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ATA Nº 4 
 

3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

29 DE JUNHO DE 2018  
 

 -------- Aos vinte e nove 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 terceira sessão ordinária 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, Maria de 
Fátima Pimentel Alves Homem – PS, 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, Hélder Francisco da Silva Pereira - PS em substituição de 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, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em substituição de 
Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Jorge Emanuel Costa Gomes – PSD em substituição 
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paula Cristina Ávila Rocha – 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, 
Ricardo Vieira – CDS-PP em substituição de Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira 
Pinto – CDS-PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Luís 
Carlos Dutra Vieira – Junta de Freguesia dos Biscoitos, Miguel Alexandre Terra Garcia 
em substituição de 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, Ana Paula Ávila Lima 
Félix em substituição de 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: ----------------------------------------  
 -------- Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, 
Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, Mónica Andreia Simões Brum 
– Junta de Freguesia do Cabo da Praia e César Leandro da Costa Toste – Junta de 
Freguesia da Vila das Lajes. -------------------------------------------------------------------------   
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 -------- 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: -----------------------------------------  
 -------- Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, 
Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, Mónica Andreia Simões Brum 
– Junta de Freguesia do Cabo da Praia, César Leandro da Costa Toste – Junta de 
Freguesia da Vila das Lajes, Francisco Alberto de Lima Ourique – PS, Paulo Rui 
Mendes Homem – PSD, José Aurélio Coelho Gomes – PSD e Lígia Maria da Silva 
Dutra – CDS-PP. --------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 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: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Tiago Lúcio Borges de 
Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Tiago Manuel Silva Borges e Rui Miguel 
Mendes Espínola. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 
oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, o 
seguinte membro da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  
  ------- Cláudia Fagundes Martins. -----------------------------------------------------------------  
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL  E 
DEZOITO – SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA: ------------------------------------------ 
--------O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que queria fazer um 
pequeno reparo, ou seja, na identificação dos membros da Assembleia, os presidentes de 
junta eleitos em lista do PSD gostariam que a sua identificação fosse pela junta de 
freguesia que representavam e não pelo partido.------------------------------------------------   
 -------- 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. ----  
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 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Juventude Desportiva Lajense, pela conquista do 
título de Campeonato da Ilha Terceira de Futebol no escalão de Seniores Masculinos, 
lido pelo Deputado Elmano Nunes. ----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que o PSD se associava, com 
gosto, ao voto apresentado, tendo em conta aquilo que estava no respetivo conteúdo e, 
sobretudo, aquilo que vinha sendo os sessenta anos do Juventude Desportiva Lajense, 
com uma atividade que orgulhava os lajenses, mas também o concelho da Praia da 
Vitória e a ilha Terceira, na medida em que tinham conseguido algo que era muito 
importante na atividade desportiva, ou seja, tinha uma atividade competitiva de relevo, 
com os títulos que eram conhecidos e públicos, mas conseguia aliar essa atividade 
competitiva de sucesso a uma atividade de formação que era a essência do desporto. 
Acrescentou que, a atividade de formação tinha que ver com o número de atletas que 
compunham o clube, mas também o Torneio do Ramo Grande, que era uma das maiores 
marcas da Região, pelo que por tudo isso, pelos sessenta anos, por todos os que por lá 
tinham passado, pelos sucessos e por aquilo que o desporto fazia em prol da 
comunidade, o PSD associava-se 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 PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, nomeadamente ao 
setor de patinagem, fase aos resultados obtidos no Campeonato Regional de dois mil e 
dezoito, lido pelo Deputado António Borges. -----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e informou que estava impedido 
de votar devido aos cargos que ocupava no Clube -----------------------------------------------   
 -------- (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 jovem Ricardo Neves Garcia, pelo título de Campeão 
Regional de Golfe, no Campeonato Regional Individual Absoluto, lido pelo Deputado 
Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que o PSD se associava ao 
voto, tendo em conta o sucesso desportivo do jovem em causa, pois este era mais um 
dos jovens que demonstrava que vivendo numa terra com o isolamento como eram os 
Açores, com os respetivos constrangimentos, conseguiam ter, ao mais alto nível e nas 
mais variadas modalidades, um conjunto de exemplos que os orgulhava e que era um 
estímulo para todos os outros jovens, isto é, que era possível ter uma atividade 
desportiva de sucesso e com repercussão nacional e internacional. ---------------------------  
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 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------   
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de João Carlos Sales Martins, lido pelo 
Deputado Clélio Meneses. ---------------------------------------------------------------------------                         
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de João Carlos Sales Martins, lido pelo 
Deputado Luís Leal. ----------------------------------------------------------------------------------                         
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Manuel Couto Fagundes, lido pela Deputada 
Eulália Leal. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Manuel Couto Fagundes, lido pelo Deputado 
Hélio Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------                 
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade.  -----------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Junta de Freguesia do Cabo da Praia e à Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, pela atribuição à Praia da Reviera do título de Praia Zero 
Poluição 2018, lido pelo Deputado Miguel Garcia. ----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, se associavam ao voto 
e que queriam manifestar a congratulação que tinham, relativamente ao sucesso daquela 
área essencial do município da Praia da Vitória, em termos turísticos, da qualidade de 
vida, tanto para quem vinha de visita como para quem vivia no concelho. Disse que a 
Praia da Riviera tinha aquela dimensão quase mítica, pela sua tradição e por tudo aquilo 
que já havia passado ao longo do tempo, nomeadamente por ter sido parcialmente 
destruída por um porto comercial e um porto de pescas, mas, apesar de tudo isso, tinha 
resistido e a resistência era uma das caraterísticas essenciais do seu povo e estava 
presente naquele caso como algo que os identificava, que os orgulhava, com a qualidade 
que ali tinha sido manifestada, daí o voto a favor e associação ao voto por parte do PSD.       
 -------- (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, em reconhecimento do trabalho desenvolvido às 
freguesias do Cabo da Praia e do Porto Martins, pelo galardão de Excelência; às 
freguesias da Agualva, Biscoitos, Fonte do Bastardo, Quatro Ribeiras, Vila Nova e Vila 
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das Lajes, pelo galardão “Ecofreguesia”, freguesia limpa; à freguesia das Fontinhas, 
pelo galardão de reconhecimento, lido pela Deputada Maura Branco. ------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que o PSD, obviamente, se 
associava ao voto, que ia de encontro a um conjunto de votos que o PSD já havia 
apresentado naquela Assembleia, no que dizia respeito ao desempenho, ao trabalho e ao 
empenho das juntas de freguesia, na limpeza das respetivas localidades. Acrescentou 
que, infelizmente, as posições que o PSD vinha a tomar naquela matéria, tinham tido 
sempre o voto contra do PS, mas entendiam que o esforço que os presidentes de junta 
vinham a desenvolver ao longo do tempo, não podia ser desincentivado e via, sentia e 
ouvia, todos os dias, presidentes de junta que iam sozinhos para as ribeiras, limpar 
valetas, etc. pelo que era o trabalho deles, o seu tempo, a sua dedicação, às vezes o seu 
dinheiro que faziam com as freguesias mantivessem a limpeza e a qualidade que 
estavam a ter. Disse que, aquilo deveria ser, também, um exemplo para que outras 
entidades, nomeadamente a Câmara Municipal e o Governo Regional, tivessem outro 
tipo de apoio, porque muitas vezes eram as juntas de freguesia a exercer competências 
que eram da Câmara ou do Governo, como por exemplo, na área das ribeiras, caminhos 
agrícolas, etc.. Referiu que, infelizmente, isso não acontecia em outras áreas, como por 
exemplo na via rápida que estava num estado lastimoso e, numa terra como esta, onde 
as pessoas tinham orgulho de se apresentarem bem, havia alguns focos de diferença. De 
seguida, deu os parabéns aos presidentes de junta de freguesia, às suas freguesias e a 
todos quantos, nas suas respetivas freguesias, contribuíam para que a Terceira tivesse a 
beleza que tinha. ---------------------------------------------------------------------------------------              
 -------- (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 dez horas e quarenta e cinco minutos iniciou-se o período da Ordem do 
dia. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 -------- A Sra. Lucília Silva interveio e disse que tinha tido conhecimento de que havia 
um estudo sobre um possível aumento das bolsas e do período de estacionamento 
gratuito na área da Praia. Disse que, caso essa situação se viesse a verificar, iam 
aumentar as infrações, os abusos e o caos e iria prejudicar a população e os 
comerciantes. Acrescentou que, tendo em conta que a parte antiga da cidade havia sido 
construída para outra realidade, totalmente oposta à realidade atual, aquela situação era 
um problema. Depois, disse que tinham que ter em conta que a maioria das pessoas 
eram indisciplinadas, sendo que havia ainda um outro problema quase crónico, ou seja, 
sabiam que a polícia tinha falta de efetivos, logo não era possível fazer o devido 
policiamento e exemplo disso era a Rua de Jesus, com a devida indisciplina que se via 
lá e a Rua Comendador José de Carvalho, que embora fosse apenas para estacionamento 
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de residentes, e que tivesse melhorado muito, ainda era constante o estacionamento na 
mesma. Referiu que, achava, que se devia aprender com os erros dos outros e que em 
muitas outras cidades se estava a limitar o trânsito, sendo que na Praia parecia que se 
estava a fomentar. Ainda sobre o aumento das bolsas de estacionamento, disse que era 
óbvio e que se via claramente áreas de estacionamento gratuito cheias e áreas de 
estacionamento pago, quase vazias, pelo que aquilo era um exemplo de que não havia 
falta de estacionamento, as pessoas é que não queriam pagar, porque caso contrário, 
ambas as áreas estavam ocupadas. Sugeriu que, para evitar todas as situações acima 
referidas, se implementasse um serviço de minibus. Posto isso, apelou para que 
tivessem em atenção que havia coisas que estavam a tentar fazer para melhorar, mas 
talvez o resultado fosse totalmente o oposto. -----------------------------------------------------          
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que não 
se lembrava de nenhuma Assembleia Municipal com tanta gente e, independentemente 
do assunto, era um mérito da democracia, a participação de todos e o defenderem os 
seus interesses. Relativamente à primeira intervenção do público, respondeu que na 
sequência dos fóruns “Pensar a cidade do futuro”, em que se havia debatido muito as 
questões de mobilidade, trânsito e estacionamento na cidade da Praia, tinha havido 
questões que tinham sido relativamente consensuais e outras que tinham ficado 
controvertidas. Informou que, naquela perspetiva, a Câmara Municipal, tinha anunciado, 
já tinha nomeado e já estava a desenvolver trabalho, uma comissão de trabalho 
composta por três pessoas, o Eng. Manuel Ortiz, da Câmara Municipal, e, por 
entenderem que para terem uma abrangência o mais alargada possível, os dois cidadãos 
que tinham sido os líderes dos projetos eleitorais mais representativos das últimas 
autárquicas, à Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, ou seja, o Enfermeiro António 
Borges, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz e o Dr. Berto Cabral. 
Acrescentou que, a referida equipa, tinha sessenta dias para preparar um plano de 
trânsito, mobilidade e estacionamento, em que também estava incluída a questão do 
minibus. Informou que, na Praia da Vitória havia um conjunto de bolsas de 
estacionamento relativas a períodos curtos, ou seja, eram aquelas que estavam, em 
especial, junto às farmácias ou junto a serviços públicos, que eram gratuitas e tinham 
um limite máximo de quinze minutos, sendo que o objetivo era reavaliar as mesmas, as 
suas localizações, se o período de quinze minutos deveria ser alargado ou não, se 
deveriam ter mais resposta ao nível daquelas bolsas. Informou que, a referida comissão 
ia fazer aquele trabalho de levantamento global, dentro do prazo referido, e a partir 
disso seria reunida a Comissão de Trânsito, que tinha que dar parecer sobre a matéria, 
iria a reunião de Câmara e, por fim, a sessão da Assembleia Municipal da Praia da 
Vitória. Acrescentou que, naquela fase e na sequência daquele que era o objetivo da 
Câmara em constituir uma equipa de trabalho, o que poderia fazer era transmitir o que 
se havia falado à equipa de trabalho e esta, por sua vez, tinha toda a liberdade e 
amplitude para reunir com quem entendesse, bem como qualquer cidadão poderia dar as 
suas sugestões. Disse que, o objetivo era terem um plano concreto para a Praia da 
Vitória, ouvindo o máximo de pessoas possível, para que houvesse alterações 
estruturantes de trânsito, revisão do modelo de estacionamento e mobilidade, que não se 
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esgotava só nos minibuses, mas também nos próprios passeios, o estacionamento em 
cima de passeios, etc., pelo que tinham esse trabalho e queriam que fosse rápido, porque 
o objetivo era que no início de dois mil e dezanove se fizessem as alterações que a Praia 
precisava, na área em debate. Concluiu dizendo que era um trabalho longo, moroso, que 
não ia ser cem por cento consensual, mas iam tentar consensualizar ao máximo para que 
uma alteração de trânsito, estacionamento e mobilidade na Praia, que eram matérias que 
não se podia estar a alterar todos os anos, tivesse um impacto positivo na dinâmica da 
cidade.             
