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ATA Nº 3 
 

1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 
 

1 DE JUNHO DE 2018  
 

 -------- Aos um dias, do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, pelas dez horas e 
dez minutos, no Auditório da Casa das Tias de Nemésio, reuniu a Assembleia 
Municipal da Praia da Vitória na primeira sessão extraordinária do ano de dois mil e 
dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Fábio Manuel 
Ávila Valadão – PS em substituição de Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – PS, 
Hélder Francisco da Silva Pereira - 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, Cláudia Filipa Gomes Silva – 
PSD, Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – 
PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, 
Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em substituição de Joana Filipa Morais 
Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, Hélio Adriano 
de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Luís Paulo Lourenço em substituição 
de Luís Carlos Dutra Vieira – Junta de Freguesia dos Biscoitos, Mónica Andreia Simões 
Brum – Junta de Freguesia do Cabo da Praia, Júlia Martinha Martins Borges Faria - 
Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Paulo Rui Pacheco de Sousa – Junta de 
Freguesia das Fontinhas, César Leandro da Costa Toste – Junta de Freguesia da Vila das 
Lajes, Maura Filipa Pereira Branco – Junta de Freguesia do Porto Martins, Bruno 
Narciso Meneses Lopes – Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, António Manuel 
Mendonça Borges – Junta de Freguesia de Santa Cruz, Nuno Miguel Aguiar Meneses – 
Junta de Freguesia de São Brás e Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia 
da Vila Nova. ------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
 -------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros: ----------------------------------------  
 -------- Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – PS, Isménia Carvalho Landeiro 
Alves – PS, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD e Luís Carlos Dutra Vieira – PSD. -------   
 
 -------- 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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 -------- Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – PS, Isménia Carvalho Landeiro 
Alves – PS, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Luís Carlos Dutra Vieira – Presidente 
da Junta de Freguesia dos Biscoitos, Francisco Alberto de Lima Ourique – PS, Eduarda 
Maria Bettencourt Pires – PS e Paulo Rui Mendes Homem – PSD. ---------------------------   
 
 -------- À presente reunião não apresentaram justificação de falta, nos termos do número 
dois do artigo vinte e nove, da Lei número setenta e cinco de barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, os seguintes membros: ---------------------------------------------------------  
 --------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 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, Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago 
Manuel Silva Borges e Rui Miguel Mendes Espínola. ------------------------------------------  
 
 -------- Participaram a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta 
e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, os 
seguintes membros da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------  
  ------- Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde e Cláudia Fagundes Martins. -----------  
 
 -------- O Sr. Presidente da Mesa informou que, pelo facto de faltar o 1.º secretário, e 
como previa o regimento, este era substituído pelo 2.º secretário pelo que tinha que ser 
eleito um membro da Assembleia para integrar a Mesa para que os trabalhos 
prosseguissem. O Sr. Presidente da Mesa questionou os Membros da Assembleia se 
alguém propunha candidatar-se ao lugar de 2.º Secretário. O Grupo do Partido Socialista 
propôs o nome de Eulália Ferreira Toste Leal. Como não houve mais nenhum membro 
que se apresentasse a sufrágio, procedeu-se à eleição por escrutínio secreto. Feita a 
contagem, verificou-se que tinham dado entrada trinta e dois boletins de voto na urna, 
tantos quantos os membros presentes na Assembleia nessa altura, e o resultado da 
votação foi o seguinte: vinte e quatro votos a favor e oito em branco, tendo pois o 
referido membro sido eleito, tomando desde logo o seu lugar na Mesa. ----------------------   
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas dez horas e vinte minutos iniciou-se o período da ordem do dia. --------------  
 
 -------- 1. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO Nº 01/2018-FS/SRATC 
(AÇÃO Nº 15-207FS2) – AUDITORIA AO SETOR EMPRESARIAL DO 
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA (2015), PELO TRIBUNAL  DE CONTAS 
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E DAS MEDIDAS PREVISTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL EM 
SEQUÊNCIA DO MESMO.------------------------------------------------ ----------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou o Período da Ordem de Trabalhos, 
elogiando a forma como o Sr. Presidente da Assembleia havia marcado aquela sessão, 
ou seja, da forma célere, ágil e até informal, tendo em conta a importância do tema, 
revelando que era com base naquele entendimento que as coisas tinham que funcionar. 
De seguida, justificou o porquê do grupo parlamentar do PSD ter requerido aquela 
sessão extraordinária, dizendo que tinha sido exatamente pela dimensão extraordinária 
que decorria do relatório do Tribunal de Contas relativamente à atividade do município, 
diretamente da Câmara Municipal, mas em especial das empresas, das associações, das 
entidades que giravam em torno desta e do município e que constituíam, de alguma 
forma, uma câmara paralela. Disse que havia a Câmara institucional, o órgão municipal 
e institucional, Câmara Municipal e Assembleia Municipal e havia a câmara paralela, 
isto é, a Praia em Movimento, a Sociedade de Desenvolvimento, a Associação Salão 
Teatro Praiense, que tinham milhões, como era dito pelo Tribunal de Contas, mas que 
era gerido sem que ninguém tivesse sido eleito, tinham ordenados que eram o que eram 
e, sobretudo, exerciam responsabilidades que eram públicas, tinham dinheiros públicos, 
funcionários públicos, património público, sem qualquer controlo público, o que, 
obviamente, não podia estar bem. Acrescentou que era extraordinário o que o Tribunal 
de Contas havia concluído, mas não o era porque todos já sabiam e já o tinham 
denunciado várias vezes, ou seja, aquela desorçamentação, fuga, a constituição de várias 
entidades com que se tentava exercer responsabilidades públicas, utilizando dinheiro 
público, mas sem qualquer controlo público, o que era óbvio que era ilegal. Informou 
que, tendo em conta a gravidade, a repercussão financeira, pública, política, social e 
económica daquele relatório, tinham entendido essencial que a Assembleia Municipal, 
como órgão fiscalizador do município, se pronunciasse mas, sobretudo, que exercesse 
os seus poderes de fiscalização, ou seja, questionasse a Câmara Municipal, para que esta 
a esclarecesse daquilo que se estava a passar. Referiu que, o que estava ali em causa era 
o digno exercício democrático daquela Assembleia, que para além de um direito, era um 
dever, sendo que era muito mais fácil e cómodo se lessem o jornal, com as respetivas 
explicações, mas não era o exercício digno da democracia, não era a forma digna de 
respeitar os votos de quem tinha querido que estivessem ali. De seguida, disse que 
queria apenas fazer uma nota, tendo em conta a forma previsível com que alguns 
atuavam, e disse que o que estava ali em causa era, exclusivamente, o exercício do 
dever de fiscalização da Assembleia Municipal em relação ao executivo, sendo curioso 
que o executivo, durante aqueles doze anos, o que mais se tinha ouvido, relativamente à 
distribuição político-partidária, eram as vitórias esmagadoras do PS, ou seja, parecia que 
quando corria bem iam buscar a bandeira da vitória e quando corria mal já se falava no 
PSD, pelo que se deveriam entender, isto é, afinal o PSD contava ou não contava, 
contava apenas para aquilo que era necessário, ou não era necessário. Informou que o 
que estava a dizer era desnecessário e esclareceu que só o estava a fazer para que não 
perdessem tempo com aquilo, pois sabia que depois o iam discutir, mas não era aquilo 
que estava em causa, mas sim discutir a situação financeira do município e as 
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operações, os esquemas que tinham sido criados para se chegar ao resultado indicado 
pelo Tribunal de Contas. Entretanto, informou que entendiam que aquele tema era tão 
importante que não devia ser submetido a uma reunião ordinária da Assembleia 
Municipal, pois era um assunto excecional, de extraordinária gravidade e que devia ter 
uma atenção especial, ou seja, numa Assembleia Municipal extraordinária. Acrescentou 
que, entendiam igualmente que, por uma questão de tempo, atendendo a que a próxima 
Assembleia Municipal estava agendada para vinte e nove de junho, era importante 
fazerem aquela análise, abordagem, o cumprimento da fiscalização que cabia àquele 
órgão. De seguida, e referindo em concreto o relatório do Tribunal de contas e o que 
estava ali em análise – gravidade da situação financeira do município – disse que, por 
muitos malabarismos, por muita conversa fiada, por muita coisa que se dissesse 
paralela, a questão de fundo era que aquela situação financeira, da Câmara Municipal e 
da Praia da Vitória, estava em vias da insustentabilidade. Posto isso, citou o Tribunal de 
Contas: “…Em dois mil e quinze a dívida da Câmara Municipal da Praia da Vitória era 
de sete vírgula quatro milhões de euros… ” e informou que o mesmo Tribunal de 
Contas também dizia que a dívida ocultada, pela tal câmara paralela, era de dezassete 
milhões, isto é, totalizava mais de vinte e quatro milhões e meio de euros. Acrescentou 
que quem achava que estava tudo bem com aquela situação, tinha legitimidade para tal, 
mas ele e os praienses tinham legitimidade e sobretudo o dever de alertar para a mesma, 
pois não era confortável para ninguém, no seu perfeito juízo, achar que a dívida era de 
sete milhões e depois vir a saber que afinal era de sete mais dezassete. Continuou a sua 
intervenção informando que o Tribunal de Contas também dizia que havia um excesso 
de endividamento, ou seja, a dívida era superior àquilo que era legal, em cento e dezoito 
vírgula quatro por cento. Disse que, para além da questão financeira, havia a questão de 
reequilíbrio orçamental que a lei obrigava, o artigo trigésimo quinto do Regime Jurídico 
aplicável àquelas situações dizia que, e o próprio Tribunal de Contas já ia naquele 
sentido, tinha que haver medidas de reequilíbrio orçamental e, mais uma vez, ao 
contrário daquilo que infelizmente se dizia, não era o PSD que dizia, mas sim a lei. 
