu que, lamentava muito que 

o grupo municipal do PS começasse daquela forma, pois aquela era uma proposta séria 

e de contributo positivo para o desenvolvimento do concelho, mas que era logo para 

cortar, tal como havia acontecido com todas as propostas do PSD apresentadas em 

reunião de Câmara. Disse, ainda, que não cabia na cabeça de ninguém, no seu juízo, que 

todas as propostas que o PSD fazia eram más, que aquela era uma política que já tinha 

passado. Referiu que estavam num tempo novo, com gente nova, pelo que se fizessem 

coisas novas e que se trabalhasse em conjunto, independentemente de quem apresentava 

as propostas. Acrescentou que deveriam dar um contributo positivo, que se valorizasse 

cada pessoa, porque o voto que cada um tinha tido não era melhor do que o do outro, 

que a diferença era a de que o voto que os presidentes de junta tinham tido era muito 

melhor, porque era diferente do voto que tinham tido pessoas que geriam, por exemplo, 

um terço do Orçamento daquele Município. Referiu que quem geria uma Associação 

Salão Teatro Praiense, que não tinha tido um voto de uma pessoa daquele município, 

que ninguém sabia quem eram as pessoas que lá estavam e geriam milhares de euros, 

que para isso sim se transferia. Repetiu que estavam a propor o estudo da possibilidade 

da transferência em causa, que era apenas de cinco mil euros, enquanto havia Câmaras, 

como por exemplo a de Angra, que transferiam vinte mil euros para as juntas de 

freguesia, sendo que o grupo do PS não se limitava a dizer que não queria que a Câmara 

transferisse, ou seja, chegava ao ponto de dizer que não queria que a Câmara avaliasse a 

possibilidade de transferência, o que era lamentável. --------------------------------------------  

 -------- O Deputado Miguel Garcia usou da palavra e disse que no que tocava a 

dinheiro, de certeza que ninguém preferia tirar do que receber. Disse que agradecia, em 

nome da Junta de Freguesia do Cabo da Praia, que era aquela que estava a representar, a 

intenção e, como tal, não podia votar contra a mesma, uma vez que só reverteria a favor 

de qualquer junta de freguesia. Acrescentou que, de qualquer forma, tinham na Ordem 

de Trabalhos um ponto que falava, exatamente, na alteração de Regulamento de Apoio 

às Juntas de Freguesia. Referiu que havia vários apoios que a Câmara fazia, que pelo 

que lhes tinha sido dito ia continuar a fazer, que ultrapassaria, se fossem contabilizados, 

esse valor, nomeadamente apoios logísticos. Posto isso, informou que se ia abster, pelo 

que emitia a presente declaração de voto. ---------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para esclarecer que apresentavam o voto 

naquela altura apenas para cumprir a lei e o regimento, que diziam que as 

recomendações tinham que ser apresentadas naquele período. Informou que o voto em 

causa não era exatamente coincidente com o que iam votar na Ordem de Trabalhos, ou 

seja, este último era o Regulamento que previa, de acordo com o Orçamento que 

também iam votar na Ordem de Trabalhos, as transferências para dois mil e dezoito, e a 

proposta era no sentido de a Câmara avaliar, para dois mil e dezanove, a possibilidade 

de transferir o valor já referido. Acrescentou que, na sua opinião, os presidentes de junta 

mereciam mais confiança, tinham mais responsabilidade e prestavam um serviço que 

era, politicamente, mais valorizável do que instituições que recebiam um terço do 

Orçamento do Município e não tinham tido qualquer voto. ------------------------------------      

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

 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado com treze votos a favor, doze do 

PSD e um do CDS-PP, doze votos contra do PS e seis abstenções do PS.  ---------------  
 

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

 -------- Voto de Congratulação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória e ao seu 

presidente, pelos esforços diplomáticos desenvolvidos nas últimas semanas, no sentido 

de reforçar o entendimento urgente para as questões inerentes à Base das Lajes, 

particularmente o problema da contaminação dos solos nas áreas circundantes à 

infraestrutura militar. Bem como, pelo reforço do compromisso em manter o processo 

de descontaminação como prioridade cimeira no relacionamento externo e institucional, 

lido pelo Deputado Bruno Messias. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que o PSD se associaria ao 

voto, sendo certo que era preciso deixar ali duas ou três notas. Sobre a questão da 

importância da Base das Lajes e do processo de descontaminação, referiu que já haviam 

dito, na anterior intervenção, que todos estavam preocupados com o assunto, pelo que 

nunca era de mais reforçar a posição institucional do Município, com a unanimidade 

que se fizesse sair daquelas discussões, no sentido de que o problema, de uma vez por 

todas, fosse enfrentado e, sobretudo, resolvido. De seguida, disse que os problemas do 

Município da Praia da Vitória não se iam resumir, nos próximos quatro anos, à Base das 

Lajes, o que era preciso ter consciência. Disse que era preciso ter consciência de que 

havia muitos mais problemas, sociais, económicos, de sustentabilidade financeira do 

Município, problemas graves da própria existência do Município enquanto tal e do 

cumprimento das suas funções, problemas esses que iam merecer a atenção, o cuidado 

e, sobretudo o envolvimento consensualizado na defesa dos interesses da Praia da 

Vitória, da Assembleia. Repetiu que a Praia da Vitória não se resumia à Base das Lajes, 

que esta era a principal realidade socioeconómica, com as consequências todas que 

tinha, mas não era só isso, ou seja, era preciso terem consciência de que não iam desviar 

as atenções dos reais problemas do concelho e daquilo que preocupava tantos praienses 

só com a Base das Lajes, sendo certo que, feita a presente ressalva, obviamente, o apoio 
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do grupo do PSD a tudo aquilo que fosse reforçar a posição institucional do Município, 

seria convicto e firme. --------------------------------------------------------------------------------                 

 -------- (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 Recomendação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória para que 

diligencie esforços para enquadrar uma solução equilibrada que permita o crescimento e 

consolidação do Carnaval, a sustentabilidade das salas de espetáculo e dos direitos de 

autor, lido pelo Deputado Valter Peres. ------------------------------------------------------------   

 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que aquela era uma 

questão que tinha sido muito debatida, nos últimos tempos, na ilha Terceira e tinha que 

ver com aquilo que identificava os terceirenses, ou seja, o Carnaval e a maneira de ser 

dos mesmos. Referiu que, lhes parecia, que o problema era devido ao facto de algumas 

pessoas não perceberem o Carnaval da ilha Terceira, ou seja, tinha que ver com a 

perceção daquela realidade e, sobretudo, com a existência do Código de Direitos de 

Autor, que tinha sido feito sem ter em conta a mesma. De seguida, como amante e 

participante do Carnaval, deixou uma nota, ou seja, disse que lhe parecia que o Código 

de Direitos de Autor queria precaver os direitos dos autores, relativamente àquilo que 

eram atividades públicas, organizadas, que tiravam lucro daquilo que eram os direitos 

de quem tinha composto/criado. Acrescentou que a origem do Carnaval não era essa, só 

que este tinha evoluído de tal forma que dava a impressão que era. Disse que a origem 

do Carnaval era a de um grupo de amigos que se juntava e fazia uma brincadeira de 

Carnaval, mas com a referida evolução aparentava ser uma coisa organizada e de lucro, 

e que essa aparência é que estava a diluir os objetivos que o Código de Direitos de 

Autor tinha. Esclareceu que o que queria dizer com o referido era que lhe parecia que a 

recomendação não deixava de fazer sentido, mas mais do que tudo isso tinha que haver 

uma recomendação no sentido de alterar a lei do Código de Direitos de Autor, de forma 

a prever situações excecionais, ou seja, que derivassem de tradições locais, eliminando a 

possibilidade de pagar direitos de autor, sendo certo, que todas as diligências que a 

Câmara fizesse, no sentido proposto no voto, também viessem fortalecer aquilo que era 

o Carnaval, por isso, votariam a favor. ------------------------------------------------------------                     

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

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

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 -------- Pelas onze horas e quinze minutos iniciou-se o período da Ordem do dia. ----------   

 

 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ------------------------------------------------------  
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 -------- A Senhora Lucília Silva iniciou a sua intervenção dizendo que queria alertar 

para um problema, ou seja, disse que a área pedonal da Rua de Jesus estava a ser usada 

abusivamente e excessivamente para circulação de carros. Acrescentou que a área para 

cargas e descargas estava vazia e via-se carros a descarregar mercadoria na área pedonal 

da Rua de Jesus, além de que se via muitos comerciantes que abusavam, subindo e 

descendo a Rua de Jesus com os carros, por diversos motivos, bem como o carro dos 

CTT. Alertou para o facto de os correios ficarem na Praça, a escassos metros da Rua de 

Jesus, o que não era desculpável para o carro estar a subir e a descer. Acrescentou que a 

Rua de Jesus não era dos comerciantes, que a tinham deixado usar, e muito bem, pois 

era um benefício que tinham, mas não lhes arrogava o direito de agirem como se esta 

fosse deles. De seguida, pediu a quem tinha autoridade e o dever de travar rapidamente 

e eficazmente o referido abuso e alertou para o facto de haverem comerciantes que 

deixavam o carro no adro da Igreja, desciam a Ladeira de São Francisco e em vez de 

prosseguir, como todo o comum munícipe, pela Rua Dr. Alexandre Ramos, desciam 

todo o resto da área pedonal que desembocava na Praça. Referiu que os comerciantes 

que abusavam, deviam ter consciência que estavam a usar um benefício que lhes era 

cedido e deviam ter uma atitude de respeito e civismo para com todos os outros, o que 

não estava a acontecer. Acrescentou que nem os CTT tinham desculpa para fazer aquilo, 

isto quando a área de cargas e descargas estava completamente vazia. Concluiu dizendo 

que, tanto quanto sabia, a Rua de Jesus não estava preparada para o trânsito, pelo que 

pedia que tomassem uma atitude. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda a Senhora Lucília Silva disse que tinham colocado o carro dos CTT em 

frente ao edifício dos mesmos, que compreendia a tentativa de resolução de um 

problema, mas esteticamente ficava feio na Praça, pelo que sugeria que se colocasse 

onde estava anteriormente. De seguida, pediu que se devolvesse os quartos de banho 

públicos ao público, ou seja, que estes não fossem só dos taxistas. Disse que o edifício 

era pequeno, que compreendia que a Câmara tinha tentado, na limitação do edifício, 

usar o espaço para quarto de banho público, mas não tinha privacidade. Referiu que 

havia uma diferença entre quem estacionava durante quinze minutos para ir fazer as 

suas voltas e quem estava ali, no carro, constantemente. Posto isso, sugeriu que se 

passasse o abrigo, como estava anteriormente, na rua fechada, entre a antiga Biblioteca 

e a casa do Dr. Eugénio, uma vez que os taxistas podiam dar meia dúzia de passos e 

usar o quarto de banho público. Concluiu dizendo que esperava que tomassem uma 

decisão para benefício de todos e não apenas de alguns. ----------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra, naquela que foi a sua 

primeira intervenção, e salientou que aquilo que os movia a todos era, sem sombra de 

dúvida, a Praia da Vitória e as suas gentes, pelo que, nas diferenças de opiniões, não 

tinha dúvidas de que iriam fazer um quadriénio de defesa pela Praia da Vitória, para que 

dali a quatro anos cada um dos presentes terminasse o mandato, para o qual tinha sido 

investido, com sentimento de dever cumprido e de ter feito o melhor pela sua terra. 

Relativamente à intervenção do público, iniciou agradecendo a mesma e disse que ia 

alargar um pouco mais. Posto isso, informou que já tinham chamado a atenção da PSP, 
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relativamente a questões de fiscalização, porque eram várias as pessoas a salientar 

aquela situação. Disse que a circulação automóvel na Rua de Jesus era uma evidência, 

principalmente nos últimos tempos, sendo que nem sempre era para cargas e descargas. 

Informou que, o regime de cargas e descargas na Rua de Jesus estava estabelecido em 

regulamento, que competia à PSP fiscalizar e que já tinham alertado a mesma. 