 -------- O Sr. Ângelo Barcelos usou da palavra e disse que, a razão de estar ali era 
como morador do bairro de Santa Rita, assunto que estava na ordem do dia nos últimos 
tempos, mais precisamente a partir de maio, altura em que tinha havido os primeiros 
despejos e que já ia em cerca de treze famílias. Disse que, o objetivo da presença de 
todos naquela Assembleia era apelar aos membros da mesma para a resolução do 
problema. Acrescentou que, na verdade, não eram números, eram pessoas e o número 
era apenas o que era necessário para resolver o problema em questão. Disse que, outro 
dos motivos pelo qual ali estavam, era para dar a face do problema, pelo que estavam ali 
mães, pais, avós, netos, bisnetos, gente nova, gente ainda com força, gente sem força, 
estava tudo ali, tinham vindo em paz, eram de Santa Rita, mas tinham vindo em paz e, 
como podiam ver, estavam todos a comportar-se civilizadamente. Referiu que era uma 
Assembleia estranha e diferente, pelo número das pessoas, da mesma forma que era 
estranha pela natureza do problema, problema esse que, juridicamente, não tinha tido 
solução, tinha sido sempre político e, daquela forma, era de salientar que a Câmara 
sempre tinha feito os possíveis e os impossíveis para o resolver, até mesmo quando 
tinham ocorrido os despejos, ou seja, logo a seguir às pessoas terem saído das suas 
casas, tinha havido uma solução de habitação, que desde já agradeciam. Referiu que, o 
problema se tinha agravado e tendia a se agravar mais ainda, pelo que era necessário os 
membros da Assembleia esquecerem as cores partidárias e juntarem-se para um 
problema, porque aquele já não era um problema de política, era um problema de todos. 
Disse que, aquele problema tinha que ser resolvido pelas pessoas que tinham o poder, 
ou seja, pelos deputados da Assembleia, pois esses é que tinham a possibilidade de o 
resolver, sendo que aquela situação não se podia arrastar mais. Informou que, a ideia 
não era culpar a Câmara atual, nem outras, porque a culpa podia ser dividida por toda a 
gente e era óbvio que todos podiam sacudir a água do capote. Repetiu que, a atual e as 
restantes administrações da Câmara tinham sido as únicas a se empenhar na resolução 
do problema, infelizmente três mandato se haviam passado, estavam no quarto e não se 
tinha chegado à solução, não por falta de vontade da Câmara, mas por outros fatores que 
nem os moradores nem a Câmara podiam controlar, nomeadamente os proprietários. 
Disse que, infelizmente, a resolução chegava a um número mágico que eles, 
pessoalmente, não conseguiam chegar, daí se estarem a desdobrar em esforços políticos, 
porque a natureza do problema era politica, sendo que nunca se tinham imaginado a 
estar envolvidos politicamente, porque para isso, através de sufrágio, tinham elegido os 
deputados presentes, ou seja, para tratarem daqueles problemas. Informou, ainda, que já 
tinham sido ouvidos pela Comissão Parlamentar dos Assuntos Políticos e no dia anterior 
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tinham feito chegar, em mão, uma carta ao Presidente da República, para que este 
soubesse o que se estava a passar, porque o assunto tinha que ter a união de partidos, a 
todos os níveis, e não se tratava de se saber quem tratava o quê, mas sim de resolver um 
problema que se arrastava há vinte anos, o que era extremamente esgotante. Relembrou 
que a natureza do bairro era complexa, que havia situações em que as casas estavam 
registadas em nome dos americanos e as pessoas nem tinham o direito de contestar 
nada, sendo que a resolução de tudo aquilo passava por um número e era para isso que 
queriam apelar, ou seja, para que os partidos se unissem e arranjassem uma solução. 
Concluiu dizendo que, aquela era a sua gente, o seu bairro, a sua comunidade, com mais 
ou menos gente, com gente que já havia saído e com gente que havia chegado, mas era 
o seu povo – Santa Rita, que era um sítio pacífico como qualquer outro, com as suas 
ruas limpas, ponto de passagem de turistas, pelo que, com tudo isto, deveria ser um sítio 
com algum interesse. ---------------------------------------------------------------------------------                    
 -------- A Sra. Margarida Arruda  iniciou a sua intervenção dizendo que era uma das 
pessoas que já havia sido despejada, sendo que, infelizmente, tinha apanhado duas 
pancadas, ou seja, tinha ido ao IPO e ia ser operada pois estava com cancro. Informou 
que estava numa casa em São Brás e sentia-se mal porque a sua casa estava vazia, tinha 
feito um empréstimo ao banco, com juros altos e tinha pago a mesma, tinha feito obras, 
tinha pago sempre o IMI e estava na rua, estava sem nada, o que era triste. Disse que já 
andava naquilo há dezoito anos, era das noves famílias que andava há dezoito anos com 
promessas, com muitas promessas do Sr. Roberto Monteiro, que os tinha ajudado por 
um lado e agradeciam o que ele lhes tinha feito, mas o que notava era que ele os tinha 
ajudado com uma mão e tinha-lhes tirado com as duas, porque ele sempre havia jurado 
que nunca iriam para a rua. Informou que, depositavam a renda na Caixa Geral de 
Depósitos, para que não chegasse àquele ponto, mas no mandato do Dr. José Fernando, 
a Dra. Paula tinha mandado tirar o dinheiro da mesma porque era tudo ilegal, pelo que 
tinham sido tontos, tinham ido buscar o dinheiro e, naquele momento, estavam na rua e 
com uma dívida, nada pequena, às costas. Apelou a que as pessoas tivessem bom senso, 
que os ajudassem, porque eram pessoas como as outras, que iam votar e ainda na última 
reunião que tinham tido com o Roberto Monteiro ele tinha dito que votassem no 
Tibério, porque este os ia ajudar a não irem para a rua e que se votassem no partido 
oposto estavam feitos. Repetiu que, era triste, que só quem passava é que sabia, verem 
as suas casas desprezadas, que tinha sido com muito trabalho, com muito sacrifício e 
que pensassem neles como pessoas e não como números e estava a lutar por aquilo que 
era seu, que um dia tinha construído a pensar que ia deixar para os seus filhos e estava a 
ver que não tinha nada, tinha ficado sem nada. ---------------------------------------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, no ponto seguinte, ia fazer 
a análise da atividade da Câmara Municipal e adiantaria como havia decorrido os 
últimos dois dias nas audições na Assembleia Legislativa Regional. Disse que, para a 
resolução do problema, e já havia frisado isso aos moradores, tinham três hipóteses de 
solução, isto é, a solução do acordo e chocava a forma como um problema daqueles 
estava traduzido num número, num número muito grande e injusto e era isso que 
também magoava todos, sendo que, até que ponto ficavam de parte a parte, chamando 
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toda a gente a terreiro, pois não estavam a falar de uma situação clássica de habitação 
social, mas sim de pessoas que haviam pago por algo e a questão do número que era 
pedido, em especial porque na última reunião que tinha tido com a Comissão de 
Moradores tinha ficado estarrecido porque, na sequência dos despejos, os proprietários 
tinham dito que a Câmara só estava a enriçar, que o que era preciso era falar de pessoas 
para pessoas e a Comissão de Moradores tinha contatado e tinha feito um trabalho muito 
importante, ou seja, tinham contatado proprietário a proprietário e eles tinham dito 
basicamente o mesmo número que tinham dito à Câmara, sendo que havia a esperança 
que os proprietários dos terrenos, que também eram humanos, tivessem algum 
sentimento relativamente à matéria em causa, mas estes mantinham o mesmo número, 
porque qualquer outra solução, infelizmente, passaria sempre por uma decisão do 
tribunal e estas estavam à vista e uma solução daquele caso em tribunal, além de 
demorar anos, tinha um desfecho que era uma grande incógnita. Disse que, era isso que 
tinham que avaliar, para onde caminhavam em conjunto, se para uma solução de acordo, 
se para uma solução via judicial, que teria o seu tempo e também sabiam que o dia que 
avançassem para a via judicial as ações de despejo estariam a decorrer, noutro tribunal, 
para todos. Outra solução, que era o plano que não queria para já falar, era a solução de 
não havendo acordo e se o tribunal nunca desse razão aos moradores do bairro 
americano de Santa Rita, tinham que encontrar outra solução e, também aí, perdido por 
cem, perdido por mil, e naturalmente todas as questões fiscais elencadas, deviam vir a 
terreiro e até que ponto aquela situação também não configurava uma questão de 
branqueamento e fraude fiscal, por parte dos proprietários dos terrenos. Acrescentou 
que, se os proprietários dos terrenos forçassem ficar em pé naquela matéria, e uma 
pergunta que muitos dos moradores lhe faziam sempre, ou seja, se eles iam ficar com as 
casas para alguma coisa, isso não, se fosse o pior dos cenários eles não se iam ficar a rir 
de todos. Disse que, o que era fundamental perspetivarem era de que forma estavam ou 
não disponíveis para a solução do acordo, se estavam ou não disponíveis para forçar 
uma via judicial. Referiu que, tinham um deadline que, para já, estava assegurado pelo 
fornecimento de água por causa da Base e que terminava dali a dois anos e tinham duas 
hipóteses, isto é, ou assumiam esse deadline e queria assumir o mesmo, em dois anos 
aquele assunto tinha que ficar resolvido, porque estar com aquela questão no ar era 
demasiado penoso para as famílias, se bem que podiam pedir ao Ministério da Defesa 
para não cortarem a água e darem mais tempo, mas achava que isso era protelar o 
problema no tempo, pelo que tinham que assumir o deadline de dois anos e, a partir dali, 
tinham que lutar e encontrar uma solução, porque uma coisa era certa, sem a resolução 
do assunto não iam fazer, nem acrescentar valor aos terrenos fazendo a rede de 
infraestruturas. Mencionou que, aquilo era o pior que podia acontecer, até na utilização 
de dinheiros públicos, ou seja, seria a Câmara Municipal investir aquela exorbitância 
para, depois, passar a pertencer aos proprietários dos terrenos, pelo que isso não 
aconteceria. Informou que, na segunda-feira que se seguia, infelizmente e para o bem e 
para o mal, iam ter que olhar para o número, caso a caso, cada um dos moradores ia ter 
que refletir sobre os números, a Câmara apresentaria um plano e, depois, teriam que 
voltar a reunir e decidir. Acrescentou que, o que também era fundamental era que, numa 
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estratégia daquele tipo, houvesse sempre a união de todos os moradores. Concluiu 
dizendo que, quando estivessem a falar de um número, ia haver famílias que tinham 
possibilidades e ia haver famílias que não tinham e aí era fundamental a referida união, 
bem como a solidariedade de uns para com os outros. ------------------------------------------                  
              
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 10 D E ABRIL 
A 11 DE JUNHO DE 2018; ------------------------------------------------------------------------   
  ------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção esclarecendo o motivo 
pelo qual o PSD não tinha intervindo no ponto anterior, ou seja, disse que o mesmo se 
devia ao facto de, nos termos regimentais aplicáveis, intervinha o público, o Presidente 
da Câmara e, como havia aqueles pontos, o PSD, obviamente, se iria pronunciar sobre a 
situação em causa. Referiu que, tendo em conta que parte daquela Assembleia, quer 
fosse pelo número de pessoas presentes, quer fosse pela intervenção do Sr. Presidente 
na apresentação do ponto em causa, tinha que ver com a situação de Santa Rita, ia, 
naquela que era a sua primeira intervenção, focar-se apenas e só naquela questão, 
considerando que estavam num ponto em que o Presidente da Câmara apresentava 
aquilo que tinha acontecido entre a última e a presente Assembleia e, passados vinte 
anos, o que todos esperavam, sobretudo o público, era que estivessem ali a apresentar 
factos de que as pessoas estavam com a sua vida resolvida, ou seja, passados vinte anos 
esperava tudo menos ouvir que tinham dado uma volta de autocarro e tinham visto o 
bairro. Acrescentou que, se havia coisa que aquele processo precisava era de ser 
desintoxicado das questões partidárias e, infelizmente, o que tinham ouvido ali era 
chocante, das coisas mais tristes que tinha ouvido na sua vida política, ou seja, que um 
autarca tinha utilizado um espaço público para fazer campanha eleitoral, dizendo votem 
neste e não naquele, pelo que aquilo era do pior que se podia ouvir, tinham ouvido ali e 
não tinha sido ele a dizê-lo, mas sim alguém que havia estado presente na reunião. 
Mencionou que, a política existia para servir as pessoas e utilizar estas para fins 
eleitorais, para eludir e sobretudo, infelizmente, utilizar o sofrimento e a debilidade das 
pessoas para fazer campanha em benefício próprio era do pior que havia na política. 