Referiu que, um dos problemas eram as referidas medidas de reequilíbrio orçamental, 
que estavam previstas, de forma minuciosa, no artigo trigésimo quinto do já 
mencionado regime jurídico e que a outra dimensão daquela questão eram as tais 
operações de desorçamentação para ocultar as dívidas públicas, que eram aquelas 
operações, esquemas, para se passar de empresa para empresa sem que a dívida 
estivesse no perímetro municipal que tinha o controlo público da mesma. Acrescentou 
que aquelas eram medidas, operações que, como dizia o Tribunal de Contas, eram 
ilegais, na sequência daquilo que a lei mandava e que o que tinham aprovado ali, pelo 
menos um quarto desse valor, ia para a Associação Salão Teatro Praiense que não tinha 
qualquer controlo público, sendo que as juntas de freguesia que andavam dia e noite a 
tentar ter mais uns tostões para resolver as suas coisas, inquietavam-se para ter pouco 
mais de mil euros, o que chegava a ser revoltante. Esclareceu que, o que acontecia era a 
passagem de funcionários públicos para as referidas empresas/associações privadas, 
bem como património que era público, responsabilidades públicas e, obviamente, o 
controlo em causa, pelo que não achava que as coisas estivessem bem, porque as coisas 
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públicas deviam ser geridas pelas entidades públicas. Posto isso, citou mais uma parte 
do relatório em causa: “…Mantém-se o quadro global das entidades que já se 
encontravam sob influência dominante do município quando aquele regime entrou em 
vigor, não tendo sido promovida qualquer alteração com impacto substancial a este 
nível. Com efeito, o município da Praia da Vitória continua a exercer o controlo de 
gestão da Associação Salão Teatro Praiense e, por intermédio desta, das sociedades 
comerciais Praia em Movimento, E.M., e SDCPV, S.A., na medida em que determina as 
opções estratégicas e as decisões operacionais e financeiras destas entidades que 
dependem, quase exclusivamente, dos recursos provenientes do orçamento municipal 
para financiar as suas atividades e as responsabilidades emergentes da respetiva dívida 
financeira. Entre dois mil e treze e dois mil e quinze verificou-se uma crescente 
alocação à Associação Salão Teatro Praiense de recursos financeiros provenientes do 
orçamento municipal, com o propósito de continuar a assegurar o suporte financeiro 
das entidades sob controlo do município. Neste último exercício, as verbas transferidas 
pelo município para a Associação, no montante global de três milhões, trezentos e 
oitenta e dois, seiscentos e oitenta e sete euros, correspondem a cerca de cinquenta por 
cento das receitas municipais provenientes do Orçamento do Estado.”. Acrescentou 
que, gostaria de deixar claro que a lei era clara a proibir tudo aquilo, ou seja, era tudo 
ilegal, o Tribunal de Contas dizia que era tudo ilegal e, ao contrário daquela ideia de que 
era uma inovação jurídica do Tribunal de Contas dizer aquilo, inovação jurídica era 
quem tinha inventado aquele esquema. Concluiu dizendo que, perante a gravidade 
evidente e preocupante daquele assunto, também lhe preocupava a atitude de arrogância 
e de desviar o assunto, sem assumir as responsabilidades, conforme deveriam ser 
assumidas cumprindo a lei e colocou duas questões: --------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – O município, o executivo municipal, a maioria do executivo 
municipal continuava a subscrever o contraditório apresentado e, assim sendo, a dizer 
que não tinha qualquer responsabilidade para com aquelas dívidas da câmara paralela, 
pelo que gostaria que lhe respondessem com clareza se a Câmara entendia que tinha ou 
não tinha qualquer responsabilidade pelas mesmas, pelos funcionários, pelo património. 
Disse que, se tinha era porque não subscrevia o contraditório, se subscrevia o 
contraditório era porque não tinha responsabilidade por nada do referido.-------------------  
 -------- 2ª Questão – Quais eram os custos efetivos e concretos que a Câmara Municipal 
da Praia da Vitória já tinha tido com toda aquela situação, nomeadamente, custos com 
pareceres jurídicos, com contraditório, com recurso e custos previsíveis de recurso. ------          
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção informando que 
a Câmara Municipal havia rececionado o relatório que estava em discussão e tinham 
frisado que estavam disponíveis para prestar todos os esclarecimentos necessários. 
Disse que, o relatório tinha como data de referência trinta e um do doze de dois mil e 
quinze e que aquele era um fator bhastante importante para falarem de algumas 
considerações que, entretanto, foram tidas e que o relatório também referia, ou seja, 
havia ali um lapso temporal de três anos que não podia ser menosprezado em qualquer 
linha de conta, até porque, durante aqueles três anos, tinham acontecido coisas, ações e 
investimentos. Referiu que, outra questão, e do ponto de vista jurídico, já que a questão 
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colocada desse ponto de vista, de ilegalidades, etc., o relatório, na sua construção, fazia 
uma base de interpretação de apenas uma norma, o artigo dezanove, número um do 
Regime Jurídico do Setor Empresarial Local, em que, e mantinha aquilo que havia sido 
salientado, era pela primeira vez uma interpretação nova do mesmo, ou seja, o artigo o 
que dizia, e antes de irem a qualquer alínea do próprio artigo, eram entidades que 
necessitavam de ter uma participação e era a primeira vez que havia uma construção 
jurídica de consolidar algo onde não havia qualquer participação. Acrescentou que, 
felizmente ou infelizmente, não era só ele que dizia aquilo, nem só aqueles que haviam 
assinado o contraditório que o entendiam, ou seja, entendia, acima de tudo a entidade 
que geria e tutelava as autarquias locais, que era a Direção Geral das Autarquias Locais, 
entendia também o Conselho das Finanças Públicas da Assembleia da República, 
entidade isenta e com todos os pergaminhos, bem como a Ordem Oficial dos Técnicos 
de Conta e dos Contabilistas e entendia também toda a doutrina. Acrescentou que, 
naquela matéria, consultando todos os manuais que havia sobre a questão em causa, 
aquela era uma questão que nunca sequer tinha sido colocada, era impensável aquela 
construção jurídica. Referiu que, da própria jurisprudência do Tribunal de Contas, 
mesmo em todos os outros relatórios já produzidos sobre outras câmaras, que tinham 
soluções e situações idênticas, nunca tinha sido construída, tanto que, e podia salientar 
isso, já tinha tido colegas presidentes de câmara a contatá-lo na perspetiva de que 
também estavam preocupados com a construção jurídica que o Tribunal de Contas havia 
realizado à Praia da Vitória, uma vez que tinha sido uma novidade, nunca tinha sido 
feita, mesmo em relatórios de outras autarquias. Informou que, havia naquele momento 
outras autarquias dos Açores que estavam em fase de auditoria e que estavam 
preocupadas com aquela construção jurídica. Disse que, e não entrando no registo de ser 
a opinião do Tibério, do presidente de Câmara ou da maioria socialista, era uma posição 
que, à exceção daquele relato do Tribunal de Contas, era praticamente assente no 
Ordenamento Jurídico Português. De seguida, dirigiu-se ao Deputado Clélio Meneses e 
disse que, nem naquela Assembleia, nem em lado nenhum alguém lhe havia chamado 
nomes e disse que havia duas questões que tinha que frisar, também respondendo a uma 
questão de eventual desrespeito ou da questão institucional do Tribunal de Contas, ou 
seja, disse que o Relatório tinha sido tornado público e muitos dos envolvidos nem 
tinham sido citados, apenas o tinham sido passado quase uma semana, 
independentemente de questões políticas, o que também já tinha frisado de forma muito 
polida, ou seja, não estava ali a fazer qualquer consideração, mas era um facto. 
Mencionou que, outra situação era a de que não tinha ido anexo o parecer, conforme era 
obrigatório, que a Câmara tinha remetido ao contraditório e que pela solenidade que era, 
o Prof. Dr. Pedro Gonçalves, também tinha ali, eventualmente, um significado. De 
seguida, e respondendo a algumas considerações, disse que o Relatório tinha sido feito 
três anos depois e havia um conjunto de pressupostos, de factos, de realidades ou 
mesmo de previsões que o próprio Relatório fazia que, naqueles três anos, não tinham 
acontecido. Disse que, havia mesmo pressupostos, e focando em outras entidades que 
não as referidas pelo PSD, como era o caso da Escola Profissional, em que o Tribunal 
de Contas considerava que podia estar em risco, considerando o futuro quadro 
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comunitário e a forma como este reagiria às questões de formação, bem como eventual 
dificuldade que esta teria entre dois mil e catorze e dois mil e vinte, mas estavam em 
dois mil e dezoito e a formação continuava, aliás até tinha sido reforçada relativamente 
aos anos anteriores. Relativamente à TERAMB, disse que o Relatório ainda a assumia 
como tendo sido financiada a oitenta e cinco por cento, quando depois tinha acabado, 
por decisão do Governo da República na altura do PSD, por ser financiada a cem por 
cento. Informou que, estava a dar dois exemplos de que uma coisa é uma análise feita 
em dois mil e quinze a um conjunto de pressupostos, com previsões três anos depois 
que se verificam não se ter concretizado. Referiu que, durante aqueles três anos, e 
respondendo diretamente às questões de eventuais impactos futuros, porque atualmente, 
e mesmo assumindo os vinte e quatro milhões, o valor era menor, pois tinha passado 
três anos, os vários executivos municipais tinham aplicado cerca de sete ponte sete 
milhões de fundos comunitários, o que para uma câmara que estivesse em dificuldades 
críticas, em falência, etc., era um número bhastante positivo. Acrescentou que, mesmo 
no atual quadro comunitário, que tinha começado há dois anos, a nível da média das 
autarquias locais, a Câmara da Praia estava acima da média das autarquias dos Açores a 
executar fundos comunitários. Relembrou que, na última Assembleia tinham feito uma 
revisão orçamental a reforçar uma candidatura bhastante substancial e informou que, 
apesar de algumas pessoas entenderem que o investimento ia parar, isso não ia 
acontecer, tinham a candidatura que estava a ser preparada pela Praia Ambiente há dois 
anos e que no atual ano ia avançar a obra física, ou seja, a obra dos dois milhões para 
regularização e acesso de água a Santa Rita. Acrescentou que, durante três anos, se 
havia reforçado um leque bhastante alargado de projetos e programas que, por questões 
de tempo, não se ia alongar, desde programas sociais, culturais, recreativos, 
económicos, etc.. Disse que, para uma análise que era feita a trinta e um de dezembro de 
dois mil e quinze, a ser verdade nada disso teria sido possível, pelo que todas as 
previsões feitas para o futuro, tais como a obrigatoriedade, etc., que não era o PSD que 
dizia, era a lei, uma coisa era certa, a Câmara Municipal não via reduzida a sua 
capacidade de ação, atuação e investimento e, nessa perspetiva relativamente a 
previsões, o PSD já havia feito a sua, mas da sua parte o que iria fazer era o que tinha 
acabado de fazer relativamente ao Relatório do Tribunal de Contas, isto é, continuar a 
trabalhar, a desenvolver os projetos em prol da Praia da Vitória e dos praienses e, no 
fim, veriam se as previsões se haviam concretizado ou não. Relativamente às questões 
levantadas, porque havia algumas que não convinha ficarem no ar, nomeadamente a 
intervenção feita sobre os órgãos de administração, que eram remunerados, os 
vencimentos, etc., disse que dos órgãos de administração, de todas as entidades do 
grupo municipal, participadas ou mesmo apoiadas pela Câmara Municipal, só existia 
três conselhos de administração e cada um deles tinha pessoas remuneradas, ou seja, um 
era um administrador da TERAMB, outro da Praia Ambiente e o outro da Escola 
Profissional da Praia da Vitória. Na sequência da menção ao facto de estarem em vias 
da insustentabilidade, com base no Relatório, disse que já tinha respondido a essa 
questão e repetiu que o Relatório era de dois mil e quinze, estavam em dois mil e 
dezoito, pelo que para uma Câmara em vias da insustentabilidade, tinha sido um 
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investimento bhastante importante. Quanto à questão de estarem a alertar para o facto de 
estar a correr mal, que não se ia conseguir pagar a dívida, que não se ia fazer, etc. 