Acrescentou que se a situação não se resolvesse, por via da fiscalização da PSP, da parte 

da Câmara Municipal a questão era voltarem a alterar o regulamento e tornarem 

critérios mais fechados que, eventualmente poderiam ter que passar por uma barreira 

física, amovível em alguns períodos. Além disso, referiu que na mesma circunstância de 

fiscalização, na última reunião de Câmara os vereadores do PSD também haviam 

chamado a atenção para o espaço de estacionamento junto ao Mercado Municipal, que 

tinha problemas semelhantes, bem como nos vários espaços espalhados pela cidade, que 

vinham a sofrer abusos e alguns estacionamentos em cima dos passeios para esse fim. 

Acrescentou que tinham feito chegar à PSP um resumo alargado das situações mais 

pertinentes, pois era a esta que cabia a respetiva fiscalização, sendo que à Câmara cabia 

alertar e pressionar. Disse que, a fiscalização não surtindo efeito, aí sim, a Câmara 

Municipal estava disponível para reavaliar algumas das normas. Quanto aos CTT, 

informou que era um facto, ou seja, também não gostava de ver o carro ali e que aquela 

era uma situação que ficava pendente, entre os Correios, os taxistas e a gestão do 

próprio espaço, porque os Correios estavam no centro da cidade, precisavam de um 

espaço para as suas cargas e descargas e nenhuma das soluções era a adequada. 

Informou que estavam alerta para aquela situação e queriam, a breve trecho, junto dos 

CTT, resolver, não só a questão dos carros à frente, mas também a zona de carga e 

descarga. Relativamente à questão da privacidade do WC das senhoras, confessou ser a 

primeira vez que ouvia falar no assunto, mas iam ter atenção a isso averiguando a 

mesma, sendo certo que a proposta apresentada, ou seja, de passagem para o outro lado 

da Praça, não lhe parecia, naquele momento, o ideal. Acrescentou que o ideal seria 

recolocar na Rua de São Paulo, para outro sítio o espaço que os taxistas estavam a 

aguardar os respetivos clientes. Concluiu repetindo que as preocupações apresentadas já 

haviam sido enviadas para a PSP, sendo que tinham outras bastante mais alargadas, mas 

se algum dos deputados ou cidadão tivesse alguma situação, que a fizesse chegar à 

Câmara Municipal que estava, naturalmente, disponível para acolher e fazer chegar 

junto da PSP para forçar a fiscalização. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Homem usou da palavra e disse que gostava de fazer uma 

recomendação à Câmara Municipal, ou seja, disse que vinha muita vez à Praia fazer 

serviços breves e constatava, muitas vezes, que as viaturas da Câmara e das Empresas 

Municipais estavam em espaços onde era permitido estacionar durante quinze minutos e 

passava esse período, meia hora, uma hora e elas continuavam lá, o que atrapalhava 

quem queria resolver alguma coisa em pouco tempo. Acrescentou que se essas viaturas 

tinham isenção de parquímetro, poderiam deixar os espaços que tinham sido criados, 

efetivamente, para que as pessoas pudessem resolver a sua vida. -----------------------------               
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 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 

ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 1 DE 

SETEMBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2017; ----------------------------------------------   
  ------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que ia colocar uma questão 

de princípio e estruturante, relativamente ao mandato todo, e que tinha que ver com a 

informação dada pelo Sr. Presidente, pois parecia importante que, de uma vez por todas, 

soubessem com o que podiam contar e achava que era no início que se percebia qual o 

caminho que se ia trilhar e, depois, iria colocar quatro questões mais específicas. ---------  

 -------- 1ª Questão – Se as propostas apresentadas pelos vários candidatos do PS, às 

diversas juntas de freguesia, que tinham tido a ratificação política do candidato à 

Câmara Municipal, atual presidente da Câmara, eram para cumprir, ou se algumas eram 

e outras não. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2ª Questão – Qual era a posição da Câmara Municipal, relativamente aos bairros 

construídos pelos norte-americanos e que estavam em estado devoluto. ---------------------  

 -------- 3ª Questão – O que havia sido feito, em concreto, até ali relativamente ao tema 

das Pedreiras, qual era a posição clara da Câmara Municipal e quais os prazos para 

concretizar o projeto. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4ª Questão – Qual a posição da Câmara Municipal relativamente às Ribeiras nas 

freguesias, ou seja, se era a posição manifestada pelo Sr. Presidente da Câmara em sede 

de reunião com algumas freguesias, de que a Câmara Municipal não assumia 

responsabilidades com as ribeiras ou se era a posição manifestada pelo Sr. Vice-

Presidente da Câmara, no sentido de que havia ribeiras em perímetro urbano que eram 

da responsabilidade da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  

 -------- 5ª Questão – O porquê de uma vez votarem contra e depois apresentarem 

proposta, ou seja, terem votado, em reunião de Câmara, contra a proposta do PSD de 

recomendarem ao Governo da República a concretização do apoio relativamente à 

descontaminação e, naquele dia, apresentarem uma proposta de idêntico teor. -------------               

 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção esclarecendo 

que, relativamente à última questão, o que havia dado entrada na Câmara não tinha sido 

um voto de recomendação, mas sim uma recomendação, e que a mesma não era votável.  

 --------  Relativamente às ribeiras, disse que não ia estar com o disse que disse, ou seja, 

se quem tinha estado presente nas reuniões tinha sido bastante esclarecido e estava ali 

presente, achava que não era necessário haver intermediários naquela matéria. ------------  

 --------  No que diz respeito à AUGI das Pedreiras, respondeu que era uma AUGI onde 

não tinha havido entendimento entre os privados dos terrenos e os proprietários das 

casas. Informou que, naquele momento estavam num impasse, ou seja, numa situação 

entre privados, sendo que daquilo que a lei determinava a solução não aparecia, daí 

terem inscrito no Plano e Orçamento para dois mil e dezoito a verba para aquisição dos 

terrenos e fazer a intervenção pública. Acrescentou que era preciso que, depois, os 

privados fizessem a devida intervenção, porque a Câmara não ia comprar os terrenos e 
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ficar proprietária das casas das pessoas, mas se não houvesse entendimento entre 

privados, estavam disponíveis para entrar e resolver a situação. -------------------------------  

 --------  Relativamente à nota e à pergunta sobre o Bairro Americano, esclareceu que o 

bairro que estava mencionado no relatório era o bairro ilegal, a famosa AUGI do Bairro 

Americano. Acrescentou que, no bairro em causa, se tinha decidido intervir num 

conjunto de coberturas, devido a infiltrações graves e onde havia pessoas a viver. Disse 

que, quanto a solução, relativamente à zona legal e ilegal, não tinham conseguido 

entendimento entre privados, pelo que era interesse da Câmara salvaguardar a vida das 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Relativamente às juntas de freguesia e aquela que era a postura da Câmara 

Municipal, disse que, e mantendo tudo o que havia sido dito em campanha eleitoral, 

tinha havido projetos vencedores e outros derrotados, pelo que, naturalmente a 

prioridade da Câmara Municipal era, em primeiro lugar o seu projeto/documento 

orientador e depois apoiar as juntas de freguesia em todos os projetos vencedores, à 

medida da disponibilidade da mesma. Acrescentou que, achava, que quem fazia um 

manifesto eleitoral, de acordo com aquilo que entendia serem as condições que as 

diversas autarquias tinham para efetuar o seu manifesto, faziam-no completo de acordo 

com as condições que tinham para o executar. Informou que a Câmara Municipal, feliz 

ou infelizmente, não tinha condições para executar todos os manifestos que tinham ido a 

votos, pelo que, tal como já tinha transmitido a todos os presidentes de junta do PSD, 

todos os projetos escolhidos pelas freguesias seriam apoiados com legitimidade 

democrática. Referiu que, uma vez se conseguindo as referidas prioridade, naturalmente 

iriam a outros. -----------------------------------------------------------------------------------------                  

 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que relativamente a um dos pontos 

focados na anterior intervenção, ou seja, sobre as estruturas norte-americanas, havia que 

se fazer um contexto e não adulterar os factos verdadeiros. Disse que ninguém tinha 

vendido ou oferecido casas e, de seguida, explicou o Terceira Tech Island, dizendo que 

este consistia numa estratégia global em que iam tentar captar pessoas, que estavam no 

desemprego ou nos programas ocupacionais, convertê-las em tecnologias da informação 

e da comunicação, através da Academia de Código, porque naquele momento havia a 

necessidade de cerca de cinquenta mil pessoas para trabalharem na área das novas 

tecnologias, e, ao mesmo tempo, captar empresas das TIC, mas era preciso 

atratibilidade, sendo que esta tinha que ser feita de outra forma. Acrescentou que uma 

das formas que entendiam era fazer rent free a algumas casas a médio e a longo prazo, 

por exemplo aos programadores sénior que quisessem vir com as referidas empresas 

TIC para os Açores, fazendo com que houvesse uma melhoria da qualidade de vida e 

uma absorção, no mercado de trabalho, de alguns jovens no desemprego, pelo que as 

infraestruturas em causa eram destinadas a isso. -------------------------------------------------      

 -------- O Presidente da Mesa interveio e disse que, de facto não fazia parte do 

relatório de atividades, mas como o Deputado Clélio havia falado em dar ou não casas a 

Mesa tinha achado que era uma explicação à Assembleia. -------------------------------------  
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 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra para esclarecer duas ou três 

coisas. Disse que lamentava que as pessoas acabassem por confundir e misturar as 

funções, ou seja, disse que estavam ali como membros da Assembleia Municipal e não 

como porta-vozes do Governo ou de qualquer programa de Terceira Tech Island. 

Acrescentou que era tudo muito valorizável, que achava muito bem todos aqueles 

programas e lamentava que as pessoas acabassem por não perceber bem as suas funções 

ali. Informou que tinha falado nas casas porque a informação da Câmara Municipal 

falava em Bairro Americano e, para saber qual era a posição desta relativamente ao 

referido Bairro, tinha falado nas casas. Disse que achava caricato que um Vice-

Presidente do Governo fizesse declarações públicas a oferecer as casas, pois só oferecia 

o que era seu, se ele oferecia o que não era seu, era necessário haver uma clarificação do 

mesmo. Acrescentou que tanto tinha corrido mal, que alguém tinha mandado retirar esse 

excerto do vídeo. Voltou a questionar sobre a posição da Câmara relativamente ao 

assunto referido. Relativamente às juntas de freguesia disse que estava, no mínimo, 

chocado, pois tinha ouvido o Presidente da Câmara Municipal dizer “…a Câmara 

Municipal não tem capacidade para apoiar todos os projetos…”, quando era a mesma 

pessoa que, durante a campanha eleitoral, tinha andado pelas onze freguesias do 

concelho, ao lado dos candidatos à juntas de freguesia, a dizer que sufragava, assumia e 

apoiava aquelas propostas. De seguida colocou a hipótese do PS ter ganho em todas as 

freguesias do concelho e, como agora dizia que não tinha capacidade para as apoiar 

todas, questionou quais eram as que não eram para apoiar, sendo que a sua pergunta 

inicial era se os projetos dos candidatos do PS nas freguesias que não tinham ganho, 

eram ou não para apoiar. Em relação às ribeiras, mencionou que tinha ficado sem saber 

qual era a resposta e repetiu a pergunta inicial. Concluiu, pedindo ao Sr. Presidente da 

Câmara, que respondesse de forma sucinta qual era a posição da Câmara relativamente 

às ribeiras, aos compromissos e às casas dos americanos. --------------------------------------            

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente às casas dos 

americanos a Câmara Municipal entendia que estas deviam estar ao serviço da 

economia do concelho da Praia da Vitória, pelo que, nessa perspetiva, sabiam que elas 

tinham sido entregues pelos Estados Unidos da América, que estes já não entendiam 

aquilo para uma valorização futura da Base das Lajes e acreditavam que se, 

eventualmente, o contingente americano viesse a crescer na Base das Lajes, deveria ser 

numa ótica de utilização de infraestruturas civis, ou seja, do arrendamento. 