Disse que, a Praia, nos últimos tempos, estava a ter problemas gravíssimos, como por 
exemplo o problema financeiro apontado pelo Tribunal de Contas; a situação da água; 
etc., e esse conjunto de problemas não era para se atacarem uns aos outros, mas sim 
tentar envolver todos e quando diziam que era preciso todos, era verdade, mas quem 
havia excluído o PSD, tinha sido alguém que tinha dito que o PSD queria o mal das 
pessoas. Acrescentou que, era preciso todos de uma forma consciente e convicta e não 
apenas quando a Câmara estava aflita é que se chamava o PSD. Referiu que, aquele 
problema era imenso, era um drama e nem era preciso ouvir o que ali tinham ouvido e 
que tinha chocado todos, bastava saber o que tinha acontecido com cerca de cem 
famílias, cerca de seiscentas pessoas que estavam com as suas vidas encaixotadas, sem 
saber o que lhes ia acontecer, depois de terem investido o que tinham e o que não 
tinham. Disse haver casos sociais de pessoas que não tinham condições, pessoas que 
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pagavam os seus impostos, que tinham as suas vidas organizadas, que contribuíam 
civicamente para a sociedade, que não podiam ser excluídos, pois todos tinham os seus 
direitos e isso deveria ser abordado e entendido como um drama, um problema que 
tinha que ser resolvido de facto e que se acabasse com as tricas politicas. Referiu que, o 
problema que estava ali em causa tinha por base negócios, mas que se acabasse com o 
negócio do voto, pois um dos problemas que se estava a viver tinha que ver com o 
negócio do voto. Informou que, o PSD assumia, de forma convicta, que estavam ali do 
lado das pessoas para resolver o problema, mas, naquele momento, mais do que estarem 
com conversinhas, era preciso medidas eficazes, sendo que, na sua opinião, achava uma 
tolice deitar as casas ao chão, porque estas deviam ser utilizadas e existiam ali para 
serem dignificadas, com direito à habitação, com direito constitucional. Disse achar que, 
a ameaça de deitar as casas ao chão nem deveria ser posta em causa, a última e qualquer 
medida tinha que ser o regularizar a situação, para que as pessoas pudessem viver 
naquelas que eram as suas casas. Referiu que, a Câmara Municipal tinha muito que 
fazer, tinha que fazer a legalização administrativa daquele espaço, pois era isso que lhe 
competia e não estar a servir de papá das pessoas, não tinha que ficar com medo de ficar 
escaldada, tinha era que resolver os problemas das pessoas. Relativamente a isso, 
questionou a Câmara Municipal sobre qual tinha sido o trabalho desenvolvido por um 
advogado do continente a quem a Câmara tinha pago mais de vinte e cinco mil euros, 
até dezembro de dois mil e dezassete, para resolver aquela situação. De seguida, disse 
que o que era preciso, naquele momento, era que fosse efetivo, que acabasse a conversa 
e se resolvesse e disse, ainda, que a Câmara tinha um papel essencial na legalização, na 
questão administrativa, na questão dos loteamentos, dos licenciamentos, do 
fornecimento de água e que tinha que ser assumido. Para além disso, disse que o que lhe 
parecia era que tinha que haver um papel decisivo de todos, de pressão política pública, 
porque aquela era uma questão jurídica complexa, que mexia com tudo o que era direito 
e era evidente que se o advogado nunca tinha visto um processo juridicamente tão 
complicado, se era um processo tão complicado, se tinha levado vinte anos para ser 
resolvido e isso não tinha acontecido, não era pela via jurídica que se ia resolver, mas 
sim pela via política, porque o problema tinha origem política, ou seja, o Estado 
português tinha negociado com o Estado americano. Acrescentou que, o principal fator 
de Portugal ser importante no mundo, naquele momento, era a Base das Lajes, o papel 
político da mesma que servia para tudo. Referiu que, era ainda papel da Câmara estar ao 
lados das pessoas, acompanhá-las e fazer pressão política ao mais alto nível e informou 
que o PSD estava disponível para isso, não que estivessem a fazer-se de convidados, 
mas porque queriam estar ao lado das pessoas e o que não queriam era ser excluídos. 
Disse que, deveriam ir todos, um representante de cada partido, ao representante da 
república, ao Primeiro-ministro, dizer que estava em causa seiscentas pessoas, cerca de 
cem famílias, que as suas vidas estavam postas em causa, que o seu direito à habitação 
estava posto em causa, porque havia problemas que estavam mal resolvidos. 
Acrescentou que, passados quase cinquenta anos, ainda se discutia a legalidade daquela 
construção, que só isto bastava para se ver a complexidade da situação e que se ainda 
não tinham que provar nada, não era naquele momento que o iam conseguir, mas 
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politicamente, porque quem tinha criado o problema tinha sido o Estado português, que 
tinha recebido IMI, a Câmara da Praia tinha recebido IMI, os senhorios recebiam as 
rendas e durante esse tempo ninguém se tinha lembrado que se tinha que resolver essa 
situação, mas todos sabiam o que estava a acontecer, pelo que tinham que ter tomado 
medidas de outra forma, isso não tendo acontecido, não valia a pena chorar sobre o leite 
derramado, nem valia a pena atirar culpas para ninguém, porque o que era preciso era as 
pessoas terem consciência daquilo que se havia passado e do que tinha que ser feito e se 
o que se havia passado não tinha ajudado a resolver, tinha que se mudar de registo, de 
linha de comportamento, que, na sua opinião, era o envolvimento sincero, convicto, 
consciente de todos, sem excluir e sem utilizar espaços públicos para fazer campanha à 
custa dos problemas das pessoas e dizer-se, perante as entidades que tinham capacidade 
para tal, que tinham que resolver o problema. Concluiu dizendo que, os três milhões de 
euros em causa era muito dinheiro para si, mas para o Estado português, que tinha 
recebido tanto á custa da Base das Lajes, não significava nada, mas significava, 
sobretudo aquilo que tinha que ver com as pessoas. ---------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio, após se ouvirem aplausos na sala, e alertou 
para o facto de ser obrigado a pedir para saírem da sala, caso voltassem a aplaudir. -------                               
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e, dirigindo-se ao Deputado Clélio Meneses, 
disse que até parecia que há vinte anos o mesmo não andava por ali. Referiu que, havia 
dois momentos, ou seja, o momento a curto prazo, sendo que, naquele momento, a 
Câmara já havia disponibilizado, nas Grandes Opções do Plano, uma rúbrica no valor de 
trezentos e cinquenta euros para salvaguardar, a curto prazo, o direito à habitação, que 
era um direito consagrado na Constituição; e o momento a médio-longo prazo que podia 
garantir aos moradores que estavam a trabalhar numa resolução a médio-longo prazo. 
Relembrou que, era muito complexo e todos sabiam disso e que os vinte e cinco mil 
euros tinham sido para apoiar as pessoas ali presentes em sede judicial, para um 
advogado que merecia e que era necessário para as proteger. De seguida, pediu que não 
usassem aquela matéria para achincalhamento político, que trabalhassem em conjunto, 
que fossem ao primeiro-ministro, ao presidente da república, fosse lá onde fosse e que 
se a corda rebentasse, estariam ali do lado dos moradores. Disse que iam arranjar uma 
solução para os moradores e o PS tinha sido o primeiro partido a olhar para aquele 
problema, pelo que nunca iam desviar a cara, iam assumir as responsabilidades, estar do 
lado dos moradores, arranjar uma solução e que isso ficasse ali bem garantido. Referiu 
que, se o PSD e o CDS quisessem estar do lado do PS, não havia problema, mas usar e 
deturpar os factos do ponto de vista político não era possível, não havia que iludir as 
pessoas, mas sim dizer as coisas como eram e arranjar uma solução. Dirigiu-se aos 
moradores ali presentes e disse que muitos eram pais de pessoas com quem tinha 
crescido, que tinha crescido junto de todos eles e, por isso, sabia bem a dor que estavam 
a sentir. Acrescentou que, ninguém dormia descansado com aquele problema e não iam 
dormir descansados, iam arranjar sempre uma solução, mas aquela situação era muito 
complexa. Repetiu que, a curto prazo, estavam a arranjar uma solução, por parte da 
Câmara, pelo que ninguém ia ficar sem o direito à habitação, a médio-longo prazo, 
estavam a trabalhar numa solução e informou que no dia anterior tinha havido uma 
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Comissão de Política geral, no dia anterior tinha havido uma audição da Secretária 
Regional de Solidariedade Social e acrescentou que era preciso resistência, que iam 
estar sempre do lado dos moradores e até ao fim iam arranjar uma solução. Garantiu que 
aquela era a postura do PS e ia ser até ao fim, ou seja, estar do lado dos moradores, pelo 
que não se devia misturar as coisas, do ponto de vista político, e disse que aquele era um 
assunto que vinha de trás e aquela nova geração, os filhos, os netos e aquela gente que 
tinha trabalhado a vida toda para ter as suas casas, para que os seus filhos e os seus 
netos pudessem as ter, não iam ser largados, mas que não se usasse aquela matéria para 
achincalhamento político. Acrescentou que, naquela matéria, o PS estava de consciência 
tranquila porque ia lutar até ao fim, e sabia que nem ele nem os seus camaradas de 
bancada iam dormir descansados, tal como sabia que havia compreensão da parte do 
PSD, porque conhecia muitos dos seus membros e aquela era uma luta de todos. Disse 
que, todos em conjunto iam arranjar uma solução e que da intervenção do Deputado 
Clélio Meneses não tinha visto uma única solução, sendo que já havia uma solução a 
curto prazo e a médio-longo prazo iam arranjar outra. ------------------------------------------                          
 -------- O Presidente da Câmara Municipal dirigiu-se ao Deputado Clélio Meneses e 
disse que ia medir as palavras para não partidarizar, como este havia feito, nem tão 
pouco achincalhar, mas ia colocar, se assim o Deputado o permitisse, duas questões 
muito claras, isto é, só errava quem trabalhava e quem não trabalhava nunca errava e 
não queriam que isso chegasse àquele ponto, mas se tinha chegado a esse ponto e se 
tinha havido gestão e alguém que tinha trabalhado e apresentava soluções tinha sido a 
Câmara da Praia, porque ainda atualmente, e todos tinham um passado, um presente e 
um futuro e, da mesma forma que tinha dito ao Sr. Ministro da Defesa que não tinha 
gostado das suas declarações, quando tinha dito que era só um negócio entre privados e 
que não havia responsabilidades públicas, não esquecer que naquele dia estava nos 
órgãos de comunicação social, um Ex-presidente de Câmara, do qual o Deputado Clélio 
era presidente da Assembleia Municipal, que dizia precisamente a mesma coisa. Disse 
que não queriam equidistância, se, felizmente, ao fim desse tempo havia mudado de 
posição, ainda bem, mas o que era fundamental era perceber-se que, independentemente 
de os resultados serem aqueles que eles não queriam, e que eram de via judicial, e o 
Deputado Clélio sabia tão bem quanto ele, o que era o trabalho dos tribunais, pelo que 
não se fizesse o trabalho de se manterem equidistantes e deixar as pessoas, pois aquela 
nunca tinha sido a perspetiva deles. De seguida, disse que quando aconteciam aqueles 
momentos difíceis, era fácil assistirem ao que tinham assistido ali, ou seja, tentar 
aproveitar uma situação difícil. Disse que era verdade que comprar o terreno era uma 
solução e que já o havia dito à Comissão de Moradores, mas eram duas soluções 
completamente diferentes, porque uma questão era uma entidade pública comprar o 
terreno, e ali estavam a falar numa situação de habitação social, outra solução era a 
legalização em que os moradores ficavam com o direito à propriedade. Respondendo à 
questão do advogado de Coimbra, o gabinete do Dr. Castanheira Neves, disse que este 
tinha todo o processo preparado para uma solução de expropriação por interesse 
público, que era uma solução discutível, que para se avançar para ela não iam tomar a 
decisão sozinhos, precisavam saber se os moradores estavam com eles, porque se fosse 
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para a Câmara expropriar, ela fazia-o, mas a solução nunca poderia ser os moradores 
terem o direito à propriedade, porque se a Câmara expropriou, tinha que ser propriedade 
desta e isso era uma solução de habitação social. Referiu que, quando o Deputado Clélio 
dizia que três milhões não era nada para o Estado, a questão não era aquela, mas sim 
qual a solução definitiva que queriam e qual a solução que queriam para as pessoas. 