repetiu que tinha passado três anos, a Câmara Municipal nunca tinha deixado de 
cumprir com as suas obrigações, quer bancárias, com fornecedores, com colaboradores, 
com entidades que solicitavam o apoio da mesma. Sobre o quadro legal e a que a lei 
obrigava, referiu que a lei não obrigava, ou seja, aquela era a posição política do PSD. 
Quanto à frase “…foram coisas que foram feitas pela maioria do PS…”, disse que a 
parte dos investimentos feitos não tinha sido só prometida e sonhada pelo PS, que 
grande parte destes tinham sido partilhados na posição política e pública, na necessidade 
de o fazer, pelo PSD, as próprias deliberações/autorizações de empréstimos e planos e 
orçamentos também não tinham sido só aprovadas pelo PS, pelo que achava que se para 
o bem e para o mal, para o ativo e para o passivo, se alguém havia sonhado com obras 
nas freguesias, estas tinham sido realizadas pelo PS e tinham carecido de autorizações. 
Relativamente à expressão de que se tinha fugido ao Tribunal de Contas, disse que não, 
pois todos os contratos-programa, mesmo com a Praia em Movimento, eram submetidos 
ao Tribunal de Contas para visto, sendo que muitos o tinham recebido e outros não, da 
mesma forma que no ano passado tinham aprovado um empréstimo, não excecionado, 
que tinha colhido parecer e visto do Tribunal de Contas, pelo que a Assembleia 
Municipal quando decidia autorizar um empréstimo à Câmara, não era esta que ia ao 
banco e o dinheiro caía na conta da Câmara, ou seja, havia um processo e tinha sido 
submetido a visto, pelo que já depois de terem estado com o Tribunal de Contas, este 
tinha autorizado um visto à Câmara, que tinha realizado vários investimentos nas 
freguesias. Quanto à pergunta se continuavam a subscrever o contraditório, referiu que, 
pelo que tinha dito e reafirmando e respondendo diretamente entre um sim e um não, era 
um sim. Relativamente à questão das entidades não participadas pela Câmara 
Municipal, informou que havia duas questões, ou seja, juridicamente não eram 
responsáveis, politicamente sim, daí deliberarem, anualmente, isso, pois eram duas 
coisas completamente distintas, pelo que ou tentavam fazer a mistura dos dois assuntos 
ou deixavam de a fazer. Quanto aos custos do processo, informou que este, até ali, tinha 
sido de catorze mil euros e terminava ali, sendo que a partir dali era a Câmara a solicitar 
a decisão do Tribunal de Contas e, depois, é que era passível de recurso. Informou, 
ainda, que a solicitação da decisão era pessoal, pelo que as custas recorriam sobre cada 
um daqueles que o entendessem fazer, sendo que ele, pessoalmente, iria assumir aquelas 
questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------                             
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que queria clarificar alguns 
aspetos que pensava que não era por se desviarem dos assuntos nem pela forma redonda 
com que os abordavam que se fugia dos mesmos. Referiu que, quando se dizia, como 
tinha sido dito, que não havia qualquer ligação direta, nos termos da responsabilidade, 
conforme dizia o Tribunal de Contas, da parte da Câmara Municipal até se tinha tido o 
cuidado de dizer que se ia ler o título do artigo, mas que não se ia ler as alíneas, porque 
era exatamente nestas que dizia que havia uma responsabilidade do município 
relativamente a essas entidades. Referiu que, o que dizia o artigo décimo nono, do 
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regime jurídico aplicável era o seguinte, ou seja, que deviam estar sujeitos àquelas 
regras um conjunto de entidades, ou aquelas que: -----------------------------------------------  
 -------- a) O município detém a maioria do capital ou dos direitos de voto; ------------------  
 -------- b) O executivo municipal tem o direito de designar ou destituir os membros; que 
não era formal mas sabia-se que algumas daquelas pessoas estavam lá porque tinham 
sido indicadas ou nomeadas pelo município, mas formalmente poderia não ser daquela 
forma. De seguida, questionou, na sequência daquilo que o Sr. Presidente havia dito, ou 
seja, que na Associação Salão Teatro Praiense nenhum administrador ganhava nada, se 
era mesmo assim porque o que era corrente e os próprios sócios da Associação diziam 
era que havia lá pessoas que tinham o seu vencimento e algumas delas até tinham saído 
dos seus empregos, pelo que não lhe parecia que fosse para trabalhar de graça na 
Associação. Acrescentou que, gostava que lhe fosse respondida aquela questão e disse 
que o Sr. Presidente tinha o hábito de não responder às perguntas que lhe eram feitas e 
responder a outras que gostaria que lhe tivessem feito, mas não o tinham feito e disse 
que o Sr. Presidente tinha o dever democrático e politico de responder às questões 
colocadas e repetiu a pergunta, isto é, se na Associação Salão Teatro Praiense, quem 
tinha sido nomeado, quem estava lá, até com relações familiares com o antigo 
presidente da Câmara, se ganhavam ou não. Acrescentou que, o que a lei dizia era que, 
para além daquelas entidades em que a Câmara tinha a maioria do capital social ou 
daquelas entidades em que a Câmara nomeava os dirigentes, também faziam parte 
daquele perímetro municipal, e citou a lei, “…qualquer outra forma de controlo ou 
gestão…”, ou seja, uma entidade que tivesse outra forma, independentemente de ter 
capital social, independentemente de ter gestores nomeados pela Câmara, etc., qualquer 
outra forma de gestão ou controlo, também estava sujeita àquelas regras e o Tribunal de 
Contas era claríssimo naquela análise. Disse que, não havia qualquer dúvida sobre a 
situação em causa, sendo óbvio que qualquer uma das entidades citadas pelo Sr. 
Presidente não havia abordado a situação, concreta, específica sobre todas as operações 
e esquemas da Câmara Municipal, chegando até a ser ridículo uma pertença 
megalomania de se dizer que toda a doutrina dizia que a Câmara da Praia tinha razão, o 
que era óbvio que não e que convinha ter alguma contenção. Referiu que, quem havia 
sido consultado tinha a sua opinião legítima, mas, obviamente que era um excesso 
ridículo dizer-se que toda a doutrina achava que aquilo era uma inovação jurídica, 
porque não o era. Acrescentou que, havia algo que parecia ser grave, a forma como as 
coisas tinham sido abordadas e colocadas e, apesar de não querer, era obrigado a dizê-
lo, ou seja, que o Sr. Presidente havia faltado à verdade quando referiu que o Relatório 
era de trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, pelo que quem não havia lido o 
mesmo dizia que o PSD estava a falhar porque o Relatório já tinha passado e não tinha 
acontecido nada, mas não, o Relatório era de três de maio de dois mil e dezoito. 
Mencionou que, era verdade que o Relatório era relativo a situações que tinham 
decorrido até trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, mas o Relatório, aquilo que 
emanava deste, as suas conclusões, recomendações eram de três de maio de dois mil e 
dezoito e era a partir dessa data que se tinha que cumprir com o que o Tribunal de 
Contas havia determinado, bem como com uma recomendação que dizia que a Câmara 
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Municipal tinha que aderir ao mecanismo de recuperação financeira municipal, 
legalmente prevista, em função do nível da dívida total calculada após as operações de 
reestruturação efetiva do setor empresarial local, impostas pelo regime jurídico 
aplicável, pelo que era uma aldrabice pegada dizer-se que se estava a alarmar as 
pessoas, quando de trinta e um de dezembro de dois mil e quinze até agora não tinha 
acontecido nada. Acrescentou que, não tinha acontecido nada porque não tinha que 
acontecer, pois só a partir daquele momento é que o Tribunal de Contas dizia que aquilo 
tinha que acontecer. Informou que, estava a ser muito difícil para si explicar aquilo, 
devido ao número de vezes que o tinha que fazer, mas fazia-o por respeito e 
consideração por todos os presentes, pelo trabalho que estavam ali a fazer e pela 
dignidade e papel que estavam a desempenhar, bem como por todos quantos os tinham 
elegido. Reforçou a informação de que tinha sido o Tribunal de Contas, que era um 
órgão de soberania, que tinha dito que a Câmara Municipal tinha de aderir àquele 
mecanismo, que implicava aumento de impostos, redução de benefícios fiscais, isenções 
fiscais, alteração de tarifas de água e daquilo que eram os serviços municipais, a partir 
daquele momento. De seguida, questionou como é que a Câmara Municipal ia enfrentar 
aquela recomendação e informou que não estava a dizer que queria, nem estava a 
alarmar ninguém, nem a prever nada, apenas estava a dizer que o Tribunal de Contas 
dizia o já referido, bem como a lei, pelo que queria saber o que a Câmara ia fazer e o Sr. 