Relativamente às ribeiras, esclareceu que as competências eram definidas pela lei, pelo 

que a Câmara ia assumir as suas competências e tinham diversos investimentos na rede 

hidrográfica do concelho. Quanto à manutenção das ribeiras, disse que era uma situação 

distinta, que, naturalmente a Câmara Municipal sempre tinha apoiado as juntas de 

freguesia, também em questões de manutenção das ribeiras. Quanto aos projetos das 

juntas de freguesia, relembrou que tinha dito que iam apoiar todos os projetos 

vencedores, pois não tinha possibilidade, porque achava que todos tinham feito os 

devidos programas eleitorais com cuidado, de apoiar todos os programas eleitorais que 

se haviam candidatado às eleições. Repetiu que a principal preocupação e atuação da 
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Câmara Municipal era executar o seu manifesto e apoiar os projetos vencedores, 

independentemente do partido. Disse que, tinha dado apoio politico porque entendia que 

eram boas propostas, mas a partir do momento que era presidente de Câmara tinha que 

olhar, sem rodeios partidários, para aquela que tinha sido a vontade das pessoas e para 

aqueles que tinham sido os projetos vencedores, pelo que não podiam estar a pedir que 

apoiasse projetos derrotados, ou seja, que apoiasse os projetos do seu partido e que 

tinham sido derrotados e deixar para trás os projetos de outro partido e que tinham 

vencido. -------------------------------------------------------------------------------------------------       

 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio, mas a sua intervenção não foi alvo de 

gravação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse pensar que a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória, realizar os projetos derrotados e os vencedores era quase 

incomportável. Acrescentou que seria muito mais desagradável, para a bancada da 

oposição, se o Presidente da Câmara Municipal e a Câmara Municipal implementassem 

nas freguesias em que os projetos do PS tinham sido derrotados, esses mesmos projetos 

e não os vencedores. Disse que, aí sim, haveria falta de coerência e haveria motivo para 

ataque, dizendo que se estava a implementar só as ideias do PS e a desvalorizar as 

outras ideias, posto isso, disse achar que se nas quatro freguesias onde os projetos do PS 

não tinham sido aceites pela população, naturalmente achava que só restava à Câmara 

Municipal apoiar os projetos vencedores, tal como tinha sido indicado em reunião com 

as juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------        

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio e questionou sobre quais os passos que 

a Câmara estava a tomar, naquele momento, de tornar as infraestruturas possíveis de 

serem rentabilizadas, também pela Câmara, inseridas nos sistemas camarários, como 

por exemplo, no abastecimento de águas, eletricidade e acessibilidades. --------------------   

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente àquele 

objetivo, já tinham o projeto realizado para o abastecimento da zona. Disse que já 

tinham um primeiro projeto, que queriam iniciar no início de dois mil e dezoito, ou seja, 

para fazer chegar água ao Bairro ilegal/Santa Rita. Informou que, depois dos Estados 

Unidos terem abandonado a estrutura e a partir do momento que se tinha começado a 

falar de utilização civil para os Bairros Nascer do Sol e Beira-mar, tinham alterado o 

projeto para fazer face a toda a área. Disse que era isso que estava preparado pela Praia 

Ambiente, que pretendiam, no primeiro semestre de dois mil e dezoito, abrir a concurso 

público. Informou, ainda, que era um investimento, na primeira fase, superior a dois 

milhões de euros e que acreditavam que, pelo menos, até ao final do mandato teriam 

esse investimento bastante alargado. Referiu que o investimento era de grandes 

dimensões, porque tinha grandes desafios técnicos, quer por ser demasiado distante, 

quer pelas cotas do terreno, quer pela dimensão dos agregados. Mencionou que, da 

reunião com o Ministro da Defesa Nacional, estava garantido que os norte americanos 

iam assegurar aquele fornecimento de água, até ao antigo bairro americano, até que a 

Praia Ambiente tivesse condições para fazer abastecer aquelas casas. ------------------------   
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 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra para questionar o Sr. Presidente 

se o projeto incluía a parte do saneamento, bem como a conversão elétrica de voltagem. -  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, para a primeira fase 

estavam previstos dois milhões e a segunda deveria rondar, mais ou menos, o mesmo. 

Relativamente ao saneamento, respondeu que sim, sendo que a parte elétrica não era 

competência da Câmara Municipal nem da Praia Ambiente. -----------------------------------  

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

 

 

 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS RELATIVO AO 1.º 

SEMESTRE DE 2017 DA PRAIA AMBIENTE, E.M.. -------------------------------------   

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

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

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

 

 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS RELATIVO AO 2.º 

TRIMESTRE DE 2017, DA TERAMB, EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EEM. -------------------------   

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

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

   

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

PRORROGAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA SOCIEDADE 

DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA DO 

PRÉDIO QUE SE DESTINOU À CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA 

JUVENTUDE. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que estavam todos, quem 

tinha sido eleito para a Assembleia, ali para fiscalizar a ação de quem tinha sido eleito 

para gerir aquilo que era público. De seguida, informou que por princípio discordava da 

alienação da desafetação daquilo que era público, para entidades privadas, que muitas 

vezes eram geridas por quem não tinha tido nenhum voto. Acrescentou que, obviamente 

com os constrangimentos financeiros das autarquias, com a evolução da economia, com 

a evolução das finanças, etc., tinha havido a tentativa de encontrar saídas para fugir ao 

controlo público, só que cada vez que vinha a invenção, vinha a lei para a cortar e mais 

dia menos dia aquilo ia ser cortado, porque a lei e a democracia o que pretendiam era 

que aquilo que era público fosse gerido e fiscalizado por quem tinha responsabilidade 

pública. Informou que, naquele caso em concreto, lhes parecia que não era o correto 

exercício das responsabilidades públicas que todos tinham, alienar um património que 

era público, do Município, para outra entidade. Disse que, o contrato em causa era feito 

por trinta anos, só tinham passado dez e antes de se passar os trinta, já estavam a passar 

por mais vinte, o que não era correto, pelo que solicitou que explicassem a situação. 
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Acrescentou que não se sentia confortável, como representante dos praienses, como 

representante para a fiscalização da ação pública em votar a favor da passagem de um 

património que era público, municipal, que tinha um contrato de trinta anos e que ao fim 

de dez anos já era para passar para mais vinte. Posto isso, questionou qual o motivo da 

pressa de alienar, qual a remuneração que o município tinha para fazer a passagem de 

algo que era do domínio público para uma entidade privada e onde estava o contrato em 

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

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

contrato, tanto quanto sabia, sido em reunião de câmara, pelo que poderiam fazer chegar 

o mesmo ao Deputado. Disse que o que estava em causa era a prorrogação do contrato, 

e que os anos eram para efeitos de garantia. Quanto à questão das entidades, dentro e 

fora do domínio público, disse que o entendimento da Câmara Municipal foi o de 

procurar que a sociedade de desenvolvimento fosse internalizada, não sendo aquele o 

entendimento no Tribunal de Contas com base na Lei do Setor Empresarial Local, pelo 

que era uma situação para conseguirem manter a Academia ativa e em funcionamento. 

Relativamente a esquemas, disse crer que era uma situação de gestão, sendo que havia, 

também, entidades no perímetro do grupo municipal que até eram anteriores à 

governação do Partido Socialista, como era o caso da Cooperativa Praia Cultural e da 

Escola Profissional. Para conhecimento da Assembleia Municipal, adiantou que a lei 

impedia a participação da Câmara Municipal na Escola Profissional, pelo que decorria, 

naquele momento, um processo para que deixasse de haver essa participação. Disse que 

aquelas eram necessidades e obrigações legais, naturalmente que na questão da Escola 

Profissional havia uma questão de património, o património inicial, pelo que havia esse 

objetivo, para que nem a Academia da Juventude, nem a Escola Profissional fechassem.    

 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para esclarecer que não tinha posto em 

causa a internalização da sociedade, pois não era isso que estava em causa. Disse que o 

que estava em causa era o espaço público, o património público e o porquê deste não 

passar para a Câmara e não a sociedade de desenvolvimento. Acrescentou que estava a 

falar na salvaguarda do património público, que deveria ser gerido por quem tinha 

votos, por quem representava a população e estava a ser gerido por uma entidade. 

Referiu que não tinha sido esclarecido sobre o assunto, tal como não tinha sido 

esclarecido sobre a remuneração que o Município tinha por passar mais vinte anos e o 

porquê de ao fim de dez anos, passar para mais vinte. ------------------------------------------     

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à 

remuneração, era o ativo para bem da atividade, ou seja, a Câmara não recebia nada, o 

que queria era um ativo para os munícipes, para que estes tivessem um bom resultado e 

boas condições de trabalho naquela área. Acrescentou que, quanto ao porquê do terreno 

não passar, era da mesma forma que no início, para se fazer a Academia da Juventude, 

ele tinha passado para o lado de lá, era lá que estava e era de lá que podiam trabalhar. 

Quanto à prorrogação do prazo, disse que era por uma questão de garantia para 

investimentos, ou seja, para valorização e modernização da parte tecnológica. 

Relativamente ao contrato inicial, de quando a Academia tinha surgido, disse que se na 
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altura não tinha havido outra solução, atualmente, da forma como a própria lei tinha 

evoluído ao longo dos tempos, naturalmente reverter seria difícil e colocaria em causa o 

serviço público desenvolvido pela mesma. --------------------------------------------------------   

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio e disse que uma das coisas que lhe fazia 

confusão era, talvez, a falta de clareza no discurso anterior, ou seja, quando se falava em 

garantia, em longevidade para os investimentos, estavam a falar do assunto ao fim de 

dez anos de atividade da Academia e já o equipamento tinha passado o seu tempo de 

vida útil. De seguida, questionou o Sr. Presidente sobre qual o tempo de vida útil que 

este esperava para o novo equipamento, sendo que dali a vinte ou trinta anos estariam, 

novamente, obsoletos e estavam, entretanto, a garantir um compromisso plurianual de 

mais quinhentos e trinta e três mil euros para um privado. Esclareceu que estava a falar 

da extensão de mais vinte anos, ou seja, se o contrato inicial era de oitocentos mil euros, 

por trinta anos, através de uma regra de três simples dava quinhentos e trinta e três mil 

euros. Informou que acreditavam que, mais uma vez, estavam a entregar dinheiro a 

privados sem grande retorno, porque dali a dez anos iam estar no mesmo ponto, ou seja, 

a ter de investir na Academia da Juventude, que reconhecia que era um dos pilares do 

Município, mas tinham que ser coerentes com a situação, uma vez que comprometerem-

se, naquele momento, com mais quinhentos e trinta e três mil euros, era excessivo e não 

trazia qualquer contrapartida de garantia de longevidade. --------------------------------------              

 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que uma das questões há dez 

anos atrás, tinha sido a Sony Portugal ter falido e os contratos de manutenção tinham 

tido dificuldades, além de algumas implementações de equipamento que tinha sido 

colocado e a resposta técnica que haveria na ilha. Repetiu que, acreditava que com 

empresas locais conseguiriam, fazendo o investimento, fazer a referida manutenção, 

para que não tivessem aquele problema no futuro e não fosse necessário um grande 

investimento tecnológico, sendo certo que a tecnologia estava sempre a evoluir, mas 

com boa manutenção e havendo a referida proximidade, conseguiriam resolver a 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

votos a favor do PS, doze votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP. ---------  

 

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

REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2017 E REVISÃO N.º 2 ÀS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO. --------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e questionou sobre o parque 

industrial das Lajes, ou seja, o porquê de nas Grande Opções do Plano para dois mil e 

dezoito só estarem previstos duzentos e vinte e tal mil euros. De seguida, questionou 

sobre o parque industrial da Boavista/Belo Jardim, ou seja, disse que o valor era de 

oitenta e cinco mil euros, só tinham sido executados quatro mil duzentos e oitenta e 

aquela rubrica, nas Grande Opções do Plano para dois mil e dezoito, nem constava, bem 
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como a questão das infraestruturas de incubação de empresas, na Praça Francisco 

Ornelas da Câmara em que a situação era semelhante. ------------------------------------------       

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

Deputado tinha toda a razão, ou seja, duas situações que eram iguais, também porque 

havia um pressuposto diferente do Plano e Orçamento de dois mil e dezassete e do de 

dois mil e dezoito, para não terem a situação de, no fim do ano, terem que estar a 

expurgar. Informou que no Plano para dois mil e dezoito tinham implementado 

candidaturas que tinham a garantia que estavam aprovadas. Relativamente ao parque 

empresarial das Lajes, disse que entendiam que, independentemente da candidatura a 

fundos comunitários vir aprovada, em fevereiro, março ou setembro de dois mil e 

dezoito, tinham que dar inicio ao processo com rapidez e iam avançar com fundos 

próprios a cem por cento. Relativamente ao parque empresarial do Belo 

Jardim/Boavista, disse que colocando o das Lajes a cem por cento, não colocavam este. 