Esclareceu que, quando dizia que em último caso, se tudo corresse mal, que se demolia 
as casas era porque não iam legalizar as mesmas e, no fim, os proprietários dos terrenos 
ficarem com elas legais. Acrescentou que, a questão ali e o que era fundamental se 
perceber, trilhar o caminho e queria acreditar sempre naquela solução, era a solução de 
propriedade para as pessoas, que era muito mais do que um direito à habitação e, 
naquela perspetiva, ali infelizmente e como havia sido frisado na intervenção do 
primeiro morador, não eram números, mas o que estava ali em causa era um número, 
porque quem era dono do terreno, só o vendia se quisesse e estavam a exigir o seu 
preço, que também era um direito deles, pelo que, estavam na disposição de criar 
condições, porque nem todos os moradores tinham condições para comprar o terreno, 
planos de pagamento, um sistema para que quem não tivesse condições as conseguisse 
ter e essas pessoas iam ter o seu direito à habitação. Relembrou que aquele também era 
um processo com vinte anos e que já se tinha conseguido resolver dois casos na Serra de 
Santiago, pelo que se havia executivo municipal que vinha a resolver questões na área 
de génese ilegal era aquela equipa e iam ter uma resposta para aquelas pessoas, mas o 
fundamental era perceber-se que cada solução jurídica tinha uma resposta política 
diferente e tinha um resultado diferente para os moradores. Referiu que, uma coisa era 
terem o direito à propriedade, outra coisa era aquilo ser tornado em habitação social e 
outra coisa era ter que passar por outro tipo de solução que não passasse por aquelas 
casas, portanto, eram questões completamente distintas. ---------------------------------------                       
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que tinha pena de duas coisas, 
isto é, a primeira de não terem percebido o que ele havia dito, ou não terem intenção de 
o perceber e a segunda era de terem falado mais dele do que das pessoas que ali 
estavam, sendo que não era para isso que as pessoas estavam ali, nem era para isso que 
ele próprio estava ali. De seguida, questionou sobre há vinte anos, ou seja, disse que 
tinha sido presidente da Assembleia Municipal, com as competências que esta tinha, que 
não era nem de Câmara Municipal, nem de gestão, mas uma coisa podia garantir, nunca 
tinha prometido a ninguém que resolveria os seus problemas, nem nunca tinha utilizado 
o cargo político para benefício próprio, apenas tinha, em termos pessoais, ajudado 
algumas pessoas que lhe tinham pedido ajuda, há vinte anos e há mais do que isso, pelo 
que não era o Sr. Presidente que lhe vinha, naquela altura, dar lições e dizer que tinha 
mudado de opinião, pois não sabia o que estava a dizer. Informou que, não tinha feito 
aquilo que outros tinham feito e quem havia partidarizado a questão tinha sido alguém 
que ali tinha dito, e não tinha sido ele por isso era lamentável que tentassem pôr uma 
manta em cima do caso, quem tinha partidarizado tinha sido alguém que tinha utilizado 
aquele espaço público para dizer em quem deviam votar, pelo que ficasse bem claro que 
nunca tinha feito nada daquilo e não o fazia, respeitava muito as pessoas e, naquele 
caso, mais do que respeitar, sofria à sua medida, que era muito pequena face ao tamanho 
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do imenso sofrimento que as pessoas ali presentes estavam a ter e ninguém estava a 
fazer achincalhamento, a única coisa que sempre tinha dito era que era preciso todos, 
sem partidarização. Disse que, o PSD não tinha que estar com o PS, mas sim com as 
pessoas, tal como o PS tinha que estar com as pessoas e preocupados com estas, porque 
era para isso que existia a política e aquela forma enviesada, distorcida de ver a política 
como havendo um partido, em que os outros partidos tinham que estar com ele é que 
destruía a política, bem como o crédito que as pessoas tinham dela. Acrescentou que, 
não eram as pessoas que tinham que estar com o partido, mas sim o partido com as 
pessoas, era tudo ao contrário, e naquilo estavam completamente de lados opostos, não 
tinha que ver com aquilo e não tinha mudado de opinião, porque a sua opinião tinha 
sido sempre aquela. Em relação ao advogado de Coimbra, disse que este não tinha sido 
pago para os processos, mas sim para legalizar o processo, sendo que havia perguntado 
em que fase é que estava. De seguida, explicou que havia dois advogados, um que era 
dos processos, que estava a acompanhar as pessoas, o Dr. Pedro Corvelo, mas tinha 
feito perguntas sobre outra coisa, sobre o Dr. Castanheira Neves, um advogado de 
Coimbra que tinha recebido vinte e cinco mil euros, até dezembro de dois mil e 
dezassete, e os Srs. começavam a mandar bocas dizendo que não sabia a que se referia, 
mas não, sabia o que estava a dizer, porque, caso contrário, não o dizia. Disse que, ainda 
bem que o processo estava para expropriação e o que lhe parecia era que no limite devia 
haver a expropriação e, depois, encontrar uma forma de passar a posse e utilização das 
casas para as pessoas, sendo que, na sua opinião, o que nunca poderia acontecer era 
colocar as casas no chão. Acrescentou que, expropriar era a solução limite, obviamente 
não era a solução ideal, mas expropriava-se, as casas eram atribuídas às pessoas, 
mediante um conjunto de regras que seriam estabelecidas, mas que havia soluções antes 
daquela e já havia apresentado algumas, como por exemplo, que todos os partidos se 
juntassem e perante o Governo da República e ao mais alto nível, fazer pressão política 
para que se sentisse o peso e o sofrimento daquelas pessoas, para se resolver a situação. 
Mencionou que, era mentira dizerem que ele não tinha apresentado soluções e 
indignava-o a mentira, o sofrimento e estava ali, exatamente, para dizer aquilo que 
sentia e aquilo que acreditava convictamente e não aquilo que os Srs. queriam ouvir. De 
seguida, pediu que acabassem com o vício da política de atacar os outros e resolvessem 
o problema das pessoas, sendo que estavam ali prontos para, todos juntos, resolverem o 
mesmo. Relembrou que, a solução que achava mais adequada era fazer pressão junto do 
Governo da República, para que esse percebesse que é que havia criado o problema em 
causa e que com três milhões, se calhar, resolvia o assunto e, depois, resolvia-se 
juridicamente, mas, naquele momento, o problema não estava a um passo da solução 
jurídica, porque havia um conflito com os proprietários. Posto isso, dirigiu-se ao 
Deputado Luís Leal e disse que este se deixasse do vício de atacar, pois era muito novo 
para isso, tinha um futuro na política pela frente, para a ver de uma forma mais leve, 
mais aberta e menos partidarizada, menos comprometida com o partido, porque o que 
estava em causa não era o partido, mas sim as pessoas e era isso que era a política. 
Acrescentou que, obviamente que a legalização não era para dar a casa aos senhorios, 
aos proprietários, mas sim para as pessoas, pelo que deviam tentar fazer aquilo da 
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melhor maneira possível, na sua opinião, havia de ser feita com financiamento que tinha 
que vir do Estado português para, perante os proprietários, se resolver a questão da 
propriedade e, ao mesmo tempo, criar um processo administrativo, quer fosse ao nível 
da reabilitação de áreas urbanas de base ilegal, quer fosse no limite dos limites através 
da expropriação ou através de situações mais mitigadas, como o direito de superfície, o 
direito da concessão imobiliária se conseguisse resolver juridicamente para que as 
pessoas tivessem o direito à propriedade. Disse que soluções havia, mas era preciso que 
houvesse uma vontade política de ir para a frente, de pôr todos e de pôr nas costas das 
cadeiras o símbolo do partido ou a vantagem política e acabar com o que já havia dito e 
que achava que era o pior que podia acontecer e, infelizmente, tinha acontecido naquele 
caso, isto é, o negócio do voto. ----------------------------------------------------------------------             
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e, dirigindo-se ao Deputado Clélio Meneses, 
disse que este tinha estado, mais de metade do seu discurso, a fazer, novamente, 
achincalhamento político e o que era preciso ali era encontrar-se uma solução e o que o 
Deputado estava a fazer era a passar a bola para outros, mas tinha que ser todos a 
arranjar uma solução. Referiu que, a curto prazo já se havia arranjado uma solução e a 
médio-longo prazo tinha que se arranjar uma solução jurídica para que nada faltasse 
àquelas pessoas. Disse que, se deviam concentrar na solução e não na questão política, 
que se arranjasse, nem que fosse, um fundo em que todos pudessem, a médio-longo 
prazo, estabelecer de forma longa o pagamento de pouco, mas que conseguissem ficar 
com a propriedade para si e que os seus filhos e netos pudessem ter direito àquilo que 
tinham sonhado toda a vida, ou seja, era preciso arranjar uma solução bastante prática, 
pragmática e realista. ---------------------------------------------------------------------------------          
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, o estilo do 
Deputado Clélio era muito próprio, que não tinha falado mais tempo sobre ele, mas sim 
de várias soluções. Repetiu que, o Deputado Clélio não tinha o poder de reescrever a 
história, pois tinha sido dito no dia anterior em sede de Comissão, estava naquele dia 
nas páginas dos jornais, ia fazer parte do Relatório que ia subir à Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores, que o que tinha sido assumido tinha sido uma 
equidistância para aquele processo aquando da sua criação e, como já havia dito, tinham 
passado, presente e futuro e era importante terem noção disso. Relativamente às 
soluções que haviam sido faladas, disse que a questão da resolução não era uma questão 
de ordem financeira, porque esta era distinta, era para a solução que era para as pessoas. 
Relativamente à expropriação disse que esta era uma solução, mas que não era à prova 
de bala e tinham que ter noção disso, ou seja, ninguém sabia se quando entrasse a 
expropriação, se quando tivessem a declaração de utilidade pública, os proprietários dos 
terrenos não iam reagir para tribunal, o que implicava terem de ficar dez ou quinze anos 
à espera de uma decisão do Tribunal, que poderia até nem ser a favor dos moradores. 
Acrescentou que, a concessão do direito de superfície também passava por um acordo 
com os proprietários e explicou que para cada morador ficar com o terreno, com a casa 
registada em seu nome e terem a propriedade disso, tinha que passar por um processo de 
compra e venda, ou por um processo de via judicial em que o Tribunal desse razão aos 
moradores. Informou que, a partir do momento em que havia intervenção pública, de 
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dinheiro público, a Câmara, o Governo da Republica ou quem quer que fosse, não podia 
comprar um bem por um valor e, depois, passar essa propriedade para os moradores por 
um valor mais baixo. Posto isso, deu o exemplo do caso das Pedreiras, em que a Câmara 
tinha comprado o terreno por um valor e era exatamente pelo mesmo valor que vendia a 
quem tinha condições de comprar as casas, sendo que quem não tinha condições de 
comprar as casas, tinha que ficar em situação de habitação social. Referiu que, ia haver 
um caso assim, ou seja, a casa não ia ser inscrita no nome da pessoa, porque esta não 
tinha condições, mas ia continuar a morar na casa e ia pagar uma renda à Câmara. Disse 
que, por vezes, no meio de debates daquela natureza, a imagem que fazia passar, e 
repetiu, de tentar aproveitar situações difíceis, era aquela imagem de que a Câmara e o 
Governo dava casas, mas não, isto é, todas as habitações sociais que a Câmara 
Municipal tinha não eram propriedade dos seus moradores, mas sim da Câmara e as 
pessoas pagavam uma renda a esta. Acrescentou que, tinham que lutar e, tal como já 
havia referido na sua primeira intervenção, tinham que ver até que ponto chegavam ao 
valor em causa, isto é, até que ponto esgotavam a solução da propriedade para que os 
moradores ficassem com propriedade da referida solução para si mesmos, porque 
qualquer outra solução, quer o direito de superfície, quer a expropriação, não podiam 
pensar que, depois dos donos dos terrenos andarem a mover ações de despejo, se 
avançava com a expropriação e eles ficavam de braços cruzados, pelo que tinham que 
ter soluções firmes para responder e não estava disponível, sendo que sabia que o 
Deputado Clélio gostava que ele não resolvesse a situação no seu mandato, para ficar à 
espera de uma solução do tribunal eternamente, daí ter sido ele próprio a definir o 
deadline de dois anos e, para o bem e para o mal, iam lutar para terem uma solução 
naquele período. ---------------------------------------------------------------------------------------                           
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que o Sr. Presidente 
tivesse vergonha ao dizer que ele não queria que se resolvesse o problema, porque 
aquilo era uma ofensa pessoal profunda e uma mentira do mais baixo que já tinha 
ouvido naquela Assembleia e era claro que queria que se resolvesse, tal como todos os 
presentes. Acrescentou que, dizer-se, como arma política, que ele não queria que se 
resolvesse o problema, demonstrava bem o nível do Sr. Presidente, bem como o respeito 
que tinha por si e pelos moradores. Relativamente à solução, disse que, obviamente, e ia 
explicar uma coisa ao Sr. Presidente, era possível a expropriação, era possível arrendar 
as casas às pessoas juridicamente, bem como através da renda resolutiva, ou seja, as 
pessoas iam pagando a renda e, a partir de certa altura, aquele valor servia para pagar a 
casa que haviam adquirido. Disse que, já havia apresentado várias soluções e que 
apenas queria resolver o problema, sendo que, na sua opinião, nada se conseguia sem 
dinheiro e quem tinha que dar esse dinheiro era quem tinha responsabilidade perante 
aquilo, ou seja, o Estado Português, que tinha, durante cinquenta anos, beneficiado da 
Base das Lajes, independentemente dos partidos, mas sim como pessoa coletiva pública 
que representava toda a gente, é que tinha o dever de intervir naquele momento. 
Acrescentou que, na sua opinião, a única solução imediata, sem ir para coisas mais 
complexas, era a pressão política perante o Governo da República, perante o Estado 
Português para que estes financiassem, se chegasse a acordo com os proprietários e, 
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depois disso, se encontrasse a solução para que, de imediato e que o mais rapidamente 
possível, as pessoas tivessem as suas casas, sendo que esta era a solução que ali já tinha 
dado várias vezes, mas do lado da Câmara apenas via conversa, mas disso as pessoas 
estavam fartas, tal como ele próprio. Referiu que, o que era preciso eram soluções 
efetivas e já havia apresentado várias em termos pessoais, nem sequer tinha sido em 
nome do partido, respeitava muito o mesmo, mas nem sequer estava ali a falar em nome 
deste, pois o partido era um meio, um instrumento e o fim eram as pessoas e, uma vez 
mais, repetiu as soluções acima referidas, para que não dissessem que não as 
apresentava. Referiu a expropriação como solução limite e disse que esta não era uma 
solução limite tão dramática como tinham referido, porque na expropriação, na sua 
opinião, havia um óbvio interesse público para ser declarada a utilidade pública, pelo 
que achava que esta tinha viabilidade. Disse que, se já se tivesse ido por aquele 
caminho, não estavam ali a discutir, nem aquelas pessoas estavam ali a sofrer, por isso, 
que se avançasse para tal, mas dizer-se que tinham dois anos para resolver a situação e 
que ele não queria que se resolvesse a situação era uma tolice e que se deixassem disso. 