Presidente tinha que o dizer. Disse que, queria referir mais uma questão, que era 
simples, que o preocupava, que mostrava o estado em como as coisas estavam e que o 
entristecia, ou seja, à pergunta sobre quem era responsável pelas dívidas da tal câmara 
paralela, pelos seus funcionários, o Sr. Presidente tinha respondido que juridicamente 
não eram responsáveis, apenas o eram politicamente, pelo que não percebia que história 
era aquela. De seguida, esclareceu o que era ser íntegro e disse que não podia haver a 
pessoa política e a pessoa jurídica, nem haver a Câmara política em alguns dias da 
semana e a Câmara jurídica nos outros, ou seja, esclareceu que a sua pergunta era sobre 
a Câmara, sobre como era a responsabilidade daquela gente, daquelas associações, 
daquelas entidades, se era para pagar as dívidas, se as pessoas podiam estar seguras com 
o seu posto de trabalho, se, por conveniência, politicamente protegiam e, caso contrário, 
juridicamente, não tinha nada que ver com o assunto. Disse que, era preciso perceber 
aquela situação, porque não havia duas Câmaras, a Câmara política e a jurídica, havia 
sim duas câmaras, mas era a oficial e a paralela, que era o que o Tribunal de Contas 
havia dito. Mencionou ter que haver, obviamente, a Câmara Municipal da Praia da 
Vitória que tinha que assumir a responsabilidade da sua relação com as entidades em 
causa. Relativamente aos vistos do Tribunal de Contas, disse que havia uma nota 
engraçada, curiosa, irónica, no próprio Relatório, que fazia referência a uma tentativa de 
um visto do Tribunal de Contas, relativa a uma daquelas operações, tendo esta dito que 
não visava porque aquilo não estava bem e a Câmara tinha desistido, ou seja, a Câmara 
tinha tentado e o Tribunal de Contas já havia alertado para o facto de não ser legal, 
mesmo assim, a Câmara continuou a ter aqueles procedimentos. Concluiu dizendo que, 
agradecia que o Sr. Presidente respondesse às questões que lhe tinham sido colocadas, 
de uma forma séria e responsável. ------------------------------------------------------------------                   
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 -------- O Deputado Pedro Pinto iniciou a sua intervenção dizendo que estavam ali 
para fazer uma apreciação política de factos apurados pelo Tribunal de Contas e disse 
que, em nome do CDS, só podia lamentar que houvesse um lapso temporal demasiado 
longo entre o período da auditoria e a publicação do Relatório porque, efetivamente, 
permitia que se utilizasse argumentação dilatória e dissimulada, fazendo crer que, 
naquele espaço temporal, já tudo tinha sido feito e remendado, dando a entender ou 
colocando a hipótese de que se ponderasse o pensamento falso de que estava tudo 
resolvido e que não era preciso fazer nada. Acrescentou que, também, lamentavam que 
o Relatório confirmasse aquilo que o CDS e os seus representantes, ao longo dos anos 
naquela Assembleia Municipal, quer fosse em campanha eleitoral ou fora dela, tinham 
vindo a denunciar acerca do excessivo endividamento da Câmara Municipal, bem como 
que a publicação do Relatório fosse num período já posterior à mudança de mandatos, 
pois teria sido muito mais útil que tivesse sido publicado antes da última eleição, 
quando os responsáveis eram outros, sendo que parte deles estavam ali, mas a outra não 
estava, sendo útil que eles fossem confrontados com aquelas conclusões. Informou que, 
não ia analisar o Relatório, pois estaria a repetir o que o Deputado Clélio Meneses havia 
feito, mas podia concluir que estavam perante uma Câmara que era fora da lei. Disse 
que, o próprio Relatório fazia referência a um Relatório anterior, de dois mil e doze, 
onde referia textualmente que à data de dois mil e quinze, uma recomendação de dois 
mil e doze ainda não tinha sido acatada e que era a observância estrita do Regime Legal 
de Endividamento Municipal, abstendo-se de praticar atos que envolvessem a assunção 
direta ou indireta de encargos com serviços da dívida de empréstimos formalmente 
contraídos por entidades privadas e adotando medidas no sentido de sanar as situações 
existentes, ou seja, três anos depois daquela recomendação, a Câmara Municipal ainda 
tinha aquele tipo de práticas, pelo que, o que importava agora, à data de dois mil e 
dezoito, era saber se a Câmara Municipal ainda praticava aqueles atos, ou não, quais os 
montantes de endividamento à atual data, para que se percebesse qual tinha sido a 
evolução, entre o período em análise e a data de publicação do Relatório, bem como o 
grau de empenhamento do atual executivo para acatar a recomendação em causa. 
Referiu que, não era motivo de orgulho ler um Relatório do Tribunal a dizer que a 
Câmara Municipal não acatava as suas recomendações e que compreendia que fosse 
uma prática, porque aquele tipo de conclusões, nos relatórios do Tribunal de Contas, 
também existia ao nível do executivo do Governo Regional, ou seja, anualmente quando 
se avaliava o plano e orçamento e as contas da região, o Tribunal de Contas emitia um 
parecer sobre estas e, ano após ano, o Tribunal evidenciava que recomendações feitas, 
em muitos anos anteriores, ainda não tinham sido acatadas, pelo que, repetiu que 
percebia que aquilo fosse uma prática, mas era uma prática que envergonhava as 
pessoas que estavam nos cargos e as praticavam e manchavam as instituições, bem 
como todos aqueles que exerciam uma atividade política. Referiu que, não eram todos 
farinha do mesmo saco e recusava essa comparação, mas infelizmente a prática que 
tinham, nas maiorias nas quais o povo votava, eram aquelas, pelo que tinham uma 
Câmara nova e queria saber, desta, qual era o grau de empenhamento e qual a 
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calendarização a que se propunha para ir de encontro às recomendações e reduzir o 
endividamento do município, fosse ele o direto, o indireto, etc.. ------------------------------                  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, relativamente à questão do 
CDS-PP, que atualmente o valor em dívida, de todas as entidades que estavam 
plasmadas no Relatório, era de cerca de vinte milhões de euros. De seguida, disse que, 
para o futuro e daquilo que acontecia, relativamente à Câmara Municipal e daquilo que 
já havia frisado em relação ao passado, a Câmara Municipal, naturalmente e 
obrigatoriamente, primeiro por uma questão de ética e por uma questão de 
responsabilidade perante as pessoas e, segundo, por uma questão jurídica, continuariam 
a assumir todos os compromissos, quer bancários, com fornecedores, com os praienses 
e, também, não deixariam de, no futuro, cumprir com os compromissos que tinham 
assumido perante os praienses. Quanto ao acatamento das recomendações, referiu que 
havia uma questão puramente jurídica relativamente à análise do Relatório em estudo ou 
às conclusões do mesmo, porque depois levava-os a um segundo passo, se quisessem 
ser detalhados e pormenorizados naquela matéria, ou seja, questionou de que modo, 
mesmo que naquele dia a Câmara Municipal decidisse acatar as recomendações, fariam 
isso e ao abrigo de que quadro legal, porque a interpretação que o Tribunal de Contas 
fazia para chegar às referidas conclusões, não permitiria o acatamento das 
recomendações. Posto isso, disse passar a uma questão que o Deputado Clélio já tinha 
frisado, ou seja, as alíneas a) b) e c) do artigo décimo nono, mas não tinha dito o 
número um, que era a estatuição da norma, pois para se aplicar as alíneas, primeiro era 
preciso que se aplicasse o número um e passou à leitura do referido número. Referiu que 
era pressuposto, à partida, a necessidade de participação e esclareceu que não tinha dito 
toda a doutrina, ou seja, tinha dito toda a doutrina que estava publicada, todos os 
manuais, tanto que o Relatório não fazia nenhuma referência de jurisprudência e 
doutrina nos termos da aplicação da lei. Relativamente ao Relatório preliminar e ao 
Relatório final, disse que este último não tinha sido alterado numa única vírgula e não 
respondia a uma única questão do contraditório remetido por todos eles, ou seja, a 
questão jurídica não estava respondida e havia um parecer que não tinha sido incluído 
no relato. Quanto à questão sobre um colaborador direto, etc., disse que um colaborador 
não era um membro da direção, pelo que talvez as fontes do Deputado Clélio não 
fossem as ideais e repetiu que havia três membros efetivos na direção da ASTP, que 
nenhum era remunerado e eram representantes dos associados, sendo que o caso 
apontado dizia respeito a um colaborador como todos os outros. Quanto às 
responsabilidades futuras, disse que já tinha respondido ao CDS, ou seja, os 
compromissos perante as pessoas, fossem elas trabalhadores, mas também perante 
aquilo que eram as atividades e os beneficiários das mesmas, iam-se manter, referiu que 
iam manter aquela atuação, bem como reforça-la. De seguida, voltou a frisar que 
aquelas responsabilidades não tinham surgido só do PS e só da responsabilidade deste e 
sobre a previsão que haviam feito, à reação ao Relatório em causa, disse que ia ficar à 
espera para ver, pois ia continuar a trabalhar e na devida altura, no devido momento, 
iam ver quem é que tinha tido razão e, ainda, nessa altura os praienses haveriam de se 
manifestar dizendo se aquilo que o PSD havia previsto tinha acontecido ou não. ----------                    
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 -------- O Deputado Francisco Ávila iniciou a sua intervenção dizendo que o que tinha 
pensado para a mesma era fazer um resumo, um pouco mais simples, daquela história, 
porque até percebia que alguns dos presentes não tivessem percebido o que se havia 
passado ali, mas ia dispensar o mesmo porque as intervenções do Sr. Presidente tinham-
lhe deixado algumas notas que tinha que rebater. De seguida disse que, começando pela 
parte final da última intervenção do Sr. Presidente, este dizia que o Relatório do 
Tribunal de Contas não fazia referência ao contraditório, mas, por exemplo, na página 
cinquenta, do referido Relatório, mencionava os pontos sessenta e seis e sessenta e sete 
do contraditório. Acrescentou que, o ponto sessenta e seis, que tinha sido um em que o 
Sr. Presidente tinha tentado, com a responsabilidade politica e jurídica, fugir, dizia o 
seguinte – “Estes apoios são reversíveis e a qualquer momento o município pode 
decidir não os conceder, sem com isso possa ser responsabilizado pelas dívidas da 
ASTP.”. Posto isso, disse que o Sr. Presidente ou não tinha lido o Relatório ou não podia 
afirmar que o Tribunal de Contas não fazia referência ao contraditório. De seguida, 
disse que o que estava em causa no Relatório era o esquema montado para se ocultar a 
dívida municipal e não os investimentos realizados, pois o Tribunal de Contas não se 
havia pronunciado sobre os investimentos realizados, nem o PSD se estava a queixar 
destes, sendo que o Sr. Presidente podia utilizar aqueles argumentos para se defender de 
uma coisa que não era defensável. Esclareceu que, o que o Tribunal de Contas dizia era 
que o esquema utilizado para ocultar a dívida municipal era ilegal e que era bom que o 
Sr. Presidente tivesse em conta aquelas situações e que não tentasse desvirtuar aquilo 