Informou que abrindo nova candidatura, haviam de o candidatar, mas, para já, não 

estava previsto. Em termos de incubadora, mencionou que a situação era semelhante ao 

parque empresarial das Lajes, ou seja, uma parte da Praia Links estava aprovada, outra 

estava em fase de candidatura, em análise e acreditavam que a ser aprovada seria para o 

segundo semestre de dois mil e dezoito. -----------------------------------------------------------          

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

votos a favor do PS e treze abstenções, doze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  
 

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

RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO DE 

2017/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------     

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

 

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

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO À REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS (RNBP). --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  

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

 

 -------- O Presidente da Mesa, eram treze horas e cinco minutos, interveio e propôs que 

se fizesse um intervalo para almoço, o qual foi aceite. ------------------------------------------  

 

 -------- Pelas catorze horas e quarenta e cinco minutos reiniciaram-se os trabalhos. -------  

 

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

REGULAMENTO DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO 

CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA. ------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
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 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que ia colocar 

quatro questões: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeira – Disse que a margem “janeiro” podia ser, de alguma forma, 

limitadora, a nível da realização da BTL e daquilo que algumas freguesias podiam 

apresentar até abril, altura em que a Câmara Municipal se dirigia aos vários pontos da 

diáspora para divulgar as atividades do concelho. Posto isso, disse que janeiro podia ser 

demasiado restritivo para o tipo de interesse e de objetivo que a Câmara revelava. --------  

 -------- Segunda – Disse que gostaria de saber como classificavam as festas dos bodos, 

no Regulamento que era aplicado, ou seja, se era uma festa de paróquia, uma festa de 

zona ou uma festa de lugar. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceira – Disse que, uma vez que a Câmara Municipal assumia a limpeza do 

arraial, nomeadamente com as festas do concelho, entendiam que era importante que 

esse apoio logístico fosse assumido, pela Câmara Municipal, para as festas de freguesia.  

 -------- Quarta – Relativamente aos requerimentos, para utilização dos meios da 

Câmara, serem feitos com um mês de antecedência, disse que quem assumia a 

responsabilidade de fazer festas à última da hora, estava a fazer um esforço acrescido, 

ou seja, já tinha o peso de, à última da hora, arranjar soluções para a festa e, para além 

disso, ainda tinha a certeza que a Câmara não ia apoiar logisticamente. De seguida, 

disse que, ao contrário dessa visão, que o Sr. Presidente assumiu, apresentavam uma 

visão diferente, a visão de que a Câmara Municipal já sabia, à partida, o calendário das 

festas todas pela ordem, por isso, deveria reservar os meios, geralmente, necessários, 

uma vez que, era raríssimo uma freguesia ficar sem festas. Posto isso, disse que a 

Câmara Municipal, sabendo à partida que há sempre festa, que há sempre alguém que à 

última da hora, nem que seja pelo brio da freguesia, faz a festa, não lhe parecia que 

fosse penalizada pelo facto de fazer o sacrifício de, na última semana, fazer a festa e 

saber também que tem o castigo de não ter o apoio da Câmara em termos de meios. 

Disse que lhes parecia que não fazia qualquer sentido que a Câmara dissesse que só 

podiam pedir apoio até um mês antes, sabendo-se que às vezes era na última semana 

que resolviam fazer a festa da freguesia. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que não era uma visão de ser 

só as festas do concelho, precisamente por ter uma visão de todas as festas tradicionais, 

de já ter colaborado com muitas é que a proposta se apresentava. De seguida, e 

respondendo às questões apresentadas, disse que, quanto à estratégia de promoção 

turística, havia uma mudança de visão, ou seja, anteriormente era preparada uma 

estratégia para a BTL e outra para a promoção da festa da Praia, sendo que, 

relativamente à BTL, o Município pretendia reforçar a sua atuação e relativamente à 

tradicional viagem da festa da Praia, esta ia deixar de existir e ia passar a ser a viagem 

da Câmara Municipal, promovendo tudo aquilo que o concelho tinha para promover. ----  

 -------- Quanto à classificação das festas, disse que era uma classificação bastante antiga 

na Câmara Municipal, supra partidária, pelo que tinham entendido não mexer no 

documento, porque mexer naquela classificação mexia com sentimentos muito 

enraizados, mexia com as festas, principalmente do Bodo do Espirito Santo, ou seja, da 
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Santíssima Trindade, que também tinha classificações diferentes de freguesia para 

freguesia, bem como amplitudes e dimensões diferentes.---------------------------------------  

 -------- Quanto à limpeza do arraial, disse que era um problema que se arrastava há 

muitos anos, que tinha sido resolvido com o pagamento de uma caução, por via da Praia 

Ambiente. Referiu que a Praia ambiente realizava aquele serviço nas festas concelhias, 

mas era paga para tal, era uma prestação de serviços paga pela Cooperativa Praia 

Cultural, mas numa perspetiva de ser um evento que era organizado e que tinha o apoio 

direto e organização direta da Câmara Municipal. Acrescentou que, assumir uma 

limpeza daquele género, pela Praia Ambiente, seria de todo incomportável, ou seja, ou 

seria gratuita, ou então teriam que encontrar outra forma de receita para a referida 

empresa, porque haveriam festas em simultâneo e era um trabalho extraordinário. Disse 

que, atualmente e daquilo que conhecia, cada freguesia e cada comissão estavam a 

encontrar soluções para aquela matéria, pelo que achava que, naquele momento, era 

uma situação que tinha sido resolvida, ou seja, deixou de haver festas a acabar e a deixar 

lixo na rua. Concluiu dizendo que, a Praia da Vitória podia-se orgulhar de fazer festa e, 

ao fim desta, estar tudo limpo, o que não era mérito do Município da Praia da Vitória, 

nem mérito da Câmara da Praia ou da Praia ambiente, mas sim de toda a comunidade. ---  

 -------- Quanto à questão da última hora e do tal castigo, disse que nada tinha que ver 

com isso, ou seja, tinha que ver com o objetivo da Câmara e sabiam que no primeiro 

ano de implementação, naturalmente, teriam que ser ágeis na interpretação do 

Regulamento. Acrescentou que se as festas tradicionais eram muito importantes para 

cada uma das localidades, se deviam ser promovidas do ponto de vista turístico e se 

mereciam cada vez mais atenção, então tinha que haver uma mudança de mentalidades, 

bem como de preocupação das comunidades. Disse que era fundamental, se queriam de 

facto criar um produto turístico, um valor cultural acrescentado para cada uma das 

freguesias, que cada uma das comissões surgisse com a devida antecedência. 

Relativamente ao calendário das festas, disse que a Câmara sabia o calendário das 

festas, não era isso que estava em causa, a logística que era pedida é que era 

completamente distinta e todos anos acontecia isso, ou seja, em festas que achavam que 

estavam, mais ou menos, ao mesmo nível, a logística mudava conforme a dimensão e a 

capacidade de uma comissão, de um ano para outro. De seguida deu alguns exemplos e 

disse que gostava que percebessem que aquela era uma questão que não tinha que ver 

com partidos, nem com a forma como viam as festas, mas sim com a dimensão daquilo 

que o povo entendia e que cada uma das comissões dava às festas. Concluiu dizendo 

que, o que queria que percebessem era o que pretendiam, ou seja, uma mudança de 

mentalidade de atenção para as festas tradicionais; quanto maior antecedência houvesse, 

maior mobilização da própria freguesia existia, maior preparação da própria festa ia 

existir, bem como da Câmara Municipal, sendo que sabiam que num primeiro ano de 

implementação, tinham que ser suficientemente ágeis e ter algum cuidado e abertura dos 

pedidos que surgissem em cima da hora, mas o que tendencialmente queria era que dali 

a dois, três, quatro anos aquela situação fosse mais fácil de gerir para todos. ---------------  
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 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, a preocupação que notava, e 

entrando em alguma concordância com a Câmara Municipal relativamente a estimular 

que as comissões de festa surgissem com maior antecedência, era que o grau de 

complexidade de fazer umas festas estava cada vez maior e o próprio dinheiro que era 

atribuído às comissões de festas, muitas vezes nem sequer dava para pagar os direitos de 

autor que, naquele momento, eram avassaladores. Relativamente ao estímulo de haver 

ou não festa, antes do dia trinta e um de janeiro, disse que colocava a situação que o 

Deputado Clélio Meneses colocou, ou seja, da Câmara considerar não o final de janeiro 

mas o final de abril, até porque se não tinham pegado logo na festa, naquele período em 

questão as pessoas não estavam a pensar nas festas, mas sim no Carnaval, ou seja, havia 

certos ciclos que tinham que ser pensados. Disse que era verdade que todos trabalhavam 

voluntariamente, era trabalho em que as pessoas não eram retribuídas, mas só o facto, e 

que já era de mérito, de valorizar uma comissão de festas por esta ter sido formada com 

antecedência, redobrando o valor do apoio, já era bom mas era importante que 

houvesse, não só da parte da Câmara, mas também por parte das juntas de freguesias, 

forma de criar estímulos para estas pessoas. De seguida, deu o exemplo da questão da 

limpeza, a questão da logística, a questão de criar tipo um manual da comissão de festas, 

porque, pensando que não, iria tirar muitas horas às pessoas. Concluiu dizendo que era o 

próprio reconhecimento que as pessoas necessitavam dentro das comunidades e achava 

que isso devia ser trabalhado na Comissão Permanente ou, eventualmente, em reunião 

dos próprios presidentes de junta, juntamente com a Câmara Municipal. --------------------  

 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que, o que o Deputado César 

tinha dito, tinha alguma lógica, ou seja, as pessoas tinham, sobretudo, dificuldade em 

focar mas, na forma como via as coisas, o facto de as comissões serem montadas com 

mais antecedência dava mais possibilidade para articular, com quem quer que fosse, 

como por exemplo, com a Junta de Freguesia ou outras instituições da mesma. 

Acrescentou que, o que era de valorizar era a antecipação, a antecedências com que as 

coisas eram feitas e a criação de uma cultura de qualidade, a relação entre as 

instituições, fossem elas públicas ou privadas, quanto mais claras fossem, quanto mais 

qualidade tivessem, melhor e, naquele caso, o que o Regulamento dizia era exatamente 

aquilo que estava plasmado na promessa eleitoral, naquela área, ou seja, que todas 

aquelas comunidades que se organizassem mais cedo tinham aquela benesse, fosse em 

termos financeiros, em termos de tempo para preparar as coisas e do apoio logístico. 