Posto isso, questionou sobre a existência de soluções concretas e disse que havia 
pessoas, como por exemplo a Dra. Paula Ramos, com conhecimento e perceção jurídica 
e política para perceber que havia soluções jurídicas para aquela situação, por isso, que 
se avançasse para estas e não se fugisse do problema e, sobretudo, que não se utilizasse 
aquilo como arma de arremesso político como já tinha sido feito. Referiu que, não tinha 
sido ele a informar, mas sim uma moradora ali presente, sendo que nunca o tinha feito e 
sempre tinha fugido daquela questão, em termos políticos, até mesmos em termos 
jurídicos. Concluiu dizendo que, em termos políticos, todos se juntassem e, 
independentemente do partido, encontrassem a solução que, na sua opinião, no imediato 
era fazer pressão política perante o Governo da República. Disse, ainda, que acabava 
por estar de acordo com o Sr. Presidente em algumas questões essenciais, como por 
exemplo, quando o Sr. Presidente dizia que já havia pressionado o Sr. Ministro da 
Defesa naquele sentido, sendo que a resposta tinha sido adversa. Relembrou que, o 
Deputado Luís Leal havia dito que não se atacasse o Governo da República, mas não, 
isto é, o Governo da República não era para ser atacado, mas sim responsabilizado, pela 
responsabilidade que tinha naquele processo, histórica e juridicamente. Repetiu que, 
para o Governo da República, que tinha beneficiado da Base das Lajes durante anos, 
três milhões de euros não era nada e resolvia a situação de um dia para o outro e disse 
que, relativamente a culpas, todos tinham culpa e nem lhe competia a si dizer que 
estavam a beneficiar os proprietários dando-lhes aquilo que eles queriam, mas era a 
maneira de resolver o assunto e, depois, resolvia-se o mesmo juridicamente, através de 
alguma das várias soluções existentes. De seguida, disse que houvesse vontade política 
para, todos juntos, resolverem o problema e que até se não quisessem que o PSD 
estivesse presente, não havia problema, desde que resolvessem o assunto, porque era 
preciso em termos sociais e era uma responsabilidade política do município. ---------------                       
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, das soluções apresentadas 
pelo Deputado Clélio Meneses, nomeadamente a expropriação, na sua intervenção já 
havia dito que tinham o processo preparado, tinham era que avaliar os riscos e 



 
 

                                                           

 

Casa das Tias 9760-500 Praia da Vitória - Ilha Terceira - Açores 
www.cmpv.pt |  tel. 295 540 200  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 4 Página 19 de 37 
 
 

 

concordava quando este dizia que se conseguia a declaração de interesse público, mas 
questionava se o tribunal acharia o mesmo, pois achava que as casas eram das pessoas e 
o Tribunal tinha decidido outra coisa, porque para além da impugnação da expropriação, 
poderia ser impugnada a declaração de interesse público, por parte dos proprietários dos 
terrenos e, acontecendo isso, iam de novo para Tribunal. Referiu que, era aquilo que era 
necessário explicar às pessoas, pois quando se falava em soluções era preciso que estas 
fossem explicadas, ponto a ponto, bem como todos os seus riscos. Quanto à questão do 
arrendamento, referida pelo Deputado Clélio, disse que havia dado o exemplo das 
Pedreiras, só que neste as pessoas que não podiam comprar de imediato, ficavam a 
pagar a renda e num período médio conseguiam que a propriedade fosse deles, mas pelo 
valor que estava ali em causa, morria toda a gente e não se conseguia pagar as rendas 
para a propriedade reverter para as pessoas. Referiu que, era verdade que havia 
soluções, mas era diferente um milhão e duzentos, era diferente o valor de três milhões, 
apenas por uma questão essencial, isto é, se queriam conseguir a propriedade para os 
moradores havia um conjunto de soluções para isso, tal como havia um conjunto de 
soluções para transformar em habitação social, com outra intervenção do Estado e com 
outro conjunto de problemas, mas aí, independentemente disso, havia a questão do 
número e tal como o Deputado Clélio havia dito, como já tinha percebido de outras 
intervenções e de reuniões com vários moradores, até que ponto não fazer a vontade aos 
proprietários dos terrenos e resolvia-se o problema, mas isso tinha que ser explicado, 
ponto a ponto, e era isso que queriam ver, isto é, se aquela era ou não a solução de dar 
os três milhões e meio, e aí havia locação das questões e das entidades públicas para 
ajudar a resolver a situação para haver o equilíbrio, como por exemplo nas Pedreiras e 
na Serra de Santiago, mas não se podia pensar que havia soluções à prova de bala e sem 
riscos. Acrescentou que, a solução mais fácil era chegar-se a acordo com os 
proprietários dos terrenos, o valor era aquele e a Câmara comprava, mas tal como já 
havia frisado, a questão não era financeira, mas sim de como a propriedade chegava às 
pessoas em tempo útil. Mencionou que, ou viam, em vez da avaliação dos vinte-vinte, 
havia aquele entendimento da parte dos moradores, onde era necessária a união de 
todos, e assumiam o valor em causa e era isso que tinham que ver em conjunto e para a 
propriedade chegar aos moradores era preciso que estes também aceitassem o referido 
valor, daí, no âmbito das negociações, a Câmara ter negociado sempre com aqueles que 
eram os limites derivados das conversas com os moradores. Informou que, tinham toda 
a matéria pronta, ou seja, o projeto de loteamento, o projeto de cada uma das casas, o 
projetos das infraestruturas, sendo necessário apenas desbloquear a questão, ou por 
acordo, ou por outra qualquer solução que iria sempre bater em Tribunal, pelo que 
tinham que ter essa noção, bem como a noção da incerteza de quanto tempo demoraria 
no mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------                  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que, ninguém, na sua plena 
consciência, estaria descansado com uma situação daquelas, ninguém que tivesse alguns 
sentimentos não estaria na disposição de colaborar para ajudar todas aquelas pessoas, 
mas tinham que ser realistas, ou seja, ouvindo o Deputado Clélio Meneses, no entanto 
foi interrompido e disse que, antes de continuar o seu raciocínio queria dizer que o 
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Deputado Clélio Meneses, várias vezes já havia alegado falta de respeito por parte dos 
deputados do PS, mas achava que maior falta de respeito do que interromper as outras 
pessoas quando elas estavam a falar não existia. Posto isso, prosseguiu dizendo que até 
conseguia perceber, ao contrário do Deputado Clélio Meneses que ficava muito chocado 
vezes a miúdo, a exaltação do mesmo naquele dia, mas o que não conseguia perceber 
era que nesse mesmo dia este tivesse todas as soluções para resolver aquele problema e 
durante tanto tempo nunca o tivesse conseguido resolver, quando tinha tido hipóteses de 
o fazer, nomeadamente quando tinha estado na Assembleia Legislativa Regional e na 
Assembleia Municipal. Questionou o porquê de, naquela altura, não ter apresentado 
todas aquelas soluções e os problemas já estariam resolvidos, sendo que só naquele 
momento, quando alguém efetivamente metia a mão na massa e tentava resolver as 
coisas é que as apresentava. Acrescentou que, a ideia que passava, para as pessoas ali 
presentes, era que aquilo era uma coisa extremamente fácil de resolver, pelo que 
questionava o porquê de já não as ter resolvido. -------------------------------------------------        
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que aquilo era a prova do porquê 
de ali estarem, para discutir política, mas tinha pena porque não tinha sido por nada 
daquilo. De seguida, disse que há muitos anos que já havia dado aquelas soluções, mas 
não tinha sido ele que as tinha prometido às pessoas, não tinha sido ele que tinha 
fechado as pessoas numa sala e tinha dito que resolvia o assunto, pois se havia um 
presidente de Câmara que, durante doze anos, tinha dito que resolvia e que tinha 
soluções, quem era ele para se intrometer numa coisa daquelas. Por fim, disse que tinha 
pena que uma coisa daquela importância, com aquelas pessoas ali presentes, com o 
debate que tinha acontecido, o Deputado José Laranjo se tivesse levantado para falar do 
Clélio Meneses.----------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DA QUALIDADE 
DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, REFER ENTE AO 2º 
SEMESTRE DE 2017. ------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------                    
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E 
CONTAS CONSOLIDADAS/CERTIFICAÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO  DA 
PRAIA DA VITÓRIA - ANO DE 2017.  --------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- Submetido à votação, o relatório, foi aprovado por maioria, com dezoito 
votos a favor do PS, dez votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP -----------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E 
ORÇAMENTO 2018, 1ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES E  
ORÇAMENTO 2018, PROPOSTA DE TARIFÁRIO E MINUTA DO 
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CONTRATO PROGRAMA ENTRE A TERAMB, EM E OS MUNICÍPIO S DE 
ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓRIA.  ----------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------     
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO N.º 2 AO 
ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
PRAIA DA VITÓRIA DE 2018 E REVISÃO N.º 2 ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos seis e sete em simultâneo, o qual foi autorizado. ----------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, na sequência do debate que 
já havia sido realizado, os argumentos já estavam mais do que expendidos, no entanto, o 
PSD votava a favor, de uma forma convicta, relativamente àquela proposta como 
medida transitória, imediata e a curto prazo. Disse que, a questão era mesmo essa, isto é, 
que não se pensasse que por haver um ano a pagar rendas que se empurrava com a 
barriga para a frente durante esse período e, depois, haveria de se resolver, mas sim que 
se pensasse que aquele ano era para se começar, de imediato, a pensar numa solução 
definitiva que resolvesse o problema de uma vez por todas, para que não se continuasse 
por ali. Referiu que, trezentos e cinquenta era um paliativo para aguentar a situação, 
enquanto esta não se resolvia definitivamente, mas era preciso que houvesse medidas 
políticas efetivas, eficazes e imediatas para resolver o problema antes de um ano. ---------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, queria apenas salientar 
precisamente isso, isto é, das famílias desalojadas a perspetiva foi a de fazerem contrato 
apenas para um ano, sendo que isso já havia sido dito aos moradores e assumiam que 
aquilo era um paliativo e não uma solução de fundo e tinha sido assumido, desde a 
primeira hora, aos moradores, aquando da reunião com os mesmos para encontrar uma 
solução, o mais rapidamente possível, legal e que fizesse face às famílias. ------------------  
 -------- Submetida à votação, a revisão, foi aprovada por unanimidade. ----------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APOIO AO REALOJAMENTO DOS AGREGADOS FAMILIARES 
CONDENADOS A ENTREGA DE PARTE DE PRÉDIO, COM A CASA NELE 
IMPLANTADA, NO BAIRRO DE SANTA RITA/BAIRRO DO AMERI CANOS, 
SITO NA SERRA DE SANTIAGO, CAMINHO DO FACHO, FREGUE SIA DE 
SANTA CRUZ – PRAIA DA VITÓRIA.  -------------------------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------     
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------   
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO ATÉ AOS 
VALORES DE 795.954,78€ E 55.063,34€, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA 
VITÓRIA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que aquela questão se inseria num 
âmbito mais geral da questão financeira do município da Praia da Vitória, que vinha a 
ser discutido nos últimos tempos. Acrescentou que, havia um conjunto de posições 
públicas, nomeadamente do Tribunal de Contas, que fazia com que tivessem que 
analisar todas as questões financeiras com o devido cuidado. Disse que, a situação 
financeira da Câmara Municipal não era estável, não havia garantias da legalidade de 
todo aquele processo e com o sentido de responsabilidade que era necessário abordar a 
questão em causa, mais fácil era toda a gente fazer o sorriso da praxe e dizer que estava 
tudo bem, mas se não estava, era preciso acautelar isso. Continuou dizendo que, o PSD 
não era o Tribunal de Contas, nem era o PSD que ia avaliar a legalidade, ou não 
legalidade, daquilo, no entanto, não se podia comprometer com um voto a favor de uma 
questão daquelas porque, de facto, havia um problema de fundo, desde logo e, só por 
curiosidade, disse que tanto se havia discutido que a Câmara Municipal defendia que 
não participava na Associação Salão Teatro Praiense, isto é, na razão de ser do 
problema, que tinha sido o facto de a Câmara desviar responsabilidades de funcionários, 
de dinheiro, de património para outras entidades que não faziam parte do perímetro, 