que o Relatório dizia. Relativamente à primeira intervenção, disse que o Sr. Presidente 
tinha feito a mesma mistura que costumava fazer com a ASTP, isto é, dizia que a 
Câmara não tinha dificuldade em realizar investimentos, mas, depois, dizia que a 
Câmara ia fazer o maior investimento dos últimos tempos, através de uma empresa 
municipal, a TERAMB, que não tinha sido objeto de intervenção e análise no Relatório 
em discussão, ou melhor, tinha sido objeto de intervenção no Relatório, mas era uma 
empresa que se tinha vindo a verificar sustentável. Acrescentou que, o que estava em 
causa naquele Relatório eram as empresas que não eram sustentáveis e o que dizia que 
se tinha que fazer com estas era, isto é, ou serem internalizadas ou a alienação da 
participação, sendo que o PS não tinha feito a internalização porque o endividamento 
daquelas empresas a somar ao endividamento da Câmara, esta última ficava numa 
situação de excesso de endividamento. Referiu que, a TERAMB não tinha sido 
considerada naqueles vinte e quatro milhões de euros, sendo que o Sr. Presidente havia 
misturado o investimento da TERAMB, que ia ser realizado por ela, que era uma 
empresa sustentável, com o investimento da Câmara e não era o que estava em causa, 
ou seja, o que ali estava em causa era que a Câmara, somando a dívida das empresas 
que não eram sustentáveis, ia entrar numa situação de excesso de endividamento. Outra 
nota, relativamente à primeira intervenção, teve que ver com o facto do Sr. Presidente 
ter dito que a Câmara não tinha problemas financeiros nem de sustentabilidade, mas 
tinha recusado, numa Assembleia anterior, dar cinquenta mil euros às juntas de 
freguesia do concelho, para que estas realizassem pequenos investimentos nas 
respetivas freguesias, com o argumento de que davam apoio logístico. Informou que, o 
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PSD tinha tido o cuidado de analisar, através dos seus autarcas com reuniões que tinha 
tido a nível regional, outros concelhos da região e a Praia era o que ficava no fim da 
lista dos apoios concedidos às juntas de freguesia e todas aquelas autarquias apoiavam 
logisticamente as suas juntas de freguesia. De seguida, explicou o porquê de se estar a 
desviar do assunto, ou seja, disse que era só para o Sr. Presidente ver que dizia que a 
Câmara estava numa situação muito boa e não era verdade. Disse que havia uma 
questão, levantada pelo Tribunal de Contas, que dizia respeito à Praia Cultural, isto é, 
disse que a lei, no início, não incorporava a Praia Cultural naquela questão da 
sustentabilidade, a verificação da sustentabilidade, mas a partir de uma revisão feita à 
lei, a Cooperativa Praia Cultural tinha passado a estar obrigada àquela sustentabilidade, 
sendo que o Relatório dizia que para efeitos da mesma teriam de ser analisados os 
exercícios de dois mil e quinze, dezasseis e dezassete, pelo que tinha tido o cuidado de 
fazer a referida análise e tinha verificado que a Cooperativa Praia Cultural não 
verificava o critério da sustentabilidade. Posto isso, disse que gostaria de perguntar, ao 
Sr. Presidente, como iam resolver aquela situação, sendo que esperava que não fizessem 
o mesmo que tinham feito em relação à Praia em Movimento e à Sociedade de 
Desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------                        
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que, em relação à questão do controlo 
e logo no início do ponto relativo à ASTP, o Tribunal de Contas era claro –“…Tal como 
até então, o município determinava as políticas operacionais e financeiras da 
Associação, consistiam basicamente a assegurar a continuidade das atividades 
anteriormente desenvolvidas pela Praia em Movimento, bem como o financiamento da 
Cooperativa Praia Cultural...”. Posto isso, disse que a Câmara, em dois mil e 
catorze/dois mil e quinze, como uma inovação jurídico-financeira, tinham colocado a 
Praia em Movimento em hasta pública, que tinha sido adquirida em setenta por cento 
pela ASTP. Disse que, até dois mil e catorze, a Praia em Movimento recebia cerca de 
um milhão e seiscentos mil euros para pagar o serviço da dívida de cerca de dez 
milhões, que era basicamente isso que ela tinha, ou seja, era uma empresa para gerir 
uma dívida, sendo que a partir de dois mil e quinze a ASTP tinha uma majoração para 
três milhões e seiscentos ou três milhões e trezentos mil euros, orçamento para dois mil 
e quinze, ainda dentro do período temporal do Relatório. Posto isso, dirigiu-se ao Sr. 
Presidente da Câmara referindo que este quando dizia que eram politicamente 
responsáveis, obviamente que o eram, pois tinham transferido, em dois mil e quinze e 
dessa data para cá, um reforço à ASTP para pagar o serviço da dívida da Praia em 
Movimento, ou então esta não tinha capacidade de pagar a sua própria dívida, tinha ido 
a hasta pública e a ASTP tinha comprado com base na transferência do município no 
orçamento municipal. Acrescentou que, o Tribunal de Contas quando chamava a 
atenção para o controlo, não era uma questão politica, era no controlo efetivo e disse 
que tinha estado a tentar perceber quem tinha sido a pessoa a fazer a auditoria e 
presumia que tivesse sido uma pessoa de São Miguel, mas todos os presentes sabiam, e 
bastava qualquer pessoa sentar-se na praça municipal, para perceber o vai e vem que 
existia entre a Praia Cultural, a ASTP e os Paços do Concelho, pelo que era uma total 
ilusão dizer-se que não havia controlo, porque havia e o Sr. Presidente dizia que não era 
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da administração a pessoa por eles indicada, mas era indicada uma pessoa/um 
colaborador para fazer parte do Salão Teatro Praiense, pelo que aquilo era de um 
malabarismo tal, uma falta de memória e pensar que não sabia o que se estava a passar, 
mas não, ou seja, aquilo era um Relatório do Tribunal de Contas e a postura do Sr. 
Presidente perante o mesmo, legítima mas sobretudo inaceitável, sobretudo vindo de um 
jurista, de falar numa inovação jurídica, pois inovação e criatividade tinha tido a 
Câmara nos últimos ano, quando o próprio Tribunal de Contas dizia que não dava o 
visto, os Srs. retiravam; quando em dois mil e doze tinham retirado as participações nas 
empresas porque sabiam que não podiam continuar, mas tinham continuado a transferir 
o dinheiro para o Salão Teatro Praiense, com o acréscimo de, em dois mil e catorze e 
dois mil e quinze, para pagar o serviço da dívida da Praia em Movimento. Acrescentou 
que, era realmente sui generis a posição da Câmara Municipal e tinham pena que o Sr. 
Presidente da mesma não tivesse renunciado uma herança passada e não tivesse tido a 
capacidade de, naquele momento, também poder ter feito um ponto de viragem. Em 
relação à previsão que o Sr. Presidente havia dito que o PSD tinha, disse que não, que o 
que o PSD estava a fazer era relatar o que estava escrito e que o que estava escrito era 
que a Câmara tinha que entrar no procedimento de endividamento excessivo e tinham 
que dar uma resposta até ao dia vinte e oito de outubro. Relembrou que o Sr. Presidente 
tinha dito que a Câmara tinha reduzido de vinte e quatro para vinte, pelo que era o 
assumir o excesso da mesma forma e uma das coisas que no contraditório fazia 
referência, e o Deputado Francisco também já havia alertado, era a questão de serem 
reversíveis, ou seja, a qualquer momento o município podia não conceder ao Salão 
Teatro Praiense os apoios, pelo que era o próprio Tribunal de Contas que chamava a 
atenção para isso. Sobre a possibilidade de admitir a resposta dada em contraditório de 
cessar, em qualquer altura, os apoios à ASTP, disse que convinha relembrar que as 
verbas pagas pelo município tinham como destinatários a Associação, a Cooperativa 
Praia Cultural e a Praia em Movimento, pelo que a possibilidade de desacompanhar da 
solução alternativa, ou seja, puxar para o perímetro municipal aquilo tudo, aí teria que 
entrar num excedente. Disse, ainda, que era apresentada uma solução alternativa sem 
medir as consequências dali advenientes, nomeadamente quanto à situação dos 
trabalhadores, dos investimentos e das dívidas daquelas entidades, ou seja, todos 
aspetos que teriam adequada solução no quadro do RJAEL e questionou se, uma vez 
que já tinha sido dada uma solução no contraditório, aquela solução era mesmo para 
avançar, pois era isso que queriam saber, porque se assim fosse teriam que entrar para o 
quadro do RJAEL ou então continuavam a dizer que não tinham nada que ver com a 
situação e, aí, teriam que explicar aos trabalhadores, indicados pelos últimos elencos 
camarários para lá, o que lhes ia acontecer; o que iria acontecer aos investimentos feitos 
por aquelas empresas, a mando e por dinheiro da Câmara Municipal. Continuou a sua 
intervenção dizendo não perceber como o Sr. Presidente da Câmara conseguia dormir, 
bem como quem tinha responsabilidade naquela situação, porque esta era de uma 
gravidade tal. Disse que, uma auditoria do Tribunal de Contas com palavras como 
“veículo financeiro”, um capítulo “desorçamentação”, “ operações financeiras” fazia 
lembrar casos gravíssimos que havia em Portugal, mas na Praia da Vitória estava tudo 
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bem, mas a partir do momento em que tivessem de dar uma resposta ao Tribunal de 
Contas ou acatar a decisão de incorporar o RJAEL, aí iria passar a ter inibições, 
constrangimentos e ia passar constrangimentos aos vinte mil praienses, pois estes é que 
iam pagar a total desorçamentação que a Câmara havia feito nos últimos anos, a total 
irresponsabilidade financeira feita nos últimos anos. Voltou a frisar o facto da Câmara 
se recusar a dar cinquenta mil euros às suas freguesias, que nem dava cinco mil euros a 
cada uma e disse que os anteriores eleitos camarários tinham colocado restrições tais 
sobre os atuais eleitos e sobre os praienses, que tinham que assumir que a solução ou 
aquilo que ia ser implementado podia ser ou muito mau para alguns, ou muito mau para 
todos, que era o que estava ali em causa, ou seja, ou se deixava cair o Salão Teatro 
Praiense e tudo o que gravitava ali à volta ou então se deixava cair toda a Praia da 
Vitória. Acrescentou que, o Sr. Presidente podia argumentar o que quer que fosse, mas 
ia chegar o dia em que teria que tomar uma decisão e teria o ónus desta, pois era 
politicamente responsável não só por aquilo que o Salão Teatro Praiense tinha, mas por 
aquilo que se tinha passado até final de dois mil e quinze, que era o que o Tribunal 
reportava, bem como até dois mil e dezoito e iria continuar, politicamente responsável, 
até aos próximos três anos para resolver o problema. Referiu que, o Sr. Presidente tinha 
tempo para implementar aquilo que quisesse, eventualmente com a aceitação da 
maioria, mas que não contasse com o PSD para entrar no jogo de que tinham tido o 
apoio deste e chamou a atenção para o facto de terem sido reiteradas, cinco vezes, 
ilegalidades, atos identificados no Relatório do Tribunal de Contas. Concluiu dizendo 
que, naquele momento, vinte mil pessoas na Praia da Vitória estavam com uma sombra 
por cima e que o que viam era um assobiar para o ar e dizer-se que não era nada 
daquilo, que era uma inovação jurídica, ou seja, empurrar com a barriga para a frente o 
problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------                             
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que ia 
começar pela última intervenção. Respondeu então que, relativamente à hipótese de 
renunciar a heranças, o PS se orgulhava daquilo que tinha feito, do que estava e do que 
estava para fazer, pelo que não renunciavam a heranças, ao contrário do PSD. De 
seguida, e respondendo diretamente às perguntas sobre a ASTP, disse que o PSD já 
havia tomado a decisão, aquando do voto contra o apoio à mesma. Informou que, 
quando falava em responsabilidade partilhada, não estava só a falar das deliberações em 
causa no Relatório, mas sim de todos os processos, pelo que não se pensasse que não se 
havia feito nada relativamente aos valores apresentados, porque se tinha feito, ou seja, 
estava à vista de todos, estava nas freguesias, no apoio às pessoas, em atividades, etc. e 
aqueles investimentos, o que se havia feito tinha sido partilhado, sonhado e tinha tido 
ideias e iniciativas, também, da bancada do PSD, tinha tido vários responsáveis, quer do 
PS, quer do PSD e não só, definindo-se os investimentos prioritários, que naquele 
momento estavam ao serviço das pessoas e assim iam continuar. Relativamente à hasta 
pública, disse que também tinha sido ali deliberada, pelo que era preciso ter isso em 
atenção, pois não tinham sido os executivos socialistas sozinhos que tinham feito tudo 
aquilo. No que diz respeito ao comentário sobre a expressão “inovação jurídica”, vinda 
de um jurista, disse que até àquele momento não lhe tinham dado nenhum manual, 
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nenhuma decisão do Tribunal de Contas relativa a uma interpretação semelhante à do 
artigo dezanove. Acrescentou que havia várias situações do género, daí a própria 
Direção Geral das Autarquias Locais, a quem enviavam e comunicavam todos os 
orçamentos, nunca ter dito nada, porque não era passível de consolidação. Ainda sobre a 
questão da inovação jurídica, respondeu ao Deputado Francisco Ávila dizendo que não 
era Sr. de números, mas dizer-se que a TERAMB era sustentável, sendo que o Relatório 
dizia uma coisa e, naquele momento, viam que o que estava em causa era a 
sustentabilidade da própria TERAMB. Esclareceu que quando tinha apontado a 
TERAMB, como sendo um exemplo que não tinha sido referido nas intervenções do 
PSD, era porque para o Tribunal de Contas esta estava ainda como tendo sido 
cofinanciada a oitenta e cinco por cento, sendo que esta tinha sido cofinanciada a cem 
por cento e, naquele momento, o maior problema que tinham em todo o setor 
empresarial participado, ou até mesmo no não participado, era precisamente a 
TERAMB. Em relação à Cooperativa, respondeu que o enquadramento jurídico da 
Cooperativa tinha sofrido diversas alterações ao longo dos tempos, pelo que naquele 
momento não era uma questão de preocupação, e já respondendo a outra questão, disse 
que estavam a falar de uma célebre atitude que um Governo da República tinha tido 
contra o poder local, que tinha extinguido freguesias, que queria extinguir fundações e, 
felizmente, isso vinha sendo aliviado e, felizmente, naquele momento com a 
Cooperativa podiam ter outro enquadramento jurídico, que não podiam ter à data em 
que se haviam feito aquelas soluções. De seguida, esclareceu que não havia dito que o 
Relatório não citava o contraditório, pois ele citava-o mas não o respondia, nem 
respondia à questão essencial da interpretação do artigo dezanove, que era o que estava 
em causa. Relativamente ao visto que havia sido recusado, disse que tinha sido, 
precisamente, o visto que havia sido aceite, que na altura tinha sido recusado devido a 
uma interpretação, também do Tribunal de Contas, também inovadora, que depois da 
contestação tinha recuado e era onde estava todo o passivo da Escola Profissional da 
Praia da Vitória, para consolidar na Câmara Municipal, daí o visto ter vindo para trás. 
Acrescentou que, a Câmara Municipal tinha sido a entidade fundadora da Escola 
Profissional e toda a dívida, todos os passivos que estivessem nesta, passavam, a cem 
por cento, para a Câmara Municipal, quando nem havia fluxo financeiro entre ambas e 
como já havia sido frisado ali e autorizado por aquela Assembleia Municipal, estavam 
em processo para a Câmara Municipal sair da Escola Profissional, precisamente por 
uma questão, ou seja, porque quando havia saído a referida estratégia de um Governo da 
República, que também queria extinguir as fundações, na altura a fundação da Praia da 
Vitória só não tinha sido extinta porque estava a decorrer uma obra cofinanciada, sendo 
que, felizmente, o quadro legal havia-se alterado e conseguia-se manter a fundação, 
caso contrário a fundação já tinha sido extinta e não tinham ensino profissional na Praia 
da Vitória. No que diz respeito à data do Relatório, esclareceu que tinha dito que era a 
data de referência e acrescentou que se as questões de sustentabilidade financeira 
estivessem em causa, independentemente de entrarem naquelas que eram as 
recomendações do Relatório do Tribunal de Contas, e estivessem numa situação de 
grande rotura financeira não tinha sido feito o que tinha sido feito, nem nunca seria 
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possível fazer-se o que se ia fazer. Quanto às previsões do PSD, mencionou que este já a 
havia feito e relembrou a expressão utilizada – “Para o PSD vai causar um aumento 
brutal de impostos na Praia da Vitória”. Informou que até tinha estranhado quando 
tinha visto aquela expressão, porque tinha sido uma expressão muito famosa em 
Portugal, com origem no Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e que tinha sido 
manchete em vários órgãos de comunicação social, pelo que, aquela grande reação do 
PSD da Praia da Vitória, que seguia em linha com aquele antigo ministro das finanças, 
de um Governo do PSD, pelos vistos para o PSD ainda havia saudades do mesmo e da 
questão em causa. Reforçou a informação de que iam continuar a fazer o seu trabalho, a 
fazer o seu investimento, pelo que na altura certa haveriam de dizer quem tinha tido 
razão e aí, uma vez mais, os praienses haviam de ser chamados a decidir. ------------------     
 -------- O Presidente da Mesa solicitou que os líderes de cada grupo parlamentar se 
dirigissem à Mesa de forma a debaterem os tempos. Após acordo entre todos, ficou 
decidido, uma vez que o tempo estava ultrapassado, que se iria dar dois minutos de 
intervenção a cada um dos quatro deputados do PSD inscritos. -------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e mencionou que, quando se dizia 
que aquela Câmara Municipal não vinha tendo a sua atividade comprometida nos dias 
que corriam, que vinha a conseguir captar o investimento, que estava a funcionar 
normalmente, fazia-o lembrar um dos melhores livros que alguma vez tinham sido 
escritos, ou seja, de Voltaire, o Cândido, onde Voltaire punha nas palavras do 
personagem principal, Cândido, uma expressão que aparecia dezenas de vezes ao longo 
da obra, ou seja “Tudo vai bem, tudo vai pelo melhor”, o rapaz caía-lhe o mundo em 
cima, mas estava sempre tudo bem, mas não era verdade, pois quem conhecia como eles 
conheciam, quem comparava como eles comparavam, quem reparava como eles 
reparavam na tremenda injustiça que as juntas de freguesia do concelho estavam a 
passar, viam isso. Disse que não sabia a situação de sete das juntas de freguesia, mas 
que quatro estavam com a corda ao pescoço, já se haviam manifestado naquela 
Assembleia, já haviam apresentado uma série de medidas, de projetos de recomendação 
no sentido das juntas serem mais apoiadas e nada tinha sido conseguido. De seguida, 
referiu que, apenas para terem uma ideia, tinham uma tabela que comparava, e haviam 
de fazer chegar àquela Assembleia, os montantes que cada uma das juntas de freguesia 
da Região recebia das respetivas Câmaras Municipais e informou que, a Câmara 
Municipal da Praia da Vitória ocupava o décimo oitavo lugar, só não ocupava o décimo 
nono e último lugar porque no Corvo não havia junta de freguesia. Deu exemplos de 
freguesias do concelho vizinho, Raminho e Altares, que tinham recebido apoios no 
valor de cerca de setenta mil e quarenta mil euros respetivamente, sendo que a Agualva, 
que era a maior freguesia da ilha, tinha recebido três mil, quinhentos e setenta e seis 
euros, pagos com quatro meses de atraso. Disse, ainda, que havia outras questões, ou 
seja, que tinham herdado o protocolo de delegação de competência, de dois mil e treze, 
e não havia qualquer hipótese de o reverem, não por vontade da junta, mas por 
indisponibilidade da Câmara, bem como tinham enviado ofícios, emails e nada tinha 
obtido resposta, pelo que, se aquele Relatório era penalizador para alguém era para as 
juntas de freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------      
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 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, o PSD e as pessoas que tinham 
estado na conferência de empresa assumiam as declarações que tinham feito. Disse que, 
o Sr. Presidente tinha feito a comparação do Ministro Vítor Gaspar, mas o PS esquecia-
se, muitas vezes, que este aparecia e as citações eram ditas, porque o país tinha ficado 
na banca rota depois da ação do Primeiro-ministro José Sócrates e não tinha sido mais 
uma vez que o PSD tinha pedido a Troica, mas sim a exigência que a tinha feito vir para 
Portugal. De seguida, disse que o PSD considerava que o Tribunal de Contas era um 
órgão soberano, que se devia respeitar e continuavam a dizer que as suas declarações 
eram graves. Posto isso, questionou: ---------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Pergunta – Se o valor, fosse de vinte e quatro milhões, fosse de vinte milhões, 
valor referido pelo Sr. Presidente da Câmara, era ou não grave para a sustentabilidade 
da Câmara, se era uma dívida que o Sr. Presidente ia continuar a alimentar durante os 
próximos três anos ou ia assumir/responsabilizar-se pela mesma? ----------------------------  
 -------- 2ª Pergunta – Se o Sr. Presidente não achava que a Câmara precisava de aderir a 
medidas de recuperação financeira, sim ou não? -------------------------------------------------  
 -------- 3ª Pergunta – Relembrou que o Sr. Presidente tinha dito que ia manter e reforçar 
a relação com a ASTP, que tinha dito que os três vírgula seis milhões eram apoios, um 
quarto do orçamento da Câmara. Posto isso, disse que aquele valor era participação e 
questionou, se estava tudo bem, o porquê das juntas de freguesia não serem mais 
apoiadas, o porquê daquele valor não ser repartido, o que a ASTP tinha de competências 
que as juntas de freguesia não tinham, pelo que estava declarado que o referido valor era 
para pagar a dívida. Disse que estava claramente demonstrado que a situação da Câmara 
era grave e, relativamente à dívida da ASTP, disse que esta nunca ia ser declarada, 
apenas ia ser declarada a dívida da Câmara, pelo que aquela dívida ia continuar e 
aquelas pessoas iam continuar a alimentar a mesma. --------------------------------------------  
 -------- Concluiu a sua intervenção questionando se era daquela forma que o Sr. 