Disse que era preciso salvaguardar que o dinheiro era atribuído e era o valor que estava 

definido, mas o apoio logístico, se calhar, era mais valorizado pelas comissões do que 

propriamente o dinheiro, pelo que chegar a meio do ano e ter conhecimento claro de 

quais eram as regras e o que é que podiam fazer, era uma vantagem. Posto isso, disse 

que o que o Regulamento em causa trazia, no seu entender, acima de tudo era um 

potenciar a qualidade que existia nas entidades. Concluiu dizendo que, o trabalho de ir 

junto das comunidades e tentar advogar para que se unissem e que preparassem a festa 

mais cedo, traria, efetivamente, vantagens para todos. ------------------------------------------   
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 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que havia duas situações que se 

colocavam e, mais uma vez, não desvalorizando a questão do dinheiro que era muito 

importante e um estímulo para as comunidades despertarem, mas tinham que olhar a 

comunidade dentro de um todo. Disse que ia olhar para dentro da sua comunidade e esta 

tinha catorze instituições e quase todos os anos estas instituições precisavam de líderes e 

chegava a uma certa altura que nas próprias comissões também se formavam pequenos 

líderes dentro da comunidade, sendo que se cansavam porque eram sempre os mesmos 

que rodavam, até nascer outra geração. Acrescentou que, uma comissão ser obrigada a 

apresentar à comunidade as suas contas, era muito importante, a própria Câmara deveria 

recomendar. Repetiu era importante o estímulo da parte financeira mas era importante 

outros estímulos sociais dentro das comunidades, para que as pessoas não vissem uma 

comissão de festas como um sobrecarregar nas suas próprias tarefas familiares, mas sim 

como um serviço e reconhecimento para a comunidade. ----------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, em primeiro 

lugar, a Festa da Praia estava mais próxima das freguesias do que alguns anos aquela 

parte e disse que quando se falava de orçamento da Festa da Praia não era o dinheiro 

que a Câmara metia na mesma, ou seja, havia um orçamento e era preciso que a receita 

acontecesse, por isso, muitas vezes havia desajusto entre o orçamento e aquilo que era 

executado e o orçamento era uma previsão, como qualquer orçamento. Quanto ao apoio 

da Câmara às festas tradicionais, disse que muitas vezes já tinham licenciado eventos no 

próprio dia, pelo que achava que a resposta da Câmara Municipal era bastante efetiva 

naquela matéria, desde que o procedimento também viesse devidamente feito, e 

contavam com juntas de freguesias para apoiar naquelas situações. Relativamente à data 

de trinta e um de janeiro, disse que tinha sido um compromisso da sua parte e da sua 

equipa, por vários motivos, como por exemplo, no ano de dois mil e dezoito a Bolsa de 

Turismo de Lisboa começava a vinte e oito de fevereiro e se o objetivo era ir à BTL 

promover, não só a Festa da Praia, mas promover as festas tradicionais, era preciso 

haver informação sobre as mesmas cedo; relativamente à diáspora, para o ano, o 

convívio praiense, na Costa Leste era a sete de abril, pelo que se o prazo fosse o final de 

abril não havia hipótese; a Vila das Lajes era a única comunidade que também 

organizava um convívio, que era normalmente em março ou abril, pelo que se o prazo 

fosse abril a Junta de Freguesia da Vila das Lajes quando fosse ao referido convívio 

podia não ter nenhum incentivo para apresentar à comunidade da diáspora. Ressalvou 

que o que estavam a fazer era sim uma mudança de mentalidades, era tentar forçar isso, 

sendo que, naturalmente no primeiro ano teriam agilidade natural, relativamente àquela 

matéria mas o que era fundamental, se queriam apostar turisticamente e se acreditavam 

verdadeiramente que havia valor turístico nas referidas comunidades, tinham que 

pensar, acima de tudo, da ótica de quem vinha visitar e, nessa ótica, se era para haver 

efetivamente essa promoção turística fim de abril era impossível. Disse que a 

informação sobre as festividades era fundamental, não só para a Câmara Municipal, mas 

para os próprios operadores turísticos, as agências de viagem, e era demasiado preciosa, 

não só do ponto de vista da própria festa, da própria festividade e da dinâmica local mas 
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também do ponto de vista económico, porque era fundamental dizer-se qual era o 

conjunto de festas já programado para o verão. Concluiu dizendo que o que desejaria, 

sendo que provavelmente em dois mil e dezoito não seria possível, mas se em dois mil e 

vinte e um, chegasse à Bolsa de Turismo de Lisboa e apresentasse todo o calendário 

festivo do verão, no concelho da Praia da Vitória, seria, na ótica da Câmara Municipal, 

do ponto de vista turístico e do ponto de vista da valorização da tradição, extremamente 

positivo, porque era sinal que a trinta e um de janeiro tinham um programa para o verão 

todo no concelho da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------  

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

a favor, dezanove do PS e um do CDS-PP e doze abstenções do PSD. -------------------  

 

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

REGULAMENTO DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILINHOS DE CARNAVAL. ----  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  

 -------- A Deputada Sandra Galvão usou da palavra e disse que, o Sr. Presidente havia 

dito, e muito bem, que os grupos não eram só do concelho, mas sim de toda a ilha mas 

muitas vezes os grupos chegavam a sociedades onde não conseguiam atuar. De seguida, 

deu o exemplo do Auditório, ou seja, disse que pertencia a um grupo e, em dois mil e 

onze, não tinham conseguido atuar no mesmo, não por não terem vontade mas porque 

havia uma fila de espera enorme e, nos quatro dias do Carnaval, não tinham conseguido 

atuar. Disse que, o facto daquele apoio ser concedido a todos os grupos de toda a ilha ia 

fazer com que a fila de espera no Auditório crescesse mais um bocadinho e, se calhar, 

iam estar a penalizar grupos do concelho e a apoiar, da mesma maneira, grupos do 

concelho de Angra. Posto isso, informou que a proposta, do grupo municipal do PSD, 

seria apoiar todos os grupos do concelho da Praia, mediante candidatura e dividir o 

valor da bilheteira do Auditório, por todos os grupos que passassem pelo mesmo. ---------   

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, em primeiro lugar, 

relativamente à bilheteira do Auditório, havia esse entendimento em termos globais, ou 

seja, que a bilheteira dava para as despesas do funcionamento do Auditório e ainda 

restava para distribuir, mas só dava para isso se tivessem a mesa do Auditório como era 

habitual antigamente. Informou que, o entendimento da Câmara Municipal era o de que 

o Auditório, pela natureza do espaço, do conjunto de jornalistas e pessoas que o 

procuravam para fazerem um conjunto de reportagens e intervenções, etc., deveria ter 

uma mesa tradicional, que englobasse todos os produtos locais do concelho da Praia, 

Relativamente aos apoios aos grupos, disse que o ano passado eram apoiados só os 

grupos que atuassem no Auditório do Ramo Grande, pelo que achava que a presente 

proposta era bastante mais equilibrada e que também podia dizer, da consulta dos 

registos, que desde que a Câmara Municipal apoiava o Carnaval, o único ano que havia 

apoiado todos os grupos do concelho da Praia da Vitória, tinha sido precisamente o ano 

passado, pelo que acreditavam que com aquela medida apoiariam, naturalmente, todos 

os grupos do concelho da Praia da Vitória. Acrescentou que, para além de darem o 

incentivo aos grupos, também davam aos salões, ou seja, havia um apoio indireto uma 
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vez que, para receber o apoio tinham que atuar em nove salões que não o Auditório. 

Informou que, no ano passado tinham detetado, nos salões à volta do Ramo Grande, um 

aumento substancial dos grupos a atuar, nomeadamente Cabo da Praia, Casa da Ribeira, 

Santa Luzia e Juncal, enquanto à medida que se distanciavam geograficamente do 

Auditório descia para 40 e mesmo na periferia nomeadamente Biscoitos, São Pedro e 

Quatro Ribeiras ia diminuindo. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Deputada Joana Ribeiro interveio e disse que só queria acrescentar, a 

respeito do Carnaval da ilha Terceira, que era uma das maiores riquezas da mesma, que 

gostaria de ver uma grande ação de promoção do referido Carnaval, mas de uma coisa 

massificada junto do restante país, porque, infelizmente, pouca gente conhecia. 

Acrescentou que era uma realidade tão interessante e que ficava tão fechada na ilha, 

disse que era tão importante essa promoção e achava que era fácil, sabendo que 

infelizmente não dependia só dos terceirenses. Confessou que, estava um bocado 

cansada de ver nas grandes reportagens que faziam sobre os carnavais do país, as 

senhoras que desfilavam na Mealhada, as matrafonas que desfilavam em Torres Vedras, 

tinha graça porque eram tradições daquelas regiões, mas e o Carnaval da Terceira. Disse 

que era muito interessante fazer esta divulgação, que o problema da BTL, etc., era o ser 

muito específico para profissionais, mas o grande público desconhecia isso, pelo que 

seria tão interessante ter a RTP Açores, que poderia fazer um trabalho, poderia passar, 

por exemplo, na RTP em horário nobre algo sobre o assunto, mas fazendo as coisas de 

maneira a que desse tempo das pessoas marcarem férias e virem ver no sítio. Concluiu 

dizendo saber que não dependia só deles, mas a pressão pode começar neles. --------------  

 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e ressalvou que se vinha a fazer 

trabalhos muito interessantes naquela área, como por exemplo, O mundo em duas alas, 

da RTP; a gravação, das danças e bailinhos, no Auditório, tinha um pouco essa função; 

no ano passado, a vinda da SIC, que tinha feito um trabalho fantástico; etc.. Disse que, 

efetivamente as pessoas até conheciam, que apresentar o Carnaval da Terceira como um 

espetáculo La Féria era um erro, porque o Carnaval da Terceira era sempre uma 

tradição, era sempre muito muito pessoal, pelo que o que acontecia, e aí reafirmava 

aquilo que o Sr. Presidente havia dito, ou seja, que o Regulamento em causa valorizava 

todo aquele outro carnaval, aquele que trabalhava fora das danças e bailinhos e 

potenciava, ao obrigar as danças a fazer exatamente outros nove salões, que os salões 

que às vezes tinham menos danças, tivessem mais, porque em vez de ficarem à espera 

no Ramo Grande, iam aos salões à volta do mesmo. Acrescentou que, os bailinhos do 

concelho da Praia da Vitória, quase todos, tinham o prazer e queriam ir às freguesias do 

concelho, pelo que achava que era relativamente fácil, a todos os bailinhos do concelho, 

conseguirem cumprir o Regulamento e, efetivamente a estarem enquadrados naquele 

apoio. Concluiu dizendo que queria frisar dois pontos, ou seja, o facto de o 

Regulamento potenciar a ida dos bailinhos a todos os outros salões, quando alguns deles 

tinham dificuldade em receber bailinhos e, valorizando aquilo que disse a Deputada 

Joana, de o Auditório do Ramo Grande também potenciar a promoção do Carnaval, 
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porque tinha outras condições para isso, pelo que era importante que as danças lá 

fossem. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à promoção, 

concordava em absoluto com a intervenção e deixou o apelo para que informassem 

sobre qualquer ideia que surgisse acerca da matéria, pois estavam abertos a receber as 

mesmas. Disse crer que o Carnaval da ilha Terceira, e ali havia um conjunto de 

pressupostos, numa perspetiva de comunicação social, que acaba por não dar a devida 

dimensão que, na sua opinião se prendia essencialmente por dois motivos: -----------------  

 -------- Primeiro - para aparecer no Carnaval, como apareciam os outros carnavais, era 

pago, ainda no ano passado tinha havido um conjunto de iniciativas, com grande 

impacto nacional, em que a Câmara Municipal tinha apoiado a deslocação de jornalistas 

ou produtores, ou seja, era um serviço muito bem pago. Informou que, felizmente 

tinham uma parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em que havia um 

dividir, mais ou menos, as despesas e, depois, entrava a Secretaria Regional da Cultura, 

mas era muito mais caro um jornalista vir até à Ilha Terceira do que ir a Torres Vedras 

ou a outro sitio qualquer, mas concordava em absoluto. ----------------------------------------  

 -------- Segundo - Era muito difícil, em termos de comunicação, não que não fosse 

percetível, mas era muito difícil, numa câmara dezasseis por nove, mostrar num minuto 

a dimensão do Carnaval da Ilha Terceira porque ele acontecia um pouco por toda a ilha 

num conjunto de salas, enquanto em Torres Vedras, Mealhada, etc., era mais fácil. 

Disse que o Carnaval tinha que ser explicado, tinha que ser feito um trabalho que ia 

mais de encontro ao trabalho de jornalistas e de documentários, daí o apoio da Câmara a 

todos aqueles que pretendessem fazê-lo. Disse que, naturalmente a RTP Açores também 

tinha um papel importante, não só pela RTP Açores, se bem que esta era emitida em 

sinal aberto nos canais nacionais, mas era muito por via da RTP Internacional. 