formalmente, municipal e a Câmara vinha dizer que não tinha nada que ver com aquilo, 
mas no documento que lhes tinha sido entregue da atividade municipal, era referido 
“Atividades relevantes de entidades em que o município detém participação de capital 
social.”, ou seja, o próprio município é que reconhecia e estava ali o Salão Teatro 
Praiense. Disse que, era aquela incoerência, de um dia dizer uma coisa e noutro dia 
dizer outra, que fazia com que ficassem sem saber com o que contar. Referiu que aquela 
confusão jurídica, mas também política, do que era a responsabilidade da Câmara 
relativamente àquelas entidades, que havia causado o referido problema financeiro, que, 
mais uma vez, não era ele a dizer, mas sim o Tribunal de Contas. Disse que, perante a 
evidente dificuldade do município e que podia comprometer, o PSD não podia dizer que 
estava tudo bem e que o fizessem, tinha que alertar para a questão e o voto do mesmo 
seria de abstenção, tendo em conta os investimentos, que obviamente consideravam que 
eram importantes e necessários, pena era que a Câmara Municipal não estivesse em 
situação financeira de estabilidade tal que lhe permitisse concretizar os mesmos. De 
seguida, e uma vez que tinha sido referido o parque empresarial das Lajes, disse que 
gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse uma questão que nos últimos tempos também 
tinha sido motivo de alguma polémica, sobretudo na Vila das Lajes, por parte de 
moradores e que tinha que ver com o referido parque empresarial. Posto isso, relembrou 
que na última reunião o Sr. Presidente havia dito, e estava registado em ata, que estava 
tudo salvaguardado, sendo que passado algum tempo e após a movimentação das 
pessoas e na sequência de um abaixo-assinado destas, tinha-se vindo a ver que, afinal, 
não existia nada, pelo que gostava que o Sr. Presidente esclarecesse se existia 
loteamento, licenciamento, estudos de impacto ambiental, se existiam documentos 
concretos aprovados administrativa e publicamente nos termos jurídicos aplicáveis. Em 
caso de existência, requereu cópia de todos os processos. --------------------------------------    
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao relatório 
de atividades da ASTP, este já vinha à Assembleia há muitos anos, mas só naquele dia, 
aparentemente, é que o Deputado Clélio tinha reparado no mesmo, ou seja, que este 
acompanhava a atividade municipal, ou seja, não era uma novidade e vinha à 
Assembleia precisamente por causa de um ato que já tinham falado, isto é, todas as 
entidades que eram apoiadas pela Câmara Municipal elaboravam um relatório da 
atividade dizendo como executavam os referidos apoios e a ASTP, pela dimensão do 
valor, além de ser presente em Câmara Municipal, era também presente em Assembleia, 
para o controlo democrático e para que os órgãos eleitos pudessem discutir onde era 
aplicado o dinheiro que era transferido para a ASTP. Relativamente ao empréstimo, 
disse que era, praticamente, sempre a mesma conversa, isto é, os investimentos eram 
necessários, a questão era má, por isso abstinham-se, pelo que questionou como o 
fariam, se com recursos próprios, pois, sendo assim, disse que queria saber qual era a 
Câmara no país que executava aquele valor de fundos comunitários com fundos 
próprios. Referiu que, a partir do momento que era excecionado aos limites de 
endividamento, aquela questão, naturalmente em ato de boa gestão, como a maioria das 
Câmaras o faziam, era recorrer a um empréstimo de médio-longo prazo, para fazer face 
àquela matéria, enquanto empréstimo excecionado. Acrescentou que, aquele assunto era 
como a história da discussão do relatório do Tribunal de Contas, ou seja, o PSD era a 
favor dos investimentos, mas como se fazia e como se pagava já não sabiam, mas eles 
sabiam, tinham ali presente, tinham condições e tinham demonstrando que, 
contrariamente àquilo que o Deputado Clélio havia dito na última Assembleia 
Municipal extraordinária, entendiam ter condições de dar resposta, queriam realizar os 
investimentos e aquela era a forma de o fazer. Quanto ao parque empresarial da Vila das 
Lajes, mencionou que a questão que se havia colocado não tinha sido referente ao 
mesmo e recordou que se havia começado com a aquisição dos terrenos em noventa e 
sete, tinha havido vários projetos de licenciamento no final da década de noventa e 
início dos anos dois mil, pelo que, relativamente a esse parque, os moradores nunca 
tinha colocado qualquer questão e tinha sido por iniciativa da Câmara Municipal que 
tinham dito que, dadas as questões levantadas relacionadas com o investimento da 
Açoraves, iam rever questões, quer do alvará, quer do loteamento e que iria implicar 
uma alteração da candidatura, que estavam a ver com a Direção Regional dos Fundos 
Estruturais, uma vez que tinha sido um compromisso e uma iniciativa deles aumentar a 
área de proteção, isto é, a área que ia desde o limite das habitações e o início do parque, 
bem como o alvará das empresas que aí se pudessem instalar. Informou que, a questão 
colocada tinha que ver com o investimento da Açoraves, que como investimento, que 
estava a decorrer, de fundos comunitários naturalmente tinha os estudos e a matéria a 
ser desenvolvida. Relativamente ao estudo de impacto ambiental, disse que eles tinham 
o seu estudo, tinham uma versão preliminar e estava a ser concluído pelos pareceres da 
Direção Regional do Ambiente. Acrescentou que, a partir do momento que estavam a 
falar de um parque empresarial que era cofinanciado, todo o conjunto de regras 
existentes tinham que ser submetidas, para que se tivesse a candidatura aprovada e se 
recebessem os reembolsos, da mesma forma que, do lado da Açoraves, enquanto projeto 
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candidatado ao PRORURAL, também tinha que ter essas coisas. Em relação aos 
moradores, disse que a questão tinha sido sobre a Açoraves, nunca tinham estado, nem 
estavam contra o parque empresarial e tinham salientado isso mesmo. Disse que, havia 
responsabilidade de ambos os partidos naquela matéria e já o tinha dito aos moradores. 
Referiu que, tinham sido comprados terrenos e tinha sido projetada uma zona industrial, 
ainda no final dos anos noventa, sendo que esta nunca havia saído do papel, com 
responsabilidades de vários partidos, de várias gestões, sendo que, paralelamente, 
tinham sido dadas licenças de casas numa área que se tinha definido em PDM para zona 
industrial, daí o problema em causa. Referiu que, daquele processo, a avaliação mais 
importante que deveriam fazer era outra, isto é, algures, ou mal ou bem, não interessava 
quem estava na Câmara Municipal, na década de noventa alguém havia sinalizado que 
era importante fazer-se duas novas zonas industriais no concelho da Praia da Vitória, 
porque a zona industrial do Cabo da Praia já estava a dar sinais de estar a ficar lotada. 
Informou que, na altura, e estava presente nas atas, até se falava numa eventual terceira 
zona industrial nos Biscoitos, ou seja, não estava a falar de partidos, tinha-se 
identificado que era necessário ser criada uma zona industrial no concelho, há vinte 
anos atrás, pelo que esse tempo tinha passado e, naquele momento, a responsabilidade 
era deles, de todos eles, pois se estava identificado como necessidade, tinha passado 
vinte anos e agora tinham dificuldade em atrair empresas porque nunca tinham 
conseguido executar o investimento em causa. Conclui dizendo que, com a atribuição de 
licenciamentos para moradias, junto à referida zona, que estava referida no PDM como 
zona industrial, tinham-se criado questões de ordenamento do território. --------------------           
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que o Deputado Clélio Meneses, 
habilmente, como sempre, aproveitava um ponto de discussão de projetos estruturantes, 
comparticipados no âmbito do PO Açores 2020, para falar no relatório consolidado de 
contas, uma vez que este ponto estava ali e mais nenhum membro da sua bancada havia 
falado. Acrescentou que, havia algo que pairava no ar e que dizia respeito à ASTP, ou 
seja, dava a sensação que a bancada do PSD era contra os projetos desenvolvidos por 
esta. De seguida, questionou se eram ou não a favor da ASTP, dos projetos que eram 
desenvolvidos nesta, pois ainda ninguém o tinha percebido, uma vez que só falavam nas 
transferências como se não houvesse uma parceria abundante e de carater público, com 
relatório de atividades que todos podiam consultar, sendo que, alguns desses projetos 
tinham reconhecido mérito nacional. Relativamente à ordem de trabalhos, aos projetos 
estruturantes e comparticipados no âmbito do PO Açores 2020, disse que o PSD se ia 
abster do eixo pedonal, do programa PIRUS, do programa Smart City e questionou o 
Deputado Clélio se este achava que aqueles não eram projetos estruturantes para o 
concelho da Praia. Relembrou que, os vereadores do PSD se tinham abstido na reunião, 
pelo que, interpretado ao contrário, significava que os projetos não avançariam, mas 
estes eram estruturantes para o desenvolvimento do concelho e tinham que olhar mais 
para a frente naquela matéria e a sensação que dava era que queriam estrangular ou que 
não houvesse desenvolvimento. Questionou se algum dos presentes, no seu perfeito 
juízo, entendia que o eixo pedonal não era estruturante para quem visitava a Praia, um 
programa de cidades inteligentes, o programa PIRUS, um parque empresarial que ia 
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constituir empresas que, consequentemente, geravam postos de trabalho e crescimento 
acrescentado no que dizia respeito à economia, ou seja, era tudo estruturante, mas o 
PSD abstinha-se, pelo que era aquela a sensação que ficava. ----------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que achava que o 
Deputado Luís Leal estava com um problema sensorial, pois estava a ter sensações que 
não correspondiam à realidade e confessou que aquilo não conseguia resolver, mas 
devia esclarecer as questões políticas. Posto isso, esclareceu que em nenhum momento 
havia dito que estavam contra e até tinha dito que estavam a favor dos investimentos, 
mas o Deputado Luís Leal, com a ânsia de deturpar o que os outros diziam, para disso 
tirar dividendos políticos, disse que o PSD estava contra os mesmos. Repetiu que, 
estavam a favor dos investimentos, mas havia um problema financeiro e o PSD tinha 
um conjunto de dúvidas/questões, políticas e jurídicas que tinham a ver com a questão 
financeira do município, no entanto o PSD não era o Tribunal de Contas, não ia votar 
contra. Disse que, havia questões complexas, mas não era correto dizer-se que o PSD 
estava contra os projetos da ASTP, o PSD estava a favor de muitos desses projetos, mas 
entendiam que estes deveriam ser desenvolvidos pelas entidades públicas que tinham 
sido eleitas pelos praienses, nomeadamente a Câmara Municipal, com o sufrágio da 
Assembleia Municipal, era essa a diferença. De seguida, pediu que não se desgastassem 
com aquilo, que não dissessem que o PSD estava contra, pois não estavam, estavam sim 
a favor, apenas estavam contra a forma, o procedimento, o órgão. Relembrou que, dizia 
aquilo desde que tinha sido eleito vereador, há treze/catorze anos, ou seja, o PSD era 
contra, ele era contra, ou seja, as pessoas votavam na Assembleia Municipal, na Câmara 
Municipal e na Junta de Freguesia, para gerirem o património/dinheiro público, mas o 
que estava a acontecer com a Câmara da Praia, a tal reinvenção da gestão, era que 
tiravam esses poderes públicos, da Câmara Municipal e da Assembleia, e passavam para 
associações e empresas que não tinham nada que ver com controlo público e era contra 
isso que estavam e não contra os projetos. Referiu que, era legítimo estarem contra, o 
que era ilegítimo era dizer-se que para ele levantar aquelas questões, estava contra a 
matéria e isso não era sério politicamente. Disse, ainda, que não podiam dizer que pelo 
facto de se abster por uma questão formal, procedimental, que não era correta e de 
levantar legitimamente e obrigatoriamente questões, porque a lei dizia que se uma coisa 
não estava correta era obrigado a levantar a questão, o que não significava que fosse 
contra os projetos. Mencionou que, a questão financeira era uma questão problemática 
que os preocupava a todos e que devia preocupar mais algumas pessoas que não estava 
a preocupar, mas quem ia decidir a legalidade era o Tribunal de Contas, ao contrário de 
alguns políticos da região que já tinham dito em sítios públicos que legal ou ilegal não 
queriam saber, eles não diziam aquilo, porque a lei devia ser respeitada, sobretudo por 
quem tinha responsabilidades públicas. ------------------------------------------------------------                 
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, só para 
sinalizar, no passado dia um de junho havia tanta certeza, sobre o diabo que estava para 
vir e o brutal aumento de impostos e, afinal, passadas três semanas o Deputado Clélio 
estava com dúvidas sobre a situação financeira. De seguida, solicitou ao Sr. Presidente 
da Mesa que a intervenção do Dr. Clélio, o áudio, fosse separada e que se, efetivamente, 
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havia sido dito que estava com dúvidas, que o mesmo ficasse registado em ata. 