Presidente queria gerir o futuro dos praienses. ---------------------------------------------------              
 -------- O Deputado Bruno Nogueira iniciou a sua intervenção com uma pergunta aos 
deputados da bancada do PS, ou seja, disse que estes deviam ser das pessoas mais bem 
pagas, dos últimos tempos, à hora, porque estavam presentes, mas era o mesmo que não 
estivessem, pois podiam intervir, enriquecer o debate, podiam trazer a sua perspetiva 
para o debate e, no entanto, o que viam era que não lhes interessava e, questionou-os 
então, se alguém tinha dúvida que a Câmara exercia controlo sobre a gestão da ASTP, 
pois ninguém no município, ninguém na Praia tinha dúvidas sobre isso. Disse que 
existia controlo, que a Câmara controlava tudo o que lá era feito, noventa e sete por 
cento do orçamento da ASTP era controlado pela Câmara. Acrescentou que era muito o 
que a ASTP vinha a fazer, já o havia dito na Assembleia Municipal anterior, e não se 
colocava isso em questão. Posto isso, deu como exemplos o multisserviços da Agualva, 
dizendo que tinha sido adquirido ou construído pela Praia em Movimento por setecentos 
mil euros, mas, na verdade, com aquele empurra para a frente, que era a nova politica 
daquele município, ia custar dois ponto seis milhões de euros ao mesmo; Porto Martins, 
um ponto três milhões na aquisição, no final custava cinco milhões; etc.. Disse que 
estavam a falar num investimento, só em multisserviços, no município, que deveriam ter 
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custado três ponto oito milhões e ia acabar por custar catorze milhões de euros e disse 
que era isso que estava a acontecer e que não tinha dúvida de que a Câmara ainda tinha 
capacidade de endividamento, pois com a nova política de empurrar para a frente iam 
sempre ter algum, até rebentar a corda. Acrescentou que, se falava sempre muito em 
endividamento, apoios europeus e questionou o porquê de apoios europeus, pois 
existiam outras questões que estavam a demonstrar a falta de capacidade financeira da 
Câmara. Relembrou que tinham, naquele momento, um problema em Santa Rita e 
questionou o porquê de ainda não o terem solucionado. Mencionou que aquilo só 
demonstrava que a capacidade maravilhosa de que falavam não existia, tudo o que 
faziam naquele momento carecia de endividamento e não era assim tão à vontade como 
falavam. Concluiu questionando, o Sr. Presidente, se este já havia falado com os 
funcionários da ASTP, se já lhes havia explicado e dado alguma garantia, pois a si 
preocupava, acima de tudo, os munícipes, obviamente, mas aqueles funcionários, que 
estavam na Praia em Movimento, tinham passado para a ASTP, entretanto tinha havido 
outros a entrar e que estavam, literalmente, nervosos, com a corda ao pescoço e a sentir 
que não sabiam o que ia acontecer, pelo que achava que o município deveria ter um 
cuidado especial com estes. --------------------------------------------------------------------------           
 -------- O Deputado Francisco Ávila iniciou a sua intervenção, pedindo ao Sr. 
Presidente da Mesa que tivesse em conta, na sua última intervenção, a Praia Ambiente e 
não a TERAMB, pedindo desculpas pelo lapso. Relativamente às intervenções do Sr. 
Presidente, disse que ia ser muito rápido e disse que só o queria lembrar que, quando ele 
tentava envolver o PSD naquela situação, que o que estava em causa naquele Relatório 
e ia voltar a frisar, era o esquema utilizado para ocultar a dívida, mas se este quisesse ir 
para as eleições, relembrava-o de que em dois mil e nove o PS tinha tido setenta por 
cento dos votos, tinha elegido cinco vereadores e o PSD tinha elegido dois; em dois mil 
e treze o PS tinha tido sessenta e dois por cento dos votos, tinha elegido cinco 
vereadores e o PSD dois e, se bem se lembrava, o Sr. Presidente da Câmara anterior, 
quando lhe falavam em argumentos, utilizava o argumento da votação das urnas, pois 
ali estava, esse argumento não podia servir para umas coisas e não servir para as outras, 
pelo que ficavam esclarecidos em relação a essa questão. Em relação à votação do apoio 
à ASTP, disse que o Sr. Presidente não quisesse comprometer o PSD com apoios, pois 
este não estava a pôr em causa o que era feito pela ASTP, o que estava a ser colocado 
em causa, pelo Tribunal de Contas, era a forma, encontrada pelo PS, para desvirtuar a 
essência das câmaras municipais, como por exemplo a criação da ASTP, que só tinha 
sido criada porque não se conseguia enquadrar as empresas num perímetro municipal, 
por causa da questão do excesso de endividamento e o PSD não ia votar questões que 
eram ilegais, Em relação à responsabilidade politica e jurídica, relembrou o Sr. 
Presidente que, mesmo que fizesse três mandatos, vários empréstimos da Sociedade de 
Desenvolvimento da Praia da Vitória e da Praia em Movimento, que eram financiados 
pelas transferências da Câmara à ASTP, iam decorrer mais de vinte anos para os pagar, 
pelo que se o Sr. Presidente, por qualquer motivo, saísse, se o executivo que ficasse não 
se responsabilizasse politicamente sobre as mesmas, como se resolveria o problema. -----            
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 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que estavam ali há pouco tempo, 
tinham sido poucas as assembleias, mas iam estar ali muito tempo, saiam e 
cumprimentavam-se, pelo que gostaria que nunca ultrapassassem a questão da diferença 
de opiniões, de formas diferentes de se fazer as coisas, de convicções, para outros, como 
por exemplo para caracter, ou seja, para carater é que não, nunca. Informou que tinha 
achado lamentável a forma como o Deputado tinha começado a sua intervenção, sendo 
que nem ia explicar o porquê, todos sabiam qual era a sua função ali e não se ia deixar 
nunca condicionar pela opinião deste em relação à sua intervenção. Acrescentou que a 
sua intervenção tinha que ver com a sua convicção e intervinha quando achasse que 
devia e informou o Deputado Clélio que também não tinha gostado da expressão 
“aldrabice”, que tinha sido utilizada duas vezes. Concluiu repetindo que era a sua 
convicção que o fazia intervir. ----------------------------------------------------------------------        
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, chegados ao fim daquele 
debate, obviamente, não restavam dúvidas de que a Câmara do PS, ao longo dos últimos 
anos, tinha usado expedientes técnicos, jurídicos e financeiros para ir executando os 
seus projetos e havendo imposições legais, tinha usado de expedientes, mais ou menos, 
malabaristas para ir fugindo, nas entrelinhas das leis, aos limites impostos. Referiu que, 
chegado a dois mil e dezoito, o município era confrontado com um Relatório onde todas 
as jigajogas jurídicas eram plasmadas e evidenciadas, significando isto que, na presente 
data, cada um dos praienses devia mil euros. Acrescentou que, o que podia, dizer da sua 
parte, era que nunca tinha votado nessa gente, pelo que não era responsável por aquilo, 
como também não tinha sido responsável pelo que Sócrates tinha feito, mas tinha tido 
que pagar e tinha sofrido na pele os desvarios feito no país e em muitas câmaras do 
mesmo. Disse que, o que ali viam e depreendiam das palavras do Sr. Presidente, era que 
a coisa até poderia não ser assim tão má quanto isso, iam continuar e siga para a frente, 
pelo que só esperava que assim fosse, mas o problema era que havia vinte milhões para 
pagar, havia uma Câmara que eles, enquanto Assembleia Municipal, tinham o dever de 
fiscalizar e havia um perímetro de gestão financeira que fugia, completamente, ao 
controlo destes e a maior parte dos investimentos, das obras e dos projetos eram 
executados por aquela via. Posto isso, questionou para que servia a Assembleia 
Municipal e a Câmara, pois sendo assim, entregava-se a uma empresa, nomeava-se três 
gestores, pagava-se a estes, um fiscal único e não era preciso pagar-se a vereadores, 
nem senhas de presença à Assembleia Municipal, nem era preciso gastar-se dinheiro em 
campanhas eleitorais e ficava tudo gerido. Concluiu dizendo que estavam perante aquela 
situação e esperava, sinceramente, que os praienses, quer os que haviam votado 
maioritariamente no PS, quer os que não o tinham feito e sobretudo estes, não viessem a 
pagar por decisões e ações que lhes eram completamente alheias. Relembrou, ainda, que 
muitas vezes, naquela Assembleia, havia pronunciado a palavra dívida e saltava 
imediatamente o antigo Presidente da Câmara, dizendo que havia dívida, mas havia 
ativos, despejando milhões e milhões de ativos, pelo que se havia assim tantos milhões 
em ativos, vendessem estes e pagava-se a dívida. ------------------------------------------------              
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção agradecendo o modo 
como a Mesa tinha conduzido os trabalhos, tendo em conta a importância do assunto em 
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causa. De seguida, disse que queria deixar uma nota de lamento por algo que não queria 
dizer ali, mas ia ter que o fazer. Disse que, lamentava pela intervenção a que se havia 
remetido o grupo municipal do PS, em dois aspetos, ou seja, num dos casos não tinha 
havido qualquer tipo de ataque de caráter, apenas tinha havido um registo político pelo 
silêncio da bancada da maioria, perante um assunto com aquela importância e era ali 
que tudo começava e acabava e era legítimo aquele registo político e, de alguma forma, 
surpreendente que num assunto com aquela relevância o PS só se tivesse limitado a 
intervir naquele aspeto. Relativamente à questão da “aldrabice”, disse que explicava e 