Acrescentou que, em termos da promoção turística, no ano passado tinham levado à 

BTL, não um bailinho mas a amostra de um, o que tinha acontecido pela primeira vez, 

bem como uma mesa o que tinha funcionado muito bem. Disse que era verdade que a 

BTL era muito virada para profissionais, mas eram estes que vendiam e aquele era um 

esforço que se tinha que continuar a fazer. Acrescentou que ia demorar algum tempo até 

terem um turismo consolidado e forte pelo Carnaval, tal como havia acontecido com a 

Festa da Praia, ou seja, tinha os resultados que tinha, mas a Câmara da Praia já a 

promovia há vinte e cinco anos, mas não iam deitar a toalha ao chão. ------------------------  

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

votos a favor do PS e treze abstenções, doze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  

 

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

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO 

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

 -------- O Deputado César Toste iniciou a sua intervenção dizendo que, as juntas de 

freguesia, tinham tido uma má gestão do Regulamento em apreço, no mandato anterior, 
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porque tinha havido uma primeira fase em que tinha sido aprovado e nos anos 

consequentes não tinha decorrido, pelo que esperavam que aquela medida fosse para 

vigorar nos próximos quatro anos. De seguida, disse que as juntas de freguesia eram o 

rosto da Câmara da Praia da Vitória, pelo que mereciam todo o apoio que pudesse ser 

dado e, enquanto junta de freguesia, tinha-se entristecido com o facto de a Câmara não 

querer rever o acordo. A nível do Regulamento, disse acharem que a Câmara poderia ir 

mais além, pelo que questionava o Sr. Presidente se os apoios constantes na alínea a), b) 

e c), valiam por si, ou seja, se as juntas podiam ser contempladas ao longo dos quatro 

anos, ou se isso se referia a um bolo total, em que no final eram só cinco mil euros. 

Relembrou a recomendação apresentada pelo PSD e disse que se a Câmara se 

propusesse a tal, as juntas iriam conseguir, ainda mais, fazer um trabalho mais 

interventivo dentro das comunidades. Acrescentou que nunca se tinham queixado e 

valorizavam a questão dos assistentes operacionais, que em si estavam a fazer um 

trabalho que era importante para a valorização de todo o concelho e, cada vez mais, era 

importante, porque o rosto, quer fosse de freguesia, quer fosse de uma vila, assim o 

exigia. Concluiu dizendo que esperava, embora a Junta de Freguesia das Lajes gostasse 

de ter mais, que a Câmara cumprisse ao longo dos próximos quatro anos. ------------------               

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que cada alínea era uma alínea, 

sendo que o único que tinha limite era o das candidaturas no âmbito da GRATER, do 

IVA, dos dez mil. Alertou, relativamente à gestão de risco, que aquele era um apoio que 

não era obrigação legal da Câmara Municipal, mas que a mesma entendia por bem fazê-

lo, sendo que qualquer junta de freguesia poderia beneficiar do mesmo, até ao montante 

de cinco mil euros, para fazer algumas intervenções na rede hidrográfica ou na orla 

costeira. Quanto à aplicação do Regulamento, disse que este se encontrava em vigor, 

que a partir dali receberiam as candidaturas das juntas e submeteriam a aprovação, em 

sede de reunião de Câmara. Relativamente à questão dos recursos humanos, respondeu 

que aquele Regulamento era feito com base nos pressupostos atuais, ou seja, atualmente 

tinham os recursos humanos, quando os programas fossem avançando para o seu final, 

conforme, porque dependia de cada um dos recursos, houvesse ou não soluções de 

futuro, em termos de programas, naturalmente poderia haver a necessidade de se rever a 

matéria em termos de Regulamento. Quanto aos acordos de execução, disse que era um 

acordo, feito a duas partes, renovados automaticamente, sendo que qualquer uma das 

partes podia tentar negociar. Informou que, da parte da Câmara, já haviam transmitido o 

que entendiam, pelo que qualquer junta podia ter entendimento diferente. Voltou à 

questão dos recursos humanos e disse que, naturalmente se, e isso também iria afetar a 

capacidade operacional da Câmara, se no futuro dos recursos humanos, no âmbito dos 

programas ocupacionais, não houvesse um novo programa, nem a Câmara, e presumia 

que nem as juntas de freguesia, iam contratar todos, pelo que teriam que rever o 

documento, uma vez que ele partia do pressuposto da massa humana, da massa de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------           

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

a favor, dezanove do PS e um do CDS-PP e doze abstenções do PSD. -------------------  
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 -------- 12. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 2018, DO 

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS DO 

ARTIGO 29º DA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO. -------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal pediu autorização para apresentar os 

pontos doze a vinte e três em simultâneo, o que foi aceite. -------------------------------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e salientou que, assim sendo, o tempo 

para intervenção seria multiplicado pelo número de pontos. Estando todos de acordo 

com o reparo. ------------------------------------------------------------------------------------------    

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação dos pontos. ----------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção informando que iria fazer 

referência a seis dos pontos debatidos e uma referência um pouco introdutória àquela 

que era a abordagem do Grupo Municipal do PSD sobre o Orçamento e o Plano de 

Atividades. Disse que, numa perspetiva de responsabilidade e de consciência de como 

as coisas funcionavam e de que nenhuma entidade como o Município podia ser gerida 

sem receitas e sem atualização destas, o PSD iria votar a favor de alguns dos pontos 

apresentados, nomeadamente cinco pontos. Acrescentou que, ao contrário do modo de 

fazer política, que infelizmente havia sido manifestado pelo PS, quer na Câmara 

Municipal, quer na presente reunião, em que tudo o que vinha da oposição era para 

votar contra, parecia-lhes que tudo o que viesse de qualquer um tinha o seu valor, tinha 

era que ser avaliado de acordo com as circunstâncias. De seguida, informou quais os 

pontos que iam votar a favor, sendo eles os seguintes: ------------------------------------------  

 -------- Proposta de atualização das taxas e outras receitas municipais;-----------------------  

 -------- Proposta de fixação da taxa do imposto municipal sobre imóveis; -------------------  

 -------- Proposta de fixação da taxa municipal de direitos de passagem; ---------------------    

 -------- Proposta de contratação de um empréstimo de curto prazo, em modalidade de 

conta corrente, até ao montante de um milhão de euros; ----------------------------------------  

 -------- Proposta de autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos. ----------------  

 -------- Acrescentou que a abordagem positiva e favorável que o PSD apresentava 

decorria do sentido de responsabilidade com que tinham assumido as respetivas funções 

e daquilo que era a perspetiva da ação municipal. -----------------------------------------------  

 -------- Ainda o Deputado Clélio Meneses apontou aspetos que não mereciam uma 

abordagem positiva, por parte do grupo em causa, nomeadamente o orçamento da Praia 

Cultural. Relativamente a esse tema, disse que não podia fazer uma abordagem positiva 

a um orçamento que grande parte das verbas dizia “Outras”. Acrescentou que votava em 

coisas concretas, não em “Outras”, sendo que naquele caso nem havia votação, mas não 

podia fazer uma apreciação positiva. Acrescentou que fazer chegar, à Assembleia, um 

documento daqueles era um atestado de irresponsabilidade à mesma, ou seja, tinha que 

haver clareza, rigor, para saberem o que estavam a apreciar e, efetivamente, exercerem 

as suas funções. Referiu que aquela apreciação, que era menos positiva, relativamente 

ao orçamento da Praia Cultural, era extensiva ao grande documento presente no ponto 
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vinte e três - Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município da Praia 

da Vitória. Relativamente ao ponto referido disse que podiam fazer um discurso dizendo 

que grande parte das promessas/projetos não estava ali, que não viam um rasgo de 

desenvolvimento para o concelho, uma grande obra, algo que motivasse as pessoas e 

seria um motivo para não se associarem ao documento. Acrescentou que podiam dizer 

que grande parte do Orçamento era para pagar obras do último ano, ou seja, pagar 

campanha eleitoral, não partidária, mas sim no sentido de se mostrar que se tinha feito 

obra, mas, apesar de terem feito o reparo, a grande questão que os levava a dissociar 

daquele documento era a questão de fundo – vinte e cinco por cento do que estavam a 

aprovar, que correspondia a cerca de três milhões e meio de euros, era para uma 

associação que ninguém sabia quem é que mandava, não tinha controlo público, isto é, 

aquilo que os membros todos daquela Assembleia estavam a votar, um quarto, vinte e 

cinco por cento do dinheiro público que a Praia da Vitória tinha, era gerido por uma 

entidade, aparentemente privada, cujos gerentes/dirigentes não tinham sido sujeitos a 

votação. Disse que, para si, era escandaloso que não aceitassem cinquenta e cinco mil 

euros por ano, para onze juntas de freguesia, eleitas diretamente pelas pessoas, e 

entregassem três milhões e meio de euros por ano a uma associação cujos gerentes 

tinham os seus ordenados e salários superiores à média regional, as suas viaturas, as 

suas regalias e que nem tinham tido um voto. De seguida, disse que o Sr. Presidente 

estava sempre a referir que era algo de novo, mas estava a seguir as pisadas de quem o 

havia antecedido, ou seja, gerir algo que era público de uma forma que fugia ao controlo 

público. Posto isso, dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara e questionou se este entendia 

que a Associação Salão Teatro Praiense era gerida por quem havia sido eleito pelos 

praienses, se era gerida de acordo com regras de direito público, se era sujeita a controlo 

público, porque não era, pelo que não se sentia confortável, nem bem com a sua 

consciência com aquela situação. Disse que um defeito que poderia ter era, se calhar, a 

forma mais impetuosa como se manifestava, mas o que tinha a dizer, dizia-o ali e que se 

tinha sido eleito pelas pessoas para estar ali era para, no local e hora certos, manifestar 

aquilo que concordava e aquilo que não concordava. Acrescentou que, as pessoas não 

estavam habituadas a isso, porque se o seu partido estava contra tudo, tinha que ser 

contra tudo, se estava a favor, tinha que ser a favor, sem qualquer juízo crítico, sem 

qualquer avaliação de racionalidade, de juízo de legalidade, de correção, de interesse 

público, de bem comum, de interesse coletivo, nada disso estava em causa, sendo que 

para si, isso era a única coisa em causa. Mencionou que, o Município que tinha as 

verbas que tinha e entregava vinte e cinco por cento, por ano, das mesmas a uma 

entidade que não tinha obrigação de responder a regras públicas, era escandaloso, pelo 

que não podia votar, nem associar-se a isso. Concluiu dizendo que, tinha manifestado 

aquilo que não concordava, bem como aquilo que concordava, sendo que a valia ou a 

menos valia da sua apreciação decorria, sobretudo, daquilo que da sua perspetiva era o 

que melhor satisfazia o interesse público. ---------------------------------------------------------                          

 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que, era com alguma preocupação 

que via o estado de nervosismo a que o Sr. Deputado Clélio tinha chegado e para quem 
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gostava das coisas claras, então que se pusesse tudo claro. Continuou a sua intervenção 

dizendo que, para muitos dos que ali estavam, provavelmente, seriam coisas novas, para 

outros, se calhar, nem tanto, aquilo que ia dizer. Posto isso, disse que, no entanto, 

notava-se, claramente, que uma das coisas que tinha ficado atravessado na garganta ao 

Sr. Deputado Clélio Meneses tinha sido a questão das juntas de freguesia e o valor 

atribuído à Associação Salão Teatro Praiense. Disse que era curioso acusar-lhes de falta 

de coerência quando, por um lado, vinha a apregoar a falta de investimento na parte 

social, da educação, desportiva, quando era do domínio público o trabalho desenvolvido 

pela associação em causa, nos campos enunciados, ao longo do concelho da Praia da 

Vitória. Acrescentou que se alguém reconhecia que, por si só, não tinha capacidade para 

desenvolver todas aquelas atividades e se existiam instituições capazes de as levar a 

cabo, então achava que era de apoiar as mesmas, pois seria muito pior deixar ficar as 

coisas por fazer. Lembrou que, há alguns anos atrás, na altura em que havia sido 

deputado municipal, metade do valor que acusavam atualmente da Câmara Municipal 

transferir para a Associação Salão Teatro Praiense, era gasto nas festas da Praia. Disse 

que, também era de salientar que, aquela Câmara ainda estava a pagar a fatura do não 

pagamento, por parte da Câmara do último mandato do Dr. José Fernando Gomes, à 

Edifer, relativa às obras feitas na Filarmónica União Praiense, sendo que poderia 

salientar outras. Confessou que, também, lhe causava estranheza a questão das juntas de 

freguesia, quando via nas medidas do Plano a longo prazo, que era precisamente uma 

das freguesias do PSD que tinha obras de maior vulto, ou seja, a Casa das Pias, o parque 

industrial e a questão das Pedreiras, tudo nas Lajes, pelo que estarem a acusar de que 

tudo o que vinha da oposição era para cortar, apenas cortavam o que achavam que 

deviam. -------------------------------------------------------------------------------------------------               

 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e, dirigindo-se ao Sr. Deputado 

José Laranjo, disse que o tinha em muito boa conta, mas com a sua anterior intervenção, 

tinha ficado um pouco desiludido, porque não tinha sido nada daquilo que o colega 

Clélio Meneses havia dito e entrar em guerrilhas privadas não lhe parecia bem. 