Acrescentou que, tinha sido, precisamente, uma expressão que também tinha sido 
salientada em sede de reunião de Câmara, que tinha estranhado e estava à espera de 
perceber se era uma posição pessoal ou alargada ao PSD. Repetiu que, estava apenas a 
sinalizar a situação, pois tinha acontecido em sede de reunião de Câmara, agora 
acontecia na Assembleia Municipal, ou seja, afinal as certezas do PSD, no dia um de 
junho de dois mil e dezoito, tinham passado a dúvidas sobre a Câmara Municipal e que 
o Tribunal de Contas é que haveria de decidir, a vinte e nove de junho de dois mil e 
dezoito, pelo que, ficava bastante satisfeito com aquela questão. Relativamente à 
questão da matéria e do procedimento, disse que aquela era a típica forma, ou seja, não 
estavam contra os investimentos/obras, mas sim sempre contra a forma como eram 
feitos. Informou que, ia ser feito com financiamento a oitenta e cinco por cento de 
fundos comunitários e recorrendo a um financiamento de médio-longo prazo 
excecionado dos limites de endividamento da Câmara Municipal, sendo que não sabia 
em relação a que parte não estavam de acordo. Acrescentou que, certamente não era só 
ele que estava mal, não eram só os seus colegas autarcas de outras autarquias que 
recorriam àquela permissão legal dos empréstimos médio-longo prazo para fazer face à 
parte não cofinanciada dos fundos comunitários e que, certamente, o PSD encontraria 
outra forma de, na gestão da Câmara Municipal, encontrarem um milagre qualquer em 
que fosse possível realizar os investimentos em causa sem recorrer a empréstimos 
médio-longo prazo excecionados, que era, aliás, aquilo que, num outro conjunto de 
autarquias, era feito. Relembrou que, já havia salientado a grande capacidade para se 
inventar uma solução para, já que não estavam contra os investimentos, realizar os 
mesmos mas de outra forma, o que era pena era que os praienses não tivessem 
concordado com a posição do PSD, dando-lhes a gestão para efetuarem os referidos 
investimentos. Informou que, aqueles eram compromissos que tinham assumido perante 
os praienses, estavam a falar de candidaturas a fundos comunitários, de um empréstimo 
a médio-longo prazo excecionado e, portanto, era um investimento que queriam que 
avançasse depressa e que se não fosse daquela forma, gostaria, pelo menos, que o PSD 
dissesse como entendia que ele deveria ser feito. ------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que ia voltar a explicar, ou 
seja, disse que o PSD tinha a sua posição clara, e já o tinha dito várias vezes, até a título 
pessoal, sobre a questão de passar dinheiros, responsabilidades, património público, 
para entidades que não tinham qualquer tipo de sufrágio público, que não tinham sido 
eleitos pelos cidadãos, estavam contra isso. Referiu que, ainda antes do Tribunal de 
Contas afirmar o que tinha afirmado, o PSD tinha dito na reunião de dezembro algo do 
género, tinha manifestado as mesmas preocupações, tal como o tinha feito em reuniões 
de Câmara, mas o que era certo era que o Tribunal de Contas tinha vindo dizer tudo 
aquilo e, também, o que era certo era que a Câmara Municipal tinha uma posição 
contrária e a dúvida era aquela, isto é, havia uma posição do Tribunal de Contas, que 
coincidia em grande parte com a posição do PSD, que estavam contra aquele tipo de 
procedimentos e práticas políticas, e havia a posição da Câmara, sendo que a posição 
estava a ser discutida judicialmente, de acordo com o que a Câmara tinha anunciado. 
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Reforçou a informação dizendo que o PSD estava, obviamente, com a mesma posição, 
não a tinha mudado, ou seja, era contra aquele tipo de procedimentos e práticas de 
passar dinheiros públicos, funcionários públicos, patrimónios públicos, 
responsabilidades e atribuições públicas para entidades que não haviam sido eleitas 
pelas populações, sendo que a dúvida existente, se devia ao facto de haver, 
publicamente, duas posições, a do Tribunal de Contas e a da Câmara Municipal, sendo 
que a do PSD coincidia, em grande medida, com a posição do Tribunal de Contas e se 
havia duas posições públicas que eram discordantes, havia uma dúvida instalada, era 
apenas aquilo e enquanto isso não fosse esclarecido, conforme a Câmara Municipal 
havia dito que ia esclarecer, obviamente que a questão estava instalada. Esclareceu que 
a dúvida era apenas aquela e não no sentido etimológico que o Sr. Presidente queria 
colocar, mas sim naquele que estava a dizer. Relativamente ao parque empresarial das 
Lajes, voltou a questionar se havia loteamento aprovado, licenciamento aprovado, 
estudo de impacto ambiental aprovado, pois o Sr. Presidente tinha andado às voltas e 
não lhe tinha respondido, ou seja, havia algum tipo de loteamento aprovado 
municipalmente para a zona onde a Açoraves ia construir a sua instalação, algum tipo 
de licenciamento de construção, de intervenção do município para aquela zona, algum 
estudo de impacto ambiental que estivesse no município, porque tinha sido público, 
tinham sido vistas máquinas a fazer terraplanagem, desbravamento e se fosse um 
particular a fazer o que quer que fosse sem licença era aplicada, de imediato, uma 
coima, daí a pergunta se no momento em que as referidas máquinas tinham estado no 
terreno havia alguma das coisas acima referidas, sendo óbvio que sabiam que as pessoas 
tendiam a tentar regularizar, mas a pergunta não era para o futuro, mas sim se naquele 
momento havia alguma daquelas situações e havendo requeria cópia do loteamento 
aprovado, da deliberação da divisão de loteamento, da aprovação do licenciamento e da 
aprovação do estudo de impacto ambiental.-------------------------------------------------------          
 -------- O Deputado Valter Peres iniciou a sua intervenção pedindo desculpas por 
interromper a discussão, pois não ia, propriamente, se pronunciar sobre a mesma, pois já 
havia pedido a palavra há mais tempo. De seguida, disse que queria deixar ali uma coisa 
clara e que tinha que ver com o estilo, isto é, disse que sabia que o nível ou a bitola de 
elevação era uma coisa que cada um colocava à sua maneira, sendo que a sua tendia a 
ser mais baixa de forma a ser mais difícil de alcançar a falta de elevação. Dirigiu-se ao 
Deputado Clélio Meneses e disse que aquela questão era, claramente, para ele, isto é, as 
graçolas, a ideia de que se estava a faltar ao respeito, que se tinha menos capacidade de 
entendimento era tudo muito giro, mas não deixava de se ir picando devagarinho, de se 
ir massacrando devagarinho. Referiu que, o facto do Sr. Deputado Clélio achar que 
tinha razão, não significava que a tinha e a sua convicção, a forma como tinha as suas 
ideias eram dele e não era a ideia do Deputado Clélio de que é que tinha razão, que fazia 
com que a sua convicção mudasse, fosse qual fosse a sua ideia para ter convicção. 
Acrescentou que, noutra intervenção do Deputado Clélio, tinham-se rido, nem tinham 
feito barulho, mas este tinha dado logo a indicação à Assembleia de que lhe estavam a 
faltar ao respeito, mas não o estavam a fazer, nem ninguém da bancada do PS ainda o 
tinha feito, se bem que o contrário já não era bem assim. Referiu que, já há muito tempo 
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que vinha a acontecer, ou seja, constantemente a noção de que do lado de cá estavam os 
maus e do lado de lá é que estavam os bons, mas olhava e via, realmente, gente de quem 
gostava e estimava, mas com ideias diferentes e o estilo de, constantemente, dar a 
referida ideia, não achava bem. Concluiu dizendo que, apenas queria dizer aquilo 
porque estava a ser recorrente ao longo das assembleias e disse que fossem com calma, 
que se discutissem ideias, mas nunca com a ideia de que os outros não entendiam, pois 
todos tinham as suas convicções e entendiam as coisas segundo estas. -----------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, voltando à 
questão da dúvida, aquilo que o Deputado Clélio havia explicado lentamente, não tinha 
sido aquilo que tinha transmitido na primeira intervenção que tinha feito sobre o 
assunto, nem o plasmado em sede de reunião de Câmara, pelo que aquilo que era a 
certeza e a posição absoluta, que até tinha motivado o comunicado de reação do PSD ao 
Tribunal de Contas, era uma certeza absoluta e podia ler o referido comunicado, onde 
vinha um aumento brutal de impostos, uma segurança e uma certeza absoluta tão grande 
e tão firme que, afinal, agora havia a dúvida, havia duas entidades que discordavam, etc. 
Relembrou que, quando o PSD tinha reagido a primeira vez ao Tribunal de Contas, já 
ele tinha dito que discordava da interpretação deste, pelo que não sabia o que tinha 
havido, desde essa data até àquele dia, para mudar a posição do PSD. Relativamente ao 
parque empresarial da Vila das Lajes, disse que já tinha respondido às perguntas feitas, 
sendo que agora eram colocadas novas perguntas, porque havia ali duas questões 
distintas e era isso que se tinha tentado levantar, isto é, a questão do loteamento e da 
intervenção da Açoraves. Informou, então, que a Açoraves tinha intervindo num terreno 
e feito a terraplanagem sem o licenciamento, daí ter havido logo a intervenção da 
Câmara para que parassem e iniciassem o processo administrativo naquela matéria, 
sendo que ainda tinha havido outra questão, ou seja, as máquinas da Açoraves, e não 
estava a dar nenhuma novidade, tinham entrado num terreno que ainda não tinha sido 
comprado pela Câmara Municipal, tanto que, na altura e com razão, o proprietário tinha 
ficado chateado porque tinha pensado que era por orientações da Câmara, mas não, pois 
nem tinha poderes naquela matéria. Referiu, ainda, que tinha de facto havido essa 
situação, a Câmara nem tinha comprado o terreno, nem havia qualquer contrato de 
arrendamento e de cedência à Açoraves, a Câmara ia adquirir o referido terreno para a 
próxima semana. Quanto ao loteamento e ao alvará, disse que naquele momento 
estavam a ser revistos, isto é, tinham um projeto de loteamento pré-aprovado que, 
naquele momento, ia ser revisto. De seguida, e após ter sido interrompido, disse que o 
que o Deputado Valter Peres tinha dito era verdade, isto é, tinha que haver o mínimo de 
urbanidade quando as pessoas conversavam, falavam, intervinham, pois era tanto o que 
se falava de democracia e, depois, estava-se constantemente a fazer questões, a mandar 
um aparte, o estar a tentar dizer aquilo que não se dizia nas intervenções, etc., pelo que 
não sabia se todos os presentes concordavam ou não, se não começavam todos, em vez 
de ser só o Deputado Clélio Meneses, a fazer perguntas e ninguém se entendia. 
Acrescentou, ainda, que todo o público presente, com a importância do assunto que 
tinham para as respetivas vidas, tinham-se mantido sempre em silêncio e com plena 
urbanidade, que o Deputado Clélio não era capaz quando se estava a discutir outros 
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assuntos, sim porque aquela era uma questão de urbanidade, de educação e de respeito 
por quem tinha o uso da palavra e, infelizmente, essa questão vinha sendo reiterada em 
sede de Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, em qualquer assembleia, em 
qualquer parlamento do mundo eram regimentais os apartes. Referiu que, o que era falta 
de respeito era colocar na boca dos outros coisas que estes não tinham dito e se havia 
coisa que faziam muito, em relação àquilo que ele dizia, era isso, pelo que tinha o dever 
de esclarecer, não era por minimizar ninguém, mas sim para que ficasse reposta a sua 
posição. Disse que, queria deixar uma nota, sendo que achava que havia coisas que ele 
não precisava dizer, mas obviamente que as suas posições não eram pessoais, eram 
políticas, pois pessoalmente o respeito por todos os presentes era total, absoluto, íntegro 
e sem condições, bem como de apreço e estima por muitos com quem tinha relação 
pessoal e que ninguém sequer se lembrasse de colocar isso em causa, porque aquilo era 
evidente, sagrado para si, ou seja, respeito pessoal evidente, discordância política toda 
ela, no exercício obrigatório do direito à liberdade de expressão e isso, sempre que 
discordasse, ia continuar a fazer, por muito que o tentassem intimidar. Disse que, queria 
igualmente deixar registado, em relação ao Deputado Valter Peres, que não era graçolas, 
era apenas a sua perceção de que quando este intervinha era apenas para fazer juízos de 
valor, comentários e avaliações sobre o seu estilo e isso, só para dizer, não o afetava, 
não passava de uma opinião e o seu estilo dependia de si mesmo. ----------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interrompeu, pedindo desculpas e disse que já se estava 
a fugir ao tema. Posto isso, questionou se havia mais alguma intervenção sobre o tema. --  
 -------- O Deputado Clélio Meneses continuou e disse que, com todo o respeito que 
tinha pelo Sr. Presidente da Mesa, aquela referência tinha sido apenas para si, mas que 
tinha sido outra pessoa a introduzir aquelas apreciações de estilo. ----------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interrompeu e disse que não era apenas para ele. ----------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses prosseguiu e disse que continuava sem saber se, 
naquele momento, estava aprovado loteamento, licenciamento da obra, estudo de 
impacto ambiental e voltou a pedir cópia da deliberação que tinha aprovado, o que quer 
que fosse e ao invés do Sr. Presidente fazer outro tipo de considerações que respondesse 
às questões colocadas sobre o licenciamento na altura em que as máquinas tinham 
entrado e qual a medida que a Câmara havia tomado, em termos de sanção ou outra, 
relativamente à referida iniciativa, bem como se a Câmara sabia ou não sabia que as 
máquinas iam entrar. ----------------------------------------------------------------------------------           
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que estava em 
plena resposta quando tinha sido interrompido, pelo que se tal não tivesse acontecido 
teria respondido. Alertou para o facto de, caso voltasse a ser interrompido, que lhe 
permitissem, mas também tinha o direito de não responder. Posto isso, continuou a sua 
resposta dizendo que as máquinas da Açoraves tinham entrado e feito o terrapleno sem 
licenciamento, a Câmara Municipal tinha actuado e a situação tinha parado de imediato, 
da mesma forma que as referidas máquinas tinham entrado numa área que, no momento 
em causa, nem era sequer projetado enquanto área do terreno. Informou que tinha 
intervindo de imediato, suspendendo qualquer operação no processo em causa, porque a 
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Açoraves não estava com a devida licença e estava a efetuar operações em terrenos 
privados. Acrescentou que, estava a decorrer um processo com a Açoraves, que tinha 
também que ver com a deslocalização do parque empresarial da Vila das Lajes, em que 
o valor das coimas, relativamente àquela matéria, seria acertado naquela operação. 