reiterava, isto é, era uma aldrabice, pois alguém que dizia que um Relatório era de trinta 
e um de dezembro de dois mil e quinze, quando este era de oito de maio de dois mil e 
dezoito era uma aldrabice em qualquer parte do mundo. Disse que havia andado muitos 
anos na política e havia um político que tinha dito na Assembleia que “isto da verdade e 
da mentira é tudo muito relativo” e que “a ética é uma coisa subjetiva”, mas as coisas 
eram como eram, ou seja, alguém que dizia que um Relatório era de trinta e um de 
dezembro de dois mil e quinze, quando se provava que na verdade era de oito de maio 
de dois mil e dezoito era uma aldrabice e não estava a fazer nenhum juízo de valor sobre 
a pessoa, nunca o fazia, apenas estava a falar sobre a questão em concreto, sendo que 
percebia que não quisessem falar sobre o que era importante e quisessem andar às voltas 
com outras coisas, mas o assunto estava esclarecido, ou seja, era aldrabice porque 
tinham dito uma coisa que não era verdade. Sobre o registo político do silêncio do PS, 
que só falava para enredar e que tinha pedido a palavra apenas para isso, disse que não 
falava sobre isso, pois só falava sobre o que era importante. Concluiu dizendo que, o 
PSD assumia com grande convicção a importância do exercício responsável das suas 
atribuições e competências, obrigações e deveres políticos de fiscalizar a ação da 
Câmara Municipal e disse que era isso que tinham feito, com a dificuldade de tempo, 
porque muito mais havia para dizer e era lamentável que no final daquelas horas de 
debate, com um documento com aquela importância, com os milhões que estavam em 
causa, com os problemas que isso causava aos praienses, houvesse uma permanente 
obsessão com o PSD. Acrescentou que, o PS, como já se havia dito, tinha tido maiorias 
na ordem dos setenta por cento; o PS havia dito/proclamado/propagandeado que tinha 
reinventado a gestão, o PS tinha inaugurado obras, o PS tinha tirado e metido placas, o 
PS tinha dito que tinha orgulho na obra feita, o PS já havia dito ali que o que interessava 
era o programa que ganhava e nunca, naqueles anos todos, o PSD tinha sido chamado 
para o que quer que fosse e, naquele momento em que o Tribunal de Contas dizia que a 
dívida era excessiva em cento e dezoito por cento, que havia operações ilegais, 
desorçamentação, que havia instrumentos, veículos e desvios de pessoas, recursos, 
meios e dinheiros, que tinha sido criada uma câmara paralela, virem dizer que o PSD é 
que tinha a culpa e era chamado para isso, era lamentável. Relembrou que o que estava 
ali em causa não era o PSD, nem o PS e nem as pessoas em concreto, mas sim um tipo 
de intervenção pública, de gestão pública que conforme tinham avisado e conforme o 
Tribunal de Contas tinha demonstrado, tinha posto em causa a sustentabilidade 
financeira do município, através da criação de uma Câmara paralela, pelo que 
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lamentavam que, depois de tudo, depois daquela que tinha sido, insistentemente, a 
posição do PSD de perguntar a partir dali como ia ser, não tivessem tido respostas. -------              
 -------- O Presidente da Câmara respondeu que, relativamente à intervenção do 
Deputado Hélio Rocha, tinha ficado com curiosidade de ver o documento e esperava 
que também fosse incluído todas as questões de apoio às juntas de freguesia, bem como 
o custo da mão-de-obra, os outros diversos apoios, o valor do terreno que tinham 
adquirido para a Junta de Freguesia da Vila das Lajes para desenvolverem um projeto, 
ou seja, todos os apoios e aí não seriam os números que o Sr. Deputado tinha 
mencionado e que ficariam em ata. Relativamente à intervenção do Deputado César 
Toste, disse que sim, que da mesma forma que era responsável pelo que dizia, também 
seriam responsáveis pelo que tinham dito. Quanto à questão da Troica ter vindo para 
Portugal, disse que tinha havido outra frase, para além da mencionada, que tinha ficado 
famosa na altura do PSD, que era “Vamos muito para além da Troica”. Quanto às 
questões da ASTP e respondendo aos Deputados Bruno Nogueira e César Toste, disse 
que já haviam tomado a sua posição, votando contra, da mesma maneira que tinham 
votado contra o Orçamento Municipal, ou seja, contra os vencimentos que os 
trabalhadores da Câmara Municipal recebiam, pois era aquele documento que os 
autorizava. De seguida, e continuando a falar nas questões de controlo de gestão e da 
própria lei, referiu que quando se tinha lido parte da lei, em que tinha lido a primeira 
parte, achava que tinha ficado respondida a questão jurídica, uma vez que não se tinha 
voltado à mesma, quer da questão da participação, quer da questão de haver ou não 
participação, porque aí permitia ir para outra discussão, ou seja, o que era que a lei dizia 
que era controlo de gestão, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, e porque 
aí também era interessante terem o debate. Relembrou que, o Deputado Bruno Nogueira 
havia frisado a questão de Santa Rita e disse que aquela questão não era financeira, mas 
sim jurídica e, por exemplo, era também o Orçamento Municipal que ia permitir 
legalizar, porque se tinha conseguido chegar a acordo e desbloquear uma solução 
jurídica dos proprietários dos terrenos e dos proprietários das casas, relativamente às 
Pedreiras. Acrescentou que, tinha sido aquele executivo municipal que já tinha 
legalizado duas áreas ilegais na Serra de Santiago, que ia legalizar, ainda no mês de 
junho, a AUGI das Pedreiras, que iam adquirir os terrenos, porque tinha havido acordo e 
já o tinham, também, com os proprietários das casas, ficando apenas a faltar a Serra de 
Santa Rita, sendo que aí, também, iam chegar e não iam desistir, iam dar uma resposta 
às pessoas, pois isso era o fundamental. Referiu que, também tinham votado contra o 
documento que autorizava a Câmara Municipal a legalizar as Pedreiras, porque quando 
se votava um documento, votava-se na sua globalidade ou então abstinham-se, tal como 
tinha acontecido com algumas juntas de freguesia, o que queria dizer que concordavam 
com algumas coisas e discordavam de outras, pelo que tinham que assumir o ato que 
tinham tido. Em relação às questões do Deputado Francisco Ávila, das eleições e que se 
decidisse se candidatar e ficasse, disse que era verdade, que sairia dali e ainda ficava 
valor, da mesma forma que ainda estava a pagar dívidas do PSD. Disse que, naquela 
matéria, havia duas questões que tinham que ter uma posição, não só de ética, mas 
institucional, isto é, todas as operações, fossem no âmbito da Câmara ou de qualquer 
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entidade, eram auditadas, aprovadas pela Assembleia Municipal da Praia da Vitória, 
mesmo estando tudo aquilo que o Deputado tinha frisado, por muito que custasse ao 
PSD, quer na criação da Praia Ambiente, na TERAMB, Praia em Movimento, 
Cooperativa Praia Cultural, quer quando tinha havido o processo de hasta pública, 
tinham sido tudo processos que tinham passado por ela, como tinha acontecido com 
empréstimos, que tinham sido tratados tal como se fossem da Câmara Municipal. 
Quanto ao aumento da dívida das referidas entidades, disse que esta não ia aumentar, até 
porque estava a reduzir desde dois mil e quinze e dependia dos meios financeiros que a 
Câmara transferia. Relativamente a se vender os ativos, disse perceber que era aquilo 
que queriam que acontecesse e que tinha sido aquela a previsão que tinham feito, mas 
não, isto é, os ativos iam continuar a servir as pessoas, a ter os beneficiários, porque, 
acima de tudo, eram investimentos e ativos para as pessoas e estavam ao serviço destas, 
sendo que não estava nada em causa, nem tinha sido nada feito para estar fechado no 
gabinete de um membro do executivo ou de quem quer que fosse. Quanto a questões, 
relativamente ao futuro, disse que desde o inicio que tinha estado a falar no futuro e, por 
muito que isso custasse a alguns, a Câmara Municipal ia continuar a investir, ia 
continuar a sua capacidade de atuação, a sua capacidade de ação, a olhar para as pessoas 
e, na devida altura, ia pegar naquele documento e dizer se aquilo havia, ou não, 
acontecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio e dirigiu-se ao Deputado Clélio Meneses 
dizendo que não tinha havido ofensas da honra, que ninguém tinha ofendido ninguém. --                   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que queria apenas que ficasse 
registado que, ao contrário daquilo que se tinha tentado fazer e ia-se poupar a qualquer 
juízo de valor para evitar que o debate se prolongasse, era inaceitável que se dissesse 
que o PSD estava contra o pagamento de vencimentos e que aquilo não podia passar em 
claro. Disse perceber que fosse uma fuga em momento de aperto, mas havia apertos que 
podiam ter muitas outras fugas que não o ataque a quem estava ali. Referiu que os 
orçamentos eram documentos votados na generalidade, como bem se sabia e, 
obviamente, que era votado o sentido geral do documento e usar aquilo para ataque 
político sem fundamento, com a perspetiva de que não havia resposta, achavam 
lamentável e lamentava, mesmo, que aquela Assembleia, com aquela importância, 
terminasse daquela forma. ---------------------------------------------------------------------------       
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram doze horas e vinte minutos, e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da primeira sessão extraordinária do ano de dois mil e dezoito, 
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. --------------------------------  
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