Acrescentou que, tinham uma equipa bastante grande, que tinha sido eleita pelos 

cidadãos e não interessava ali aquelas guerras. Esclareceu que ninguém tinha dito que 

não havia políticas sociais, políticas desportivas, que não havia apoio e ninguém tirava o 

mérito da Associação Salão Teatro Praiense naquilo que vinha a fazer, o que se havia 

dito era que ninguém conseguia perceber quanto é que tinha custado cada um daqueles 

programas que o Sr. Presidente havia referido e bem. Disse que eram programas de 

bastante valor, que o reconheciam, mas não conseguiam olhar para trás e, daquele 

Relatório que lhes tinha sido entregue, perceber quanto é que cada um dos programas 

tinha custado. Referiu que tinha sido sobre isso que o Deputado Clélio tinha falado e era 

sobre isso que queriam continuar a bater, porque achavam que era importante terem essa 

noção, para saberem se o dinheiro de todos estava a ser bem aplicado. Disse que, falar 

do passado a ele não lhe interessava, era a primeira vez que ali estava, bem como mais 

alguns dos seus colegas, pois o que queriam era olhar para o presente e para o futuro e 

analisar aquele Plano, as propostas e pensar naquilo que queriam para a Praia nos 
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próximos anos. Acrescentou que, mantinham que a Associação Salão Teatro Praiense 

era, sem dúvida, uma associação de utilidade pública que vinha a ser importantíssima, 

no entanto, não conseguiam descortinar nada do que estava a ser feito, ao contrário de 

outras entidades que se tinham que cingir ao escrutínio que a lei mandava. 

Relativamente à Derrama, disse que era importantíssimo a criação de novas empresas, 

de start ups, no concelho, quando conciliado com o apoio às empresas já existentes, pois 

tinham o exemplo de empresas que haviam falido e que, se calhar, poderia ter havido 

outro suporte. Informou que achavam que havia coisas que podiam ser feitas, que havia 

apoios a nível de projetos, entre outros, mas havia questões que podiam ser aliviadas, 

em termos de peso, pela Câmara, como por exemplo a Derrama. Acrescentou que, numa 

altura em que queriam ser competitivos, na própria ilha tinham um Município que não 

cobrava a Derrama, pelo que achavam que estava na hora de repensarem o conceito da 

mesma no concelho da Praia. Disse não saber se a receita, proveniente da Derrama, era 

assim tão significativa, principalmente comparando com os valores das atividades 

praticadas pela Associação Salão Teatro Praiense, pelo que acreditavam que a Derrama 

poderia ser uma daquelas taxas que facilitaria o trabalho a muitas empresas. No que diz 

respeito ao novo tarifário da Praia Ambiente, disse que, apesar de não ser alvo de 

votação, era importante para eles porque tinha um impacto, quer nos munícipes, quer 

nas empresas. Informou que tinham analisado os pareceres da ERSARA e que 

concordavam, de um modo geral, com a recomendação número um de dois mil e 

quinze, que tinha sido acompanhada do processo e achavam que até deveria ir mais 

além, ou seja, achavam que a disparidade, também em termos de custos, deveria ser 

ponderada para diminuir a disparidade que também existia na própria ilha. Disse que 

tinham comparado os custos da Praia Ambiente com os dos Serviços Municipalizados 

de Angra e tinham percebido que, se a nível Açores já tinham um serviço que era dos 

mais caros, a nível de ilha, na maioria dos pontos, tinham o tarifário, em termos de 

custos, mais elevado, pelo que achavam que aqueles custos deveriam convergir, não só 

em termos de escalões, mas também em termos de custos. De seguida, lembrou uma 

nota, dada na última sessão ordinária da Assembleia Municipal, pelo Dr. Roberto 

Monteiro, em que dizia que, e passou a citar, “…quando existia falha de gestão, 

existiam sempre dois efeitos, a necessidade de se aumentar os preços cobrados às 

pessoas, por erros de gestão, que felizmente não está a acontecer, e caso não se faça 

isso, a empresa apresentará resultados negativos, com reflexos nas contas da 

Câmara…”. Posto isso, disse que a sua pergunta era a seguinte: ------------------------------  

 -------- Uma vez que tinham notado que, na grande maioria dos valores do tarifário da 

Praia Ambiente, estava a haver um aumento, se estava a haver erros de gestão, se tinha 

havido erros de gestão e qual é que era a razão para, além dos pontos que o Sr. 

Presidente havia nomeado, aqueles aumentos. ---------------------------------------------------         

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

lhe permitiam, fazia parte da forma de estar na política, uma forma séria, honesta, falar 

de ética, de moralidade, de democracia e legitimidade não era só da boca para fora, era 

preciso fazê-lo. Relativamente às questões feitas num conjunto de uma intervenção, 
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disse que ia responder, a pessoa não estava presente na sala e responderia, com todo o 

gosto, a todas as restantes questões que surgissem da bancada do PSD, mas que achava 

que era completamente legítimo que compreendessem que, da parte da Câmara 

Municipal, não responderiam a mais nenhuma questão do que viesse. Acrescentou que 

também já tinha tido circunstâncias bastante difíceis, da sua vida pessoal, e teve que 

estar à altura daquilo que os praienses os tinham elegido. Posto isso, iniciou os 

esclarecimentos dizendo que sim, que estavam a seguir as pisadas anteriores, com muito 

orgulho e muita honra. Disse que havia projetos que tinham saído vencedores, em 

grande e larga maioria, tendo-se conseguido o reconhecimento, quer em projetos 

ambientais, quer em projetos na área da solidariedade social, a nível nacional e a nível 

internacional. Repetiu aquele que era o discurso, em termos de campanha eleitoral e 

enquanto candidato, ou seja, que estavam ali para continuar o rumo certo e iniciar um 

novo ciclo, nunca esquecendo a história da Praia da Vitória. Quanto à Derrama disse 

que, aquela tinha sido uma matéria falada em campanha eleitoral, os praienses tinham 

decidido, estava decido. Quanto ao tarifário e à pergunta que lhe tinha sido feita, 

remetia para o ponto três da Ordem de Trabalhos, em que a Praia Ambiente apresentava 

um resultado positivo a trinta de junho de dois mil e dezassete, ou seja, não era uma 

questão de necessidade da Praia Ambiente, sendo que o resultado daquele tarifário era 

zero, tinham a recomendação e se o PSD entendia como um aumento, a interpretação 

era deles. Quanto aos apoios às juntas de freguesia, disse que bastava comparar, esse 

mesmo apoio, em dois mil e cinco e atualmente. Acrescentou que era importante 

conhecer-se a história, disse compreender que havia gente nova, que também era novo, 

mas que era importante conhecer a história do concelho e das cores que representavam. 

Relativamente à ASTP disse que, chocava alguém o valor que era transferido para a 

mesma, mas lembrava-se que só para a festa da Praia, para a Cooperativa Praia Cultural, 

em dois mil e cinco, era transferido metade daquele valor. Quanto ao rasgo de novas 

obras, etc. disse que, os compromissos que tinham eram compromissos de dois mil e 

dezassete-dois mil e vinte e um, pelo que não iam definir qual a ordem de prioridade 

daquele que era o seu projeto. Acrescentou que a Câmara responderia perante a 

Assembleia e perante todos os praienses, era se em dois mil e vinte e um todo o 

programa eleitoral estava feito ou não. Quanto a obras antigas, disse que, sem se 

referenciar quais, se tinha falado quase por alto que constava no PPI obras que tinham 

sido feitas no ano anterior e citou “…à pressa, por causa de ser antes das eleições…”. 

Acrescentou que era normal que constasse, dos contratos de adjudicação, quanto se 

tinha pago e que constava do PPI o apoio que se tinha dado à Filarmónica União 

Praiense, a sede da mesma, inaugurada antes das eleições de dois mil e cinco e o 

sintético das Fontinhas. Relativamente às propostas do PSD, e para frisar, disse que 

quando recebiam propostas credíveis e equilibradas, também votavam a favor, sendo 

que não podiam votar a favor de, por exemplo, sete propostas, para o Orçamento de dois 

mil e dezoito, que tinham recebido por escrito, em que eram todas ou de redução de 

receita ou de aumento de despesa, pelo que, em termos de equilíbrio de Orçamento, não 

havia uma única que fosse equilibrada, ou do ponto de vista da receita ou do ponto de 
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vista da despesa. Posto isso, disse que era de salientar que, relativamente àqueles que 

eram os compromissos; a margem; as prioridades e os compromissos perante os 

praienses; o reconhecimento, a nível nacional, por entidades credíveis ao nível dos 

projetos desenvolvidos pela ASTP, eram projetos vencedores, que faziam a diferença 

para cada uma das comunidades, para cada um dos beneficiários que eram alvo dos 

mesmos e estavam a melhorar a vida de muitos praienses. Concluiu dizendo que sim, 

que era através da ASTP, que era a única forma de o fazer e ainda bem que assim o era 

porque estavam a melhorar a vida de praienses e era para isso que ali estava, com a sua 

equipa para dar a cara pelo futuro da Praia da Vitória. ------------------------------------------                  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que, voltando à ASTP, 

para que as pessoas tivessem a noção dos valores que estavam a falar, nos últimos três 

anos as transferências para a mesma tinham representado, no Orçamento da Câmara, em 

média vinte e cinco por cento, pelo que, a partir dali, as pessoas fizessem a análise que 

entendessem. Continuou dizendo que, o grupo do PSD, gostaria de ver esclarecidos 

alguns pontos, como por exemplo, das três rubricas presentes nas Grandes Opções do 

Plano, a que fazia referência a projetos de investimento, dois vírgula um milhões de 

euros, ou seja, que o Sr. Presidente enunciasse, de uma forma mais clara e evidente, a 

mesma. Relativamente à questão da ASTP referiu que, por uma questão de 

transparência política, devia acompanhar aquele documento, das Grandes Opções do 

Plano e do Orçamento da Câmara, o Orçamento da ASTP, apesar de não ser obrigatório 

por lei, mas se tal acontecesse era uma forma de uma parte significativa daquela questão 

se esvanecer. Concluiu dizendo que ficava a sugestão e que gostava que se elencasse os 

projetos onde se ia gastar dois vírgula um milhões de euros pela ASTP. ---------------------       

 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou os seus esclarecimento dizendo 

que aquela era uma boa recomendação, uma vez que a ótica sempre tinha sido a de 

trazer, à Assembleia Municipal, documentos além dos exigidos por lei. Relativamente 

ao financiamento de investimentos em política cultural, disse que advinha de uma 

questão de organização do próprio orçamento. Acrescentou que a questão de 

cofinanciamento da Festa da Praia era também tido como investimento, era um valor 

que ia a capital, não a corrente. Quanto a financiamento de investimentos em política 

cultural, em equipamentos e infraestruturas, disse que estavam a falar, por um lado da 

manutenção de todas as infraestruturas que a Praia Cultural tinha, por outro lado num 

conjunto de infraestruturas que a ASTP utilizava e tinha obrigação de manter, como por 

exemplo toda a rede de creches e ATL existentes no concelho. Alertou para o facto de 

alguns daqueles valores poderem surpreender o leigo, mas havia matérias, por exemplo 

equipamentos para crianças com necessidades especiais, etc., em que os materiais, os 

projetos eram muito caros, mas que valia a pena, por poucos que fossem os 

beneficiários. -------------------------------------------------------------------------------------------         

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que, os membros daquela 

Assembleia, não conheciam as situações referidas pelo Sr. Presidente da Câmara. Disse 

que lhe parecia muito lisonjeiro que se apresentasse um orçamento da Câmara, com uma 

rubrica que transferia para uma Associação vinte e cinco por cento do mesmo e se desse 
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a justificação que o Sr. Presidente tinha acabado de dar. Acrescentou que lhe fazia 

confusão as pessoas ali presentes não terem dúvidas sobre as rubricas em questão, ou 

seja, ou não tinham olhado para os papeis ou iam votar de cruz. Relembrou que 

ninguém tinha dito que o trabalho desenvolvido pela ASTP não era meritório, que não 

tivesse trazido mais-valias para os munícipes da Praia da Vitória, mas sim que as 

pessoas precisavam perceber onde se gastava o referido valor. Relativamente à 

manutenção de infraestruturas, disse que uma questão que se colocava era se as 

empreitadas que eram feitas para as mesmas, eram sujeitas a regras de contratação 

pública e como eram controladas. Disse que tinha lido que havia uma pessoa, nomeada 

pelo Sr. Presidente, que fazia o controlo, a monotorização dos objetivos propostos para 

aquelas situações, mas isso não passava por aquela Assembleia, nem os resultados que 

advinham daquelas transferências, pelo que tinham que perceber onde o valor em causa 

era gasto, se estava a ser gasto da melhor forma, para não emitirem opiniões erradas 

sobre uma situação que até poderia ser totalmente transparente, desde que dada a 

conhecer aos membros daquela Assembleia. -----------------------------------------------------       

 -------- O Deputado Nuno Cabral apresentou a seguinte declaração de voto:--------------  

 -------- “Num Orçamento em que avultadas verbas são transferidas para uma 

Associação, cuja atividade foge à fiscalização desta Assembleia, e numa conjuntura em 

que a carga fiscal já é extremamente penalizadora para as famílias do nosso concelho, o 

grupo municipal do PSD lamenta o facto de não haver intenção, do executivo 

camarário, de aliviar essa carga fiscal, mantendo a participação variável do IRS na taxa 

máxima de cinco por cento. Por este motivo, o grupo municipal do PSD irá votar contra 

esta proposta.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

se haviam apercebido da intenção demonstrada na declaração de voto apresentada e 

disse que não ia responder porque já haviam falado sobre o assunto. Respondendo à 

questão do deputado Francisco Ávila, disse que dependia da interpretação de cada um 

dos órgãos, ou seja, a Assembleia Municipal tinha as suas competências e a Câmara 

Municipal tinhas as suas. De seguida, disse que ia explicar pormenorizadamente, ou 

seja, o apoio era dado à ASTP no âmbito de um Regulamento, aprovado pela 

Assembleia Municipal, não em sede de aprovação do Orçamento, mas sim em sede de 

aprovação em reunião de Câmara, mediante uma candidatura pelo executivo municipal 

e a fiscalização referida ia a sede de reunião de Câmara, regularmente, conforme o que 

tinha sido aprovado no Regulamento patente naquela Assembleia Municipal. Disse que, 

se o grupo municipal do PSD queria ter acesso a informação que era da competência da 

Câmara Municipal e se os vereadores do PSD não lhes faziam chegar a mesma, não era 

da sua responsabilidade, mas iria fazer chegar essa informação à bancada em causa. 

Relativamente aos projetos, disse que podia fazer chegar ou ler, detalhadamente, os 

projetos constantes da deliberação presente à última reunião de Câmara. --------------------         

 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que gostava de ouvir quais eram 

os projetos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal passou à leitura da documentação, onde 

eram referidos todos os projetos em debate. Após isso, disse que era um compromisso 

que tinham, de reforçar e manter aqueles projetos e investimentos e era, também, nota 

continuar a desenvolver programas que fossem premiados, reconhecidos e galardoados 

a nível nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e, dirigindo-se ao Sr. Presidente 

da Câmara, disse que era escusado fazer ar de cansado, porque cansados estavam todos. 

Relativamente ao que tinha sido lido, disse que gostaria que, o Sr. Presidente da 

Câmara, referisse quais as atividades afetas aos dois ponto um milhões de euros. ----------    

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

Câmara Municipal estava sempre disponível para qualquer esclarecimento. De seguida, 

repetiu a leitura do ponto três do documento. Posto isso, disse que não era só o evento 

em si que estava em causa, mas tudo o que estava inerente ao mesmo, como por 

exemplo a manutenção dos espaços, equipamentos, etc.. De forma a ser mais percetível 

o que estava a dizer, deu como exemplo a Festa da Praia, dizendo que o que estava no 

orçamento desta era a atividade daquele ano, ou seja, não estava a manutenção das 

tendas durante o ano, a manutenção dos espaços, etc.”   ----------------------------------------   

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

a favor, dezanove do PS e onze do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -------------------  

 

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

ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, PARA O 

ANO DE 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  

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

a favor, dezanove do PS e onze do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -------------------  

 

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

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS RELATIVAMENTE AOS 

RENDIMENTOS DE 2017 A COBRAR EM 2018. ------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

votos a favor do PS, onze votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP. ---------  

 

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

APLICAÇÃO DA TAXA DE DERRAMA PARA O ANO DE 2018. --------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

votos a favor do PS, onze votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP. ---------  

 



 
 

                                                           

 

 
Ata nº 6 Página 35 de 39 

 

 

 

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

FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O 

ANO DE 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

 

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

FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM PARA O 

ANO DE 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

 

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

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, EM 

MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO MONTANTE DE 1 

MILHÃO DE EUROS, NO ANO DE 2018. ----------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

a favor, dezanove do PS e onze do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -------------------  

 

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

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS 

PARA 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

a favor, dezanove do PS e onze do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -------------------  

 

 -------- 20. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO NOVO TARIFÁRIO DA 

PRAIA AMBIENTE, E.M., PARA O ANO DE 2018. ---------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

 

 -------- 21. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 

ATIVIDADES DA PRAIA AMBIENTE, E.M., PARA O ANO DE 2018. --------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

 

 -------- 22. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 

ATIVIDADES DA PRAIA CULTURAL, CIPRL, PARA O ANO DE 2018. -----------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
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 -------- 23. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DA PRAIA 

DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2018.--------------------------------------------------------  

 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

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

votos a favor do PS, sete votos contra do PSD e cinco abstenções, quatro do PSD e 

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

 

 -------- 24. ELEIÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE DOIS CIDADÃOS 

PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DA PRAIA DA VITÓRIA. ------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e pediu desculpas à Assembleia, na 

pessoa do Sr. Presidente, pela sua momentânea ausência que tinha derivado de uma 

circunstância que não era do seu controlo, tendo que se ausentar urgentemente. Posto 

isso, disse que, com o respeito que era devido à Assembleia, tinha a necessidade de se 

justificar e desculpar, além de que se tinha ausentado depois de ter falado. 

Relativamente às listas, disse que o grupo municipal do PSD manifestava agrado pelo 

facto de terem apresentado listas conjuntas para todas as comissões em causa, revelando 

que apesar da discordância em alguns pontos, o que prevalecia era aquilo que era 

essencial para o concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Maura 

Filipa Pereira Branco e Graça das Mercês da Silva Brum Pereira. ----------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 25. DESIGNAÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA 

PARA INTEGRAR O CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NATURAL 

DA ILHA TERCEIRA. -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que havia sido proposto o nome de António 

Manuel Mendonça Borges, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz. ---------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 26. ELEIÇÃO DE TRÊS CIDADÃOS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA PARA INTEGRAREM A COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA. -------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de 

Rodolfo Paulo Silva Lourenço Franca, Porfírio Manuel Vieira Morão e Berto Graciliano 

Cabral.  --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  
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 -------- 27. ELEIÇÃO DE QUATRO ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAREM O CONSELHO DE ILHA DA TERCEIRA. -  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de 

Elmano Manuel Vieira Nunes - PS, Valter Manuel Linhares Peres - PS, Paulo Manuel 

Martins Luís – PSD e Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP. -------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 28. ELEIÇÃO DE TRÊS CIDADÃOS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA PARA INTEGRAREM A COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA. -------------------------------------------------  

 -------- Duplicado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- 29. DESIGNAÇÃO DE DOIS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA PARA INTEGRAREM O CONSELHO 

CONSULTIVO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA TERCEIRA. -------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de 

Manuel Hildeberto Diniz Pires e Joana Filipa Morais Ribeiro. --------------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 30. ELEIÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRÊS 

REPRESENTANTES, ATÉ AOS 35 ANOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, ALÍNEA J) DO REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DA PRAIA DA VITÓRIA. ------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Luís 

Miguel Vieira Leal, Bruno João Branco Ávila Messias e Cateline Aguiar. ------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 31. DESIGNAÇÃO DE DOIS PRESIDENTES DE JUNTA DE 

FREGUESIA PARA INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DA PRAIA DA VITÓRIA. ----------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Júlia 

Martinha Martins Borges Faria e Luís Carlos Duarte Vieira. ----------------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  
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 -------- 32. ELEIÇÃO DE CINCO CIDADÃOS DO CONCELHO DA PRAIA DA 

VITÓRIA PARA INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DA PRAIA DA VITÓRIA. ----------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Décio 

Bruno Leal Ávila, Rodolfo Paulo Silva Lourenço da Franca, Norberto Francisco Ávila 

Messias, Roberto Sousa e Paulo Jorge Santos Gonçalves. --------------------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 33. DESIGNAÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA PARA INTEGRAREM O CONSELHO 

LOCAL DE EDUCAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Bruno 

João Branco Ávila Messias, José Adriano Meneses Laranjo e Sandra Isabel Ávila 

Galvão.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 34. DESIGNAÇÃO DE DOIS PRESIDENTES DE JUNTA DE 

FREGUESIA PARA INTEGRAREM O CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO. --  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Nuno 

Miguel Aguiar de Meneses e Paulo Rui Pacheco de Sousa. ------------------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- 35. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas. -----------------------  

 -------- O Presidente da Mesa informou que haviam sido propostos os nomes de Valter 

Manuel Linhares Peres, Bruno João Ávila Messias, José Manuel de Aguiar Paim, Maura 

Filipa Pereira Branco, Francisco Leonel Mendes Simões Ávila, Sandra Isabel Ávila 

Galvão e Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto. -----------------------------------------  

 -------- Submetida à votação, a lista única, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 

 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que a apresentação da anterior lista 

conjunta era a prova de que o grupo parlamentar do PS estava de bom grado e, 

claramente, em sintonia naquilo que entendiam que deveriam ser as ideias em conjunto. 

Acrescentou que o que poderia haver, de vez em quando, eram algumas posições que 

consistiam nas ideias sufragadas pelas pessoas que tinham votado neles, sendo que à 

maioria cabia governar e à minoria fiscalizar, o que não queria dizer que não houvesse 

matérias em que ambas as bancadas concordassem. ---------------------------------------------    
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 -------- 36. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA. ---------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a apresentação de propostas de alteração ao 

Regimento, não tendo surgido nenhuma na Mesa. -----------------------------------------------  

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

 

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

 -------- O Presidente da Câmara Municipal, em seu nome e em nome da Câmara 

Municipal, desejou a todos os presentes um feliz e santo Natal. ------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa, em seu nome e em nome da Mesa, desejou a todos os 

presentes um feliz e santo Natal. -------------------------------------------------------------------  

 

 -------- Terminados os trabalhos, eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, e não 

havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e 

deu por terminados os trabalhos da sexta 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: _________________________________________ 