Relativamente ao parque empresarial da Vila das Lajes, disse que, por iniciativa da 
Câmara Municipal e por causa de um grande investimento que estavam a trabalhar para 
ver se o conseguiam trazer para o concelho da Praia da Vitória, estavam a rever todo o 
projeto de loteamento, sendo que ainda não havia projeto de loteamento aprovado, 
estava em fase final para aprovação, para permitir que se iniciasse logo a obra, mas 
visto que se tinha que alterar o referido projeto, ele não estava aprovado, da mesma 
forma que o que iam fazer naquela fase, porque a atração de investimento tinha prazos e 
queriam garantir investimento para o concelho. Disse que esperava, em breve, anunciar 
e que seria um marco, não só para a Praia da Vitória, mas para os Açores, pelo que iam 
adotar uma questão distinta para fazer um loteamento faseado de forma a permitir o 
referido investimento. Concluiu dizendo que, esperava que o conseguissem concretizar, 
que fossem atrativos o suficiente para trazer o investimento para o concelho, pois seria 
verdadeiramente importante para a economia do mesmo. --------------------------------------         
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezassete 
votos a favor do PS e doze abstenções, onze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA DA CÂMARA MUNICIPAL DA  PRAIA 
DA VITÓRIA.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos nove e dez em simultâneo, o qual foi autorizado. ---------------------------------------  
 -------- A Deputada Joana Ribeiro interveio e disse que, tal como o Sr. Presidente 
havia referido e bem, o Código de Ética tinha por base os deveres gerais dos 
trabalhadores do Estado e de outras entidades públicas, que eram regras particulares que 
decorriam, exatamente, das funções específicas dos referidos trabalhadores. Informou 
que, ela própria estava a trabalhar há dez anos numa instituição pública e também era 
obrigada àqueles princípios, assim sendo, disse que era de salutar que, havendo a 
perceção de que aqueles princípios pudessem não estar a ser respeitados, fossem 
efetivados por meio daquela formalização do Código de Ética e que isso era sempre 
importante relembrar. ---------------------------------------------------------------------------------       
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que não era uma questão de 
sensibilidade ou sensorial, mas não podia deixar passar a leve o código em discussão e 
informou que o documento ali presente não era por alguma forma, princípio ou alguma 
razoabilidade não estar a ser aplicado, mas sim de conciliar num documento interno, de 
mais fácil leitura por todos os serviços e pelos munícipes externos ao município, de 
todas as regras de conduta e ética que a Câmara Municipal estava obrigada. Informou, 
que aquela situação não surgia, de forma alguma, por qualquer não aplicação dos 
princípios em causa, a qualquer serviço, setor, fosse ele da presidência ao mais recente 
funcionário do grupo municipal. --------------------------------------------------------------------                      
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 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 10. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO DO PROVEDOR DO MUNÍCIPE.  -------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, relativamente ao ponto dez, 
aquela era uma prática que acontecia em muitos países, em muitas entidades e decorria, 
fundamentalmente da distância, a figura do Ombudsman que era a figura que criava e 
estava na base dos provedores no direito germânico e que tinha por base um tipo de 
administração distante das populações, mas em que estas tivessem a possibilidade de ter 
alguém que fosse o seu provedor, o seu representante, o seu procurador, ou seja, era 
aquele o princípio da existência daquela figura no direito internacional e tinha sempre o 
pressuposto de alguma distância. Acrescentou que, em instituições com a proximidade 
da Câmara Municipal da Praia da Vitória e em terras pequenas como a Terceira, 
parecia-lhe que aquela não era uma figura tão necessária, porque as pessoas deveriam 
conseguir ter acesso a um vereador, a um presidente de Câmara de uma forma mais fácil 
e quando eram eleitos tinham que ter a responsabilidade de serem provedores das 
preocupações das pessoas. Disse que, estavam a falar de um município com a dimensão 
do da Praia da Vitória, em que todos se conheciam, onde havia uma proximidade grande 
e em que, facilmente, se poderia ter acesso ao município e esperavam que aquela 
iniciativa da Câmara Municipal não fosse no pressuposto de afastar os eleitos locais da 
população e ter alguém que fosse o representante, o provedor, alguém que estivesse 
presente para ouvir as preocupações das pessoas. Referiu que, o primeiro a ouvir essas 
preocupações deveria ser, designadamente, o Sr. presidente da Câmara e todos os eleitos 
locais, sendo certo que com aquela posição de afirmar a identidade e a razão de ser da 
figura do provedor e da discrepância, de alguma forma, para meios pequenos, como era 
o caso, não implicava que votassem contra, iam votar a favor porque não seria, 
obviamente, um fator negativo, era mais alguém para ouvir, mas entendiam que não era 
preciso mais ninguém para ouvir, visto já serem tantos, mas se a Câmara Municipal 
entendia que era preciso mais alguém para ser o intermediário entre as pessoas e o 
presidente da Câmara, tudo bem e aceitavam, pois era mais alguém que ia ter essa 
iniciativa, mas achavam que aquilo poderia ser feito de uma forma mais simples, mais 
célere, mais eficaz, em que a pessoa tinha uma preocupação e ia colocar a mesma ao 
presidente da Câmara, sendo que, naquele caso, ia procurar o provedor, este colocava ao 
presidente da Câmara, que depois dizia ao provedor, que, por fim, dizia à pessoa, ou 
seja, criava mais algum tipo de entorses, relativamente a um processo que poderia ser 
normal, fluir normalmente. Concluiu dizendo que, aquela apreciação era, de alguma 
forma, preventiva, mas na esperança, na espectativa que o provedor fosse mais um fator 
para agilizar procedimentos, para pôr as pessoas mais próximas dos eleitos locais e para 
que resolvessem, mais rapidamente, os seus problemas. ----------------------------------------              
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que aqueles dois pontos 
vinham na sequência de algo que tinha sido amplamente debatido na opinião pública, 
relativamente ao índice de transparência. Disse que, tinha havido uma recomendação da 
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Câmara Municipal para desenvolverem trabalhos de forma a melhorarem o índice de 
transparência da mesma. Relembrou que, tal como havia dito na última Assembleia, 
tinham solicitado ao Índice o que era tabelado no índice da mesma, que fazia a 
avaliação da transparência dos municípios e dois dos critérios que eram mais pontuados 
para a referida transparência era, precisamente, a existência de um Código de Ética, daí 
ter dito logo de início que haver o código aprovado pela Assembleia Municipal, 
entrando em vigor ou não, em termos de eficácia e eficiência era exatamente a mesma 
coisa, porque o que tinha força de lei era o que estava no Código Administrativo. 
Referiu que, só seguiam aqueles princípios de exigência se tivessem o Código de acordo 
com o índice de transparência, pelo que ali estava para que subissem uns pontos na 
classificação em causa. Relativamente ao Regulamento do Provedor do Munícipe, disse 
que tinha centrado a apresentação do mesmo, não enquanto interlocutor, mas enquanto 
entidade que podia ser objeto de reclamar sobre a decisão da Câmara Municipal, ou 
seja, de forma alguma ia criar um mecanismo de distância da Câmara Municipal perante 
o cidadão, permitia, e achava que aquele é que deveria ser o enfoque, que um cidadão 
que recorresse à Câmara Municipal, junto do Presidente, dos Vereadores, de qualquer 
serviço municipal, e que tivesse uma solução que não fosse atendida como o munícipe 
queria, este podia recorrer ao provedor do munícipe e salientar o direito à reclamação, 
por um melhor serviço municipal e de não concordar com a decisão da administração 
naquela perspetiva. Informou que, era também um dos pontos salientados para o índice 
de transparência e estava a ser criado um pouco por todo o país, ao nível de Câmaras 
Municipais, pelo que não tinha nada que ver com proximidade, de se criar qualquer tipo 
de distanciamento ou de areia na engrenagem no tratamento direto, rápido, certo, ágil, 
eficaz e eficiente para com os munícipes. ---------------------------------------------------------                  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APOIO CORRESPONDENTE A UMA FESTA DE PARÓQUIA À SEMA NA 
CULTURAL DOS BISCOITOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO ÀS FESTAS NAS FREGUESIAS E VILA DO 
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA.  ------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira interveio e disse que, em primeiro lugar, gostava de 
ressalvar que quando se havia feito a proposta do Regulamento da Câmara, tinham 
cumprido com tudo o que havia sido dito por esta, ou seja, a Comissão de Festas tinha 
entregado um projeto do programa, até trinta e um de janeiro, que era o que estava no 
Regulamento. De seguida, mencionou o ponto décimo primeiro, relembrando que este 
fazia referência a uma festa de paróquia e, como sabiam, aquela era uma exceção para o 
corrente ano e não era uma festa de paróquia, pelo que gostaria de ser esclarecido em 
relação a isso. Depois, disse achar que não fazia muito sentido trazer o assunto à 
Assembleia, porque os restantes colegas, das outras freguesias, não tinham muito que 
votar numa festa que era dos Biscoitos. Por fim, disse que gostava de deixar um recado 
à Câmara, ou seja, disse que a Comissão de Festas tinha pedido um palco de sete e meio 
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por sete e meio, que tinha sido pago recentemente e a Câmara, uma vez mais, 
infelizmente tinha faltado à palavra, porque o palco que lhes tinha sido dito que ia ser 
cedido era o referido palco, sendo que o mesmo estava na Marina com o ecrã para o 
Mundial. Posto isso, informou que a Câmara tinha dito que ao invés de cederem o palco 
solicitado, iam ceder um palco cinco por cinco. --------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, mais uma vez, o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia dos Biscoitos não tinha percebido o porquê do assunto 
ter que ser presente a Assembleia Municipal. Posto isso, disse que na Assembleia 
Municipal de Dezembro, a Câmara Municipal tinha trazido um Regulamento em que 
dizia quais eram as festas que eram aprovadas, pelo que se o assunto não tinha que vir à 
Assembleia, o Regulamento tinha que ser aplicado e, assim sendo e tendo em conta o 
que estava em vigor naquela data, não havia apoio nenhum para a semana cultural dos 
Biscoitos, o que já tinha sido dito, claramente, por aquelas mesmas palavras. Explicou 
que a semana cultural dos Biscoitos não se encaixava em nenhuma das festividades que 
estavam plasmadas no Regulamento, daí ter que ser presente à Assembleia Municipal e 
relembrou que isso já tinha sido explicado. Disse que, tinham cumprido com os prazos 
como se aquela festa estivesse comtemplada no Regulamento, mas não estava, estavam 
sim outras festividades tradicionais dos Biscoitos, pelo que se não tinha enquadramento 
regimental, não a podiam apoiar. Relativamente às promessas e de faltar com a palavra, 
disse que não, porque também tinha sido dito, precisamente, que todo e qualquer apoio, 
independentemente de se ir conversando se havia disponibilidade ou não, naquele 
momento não podia deliberar sobre absolutamente nada, nem decidir nenhum apoio, 
para a semana em discussão, sem a deliberação da Assembleia Municipal da Praia da 
Vitória, pelo que ninguém tinha faltado à palavra, porque se fosse para aplicar o que 
estava no regulamento, o apoio era nenhum. Acrescentou que, estavam a falar de uma 
questão de disponibilidades relativamente ao apoio, porque daquilo que estava em 
vigor, a não ser que alguém o corrigisse sobre a matéria, era impossível a Câmara 
Municipal apoiar a semana cultural dos Biscoitos sem alteração ao regimento em causa. 
Explicou que, estava como festa de paróquia para ser equivalente, ou seja, o 
Regulamento tinha três tipos de festa, de paróquia, de zona e de lugar, sendo que na 
altura uma das reivindicações era que juntassem todos os apoios dos Biscoitos naquela 
semana cultural, sendo que a resposta da Câmara Municipal tinha sido que, no limite, 
era o equivalente à festa de paróquia, daí a designação, porque não havia outro valor, 
apenas havia para aquelas três tipologias. ---------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Luís Vieira esclareceu que não tinha dito que a falta de palavra era 
relativamente ao apoio à festa, mas sim porque lhes tinham prometido um palco de sete 
e meio, que estava na Marina e, provavelmente, não ia para os Biscoitos. -------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que o Regulamento Municipal 
de Apoio às Festas Tradicionais, tinha uma parte financeira e outra de apoio logístico e 
era nesta última que, no âmbito de uma deliberação, havia a atribuição de um palco para 
a semana cultural dos Biscoitos, pelo que, com o Regulamento que estava em vigor, não 
era possível emprestar o palco para a referida semana. Informou que, o que tinha dito 
era sobre uma questão de disponibilidades, ou seja, o palco estava a ser utilizado na 
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Marina porque não iam ficar à espera, com os palcos arrumados, da deliberação da 
Assembleia Municipal. Informou que, faziam aquela gestão de palcos todo o verão, para 
corresponder a todas as festas tradicionais, pelo que quando se dizia que faltava à 
palavra por causa do palco, naquele momento, com o regulamento que estava em vigor 
e se não fosse acrescentado a semana cultural dos Biscoitos, a título excecional ou só 
para o corrente ano como havia sido salientado pela posição da Junta de Freguesia, não 
era possível emprestar palco absolutamente nenhum. Disse que, uma questão era a 
disponibilidade e outra era a questão legal, se tinha o mecanismo para o fazer ou não, 
sendo que, naquele momento, não tinha nem o financeiro, nem o logístico. -----------------      
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que, as tradições eram elas 
próprias classificadas como tal, ou seja, eram tradições e achava que nenhuma entidade, 
fosse ela pública ou privada, devia, de alguma forma, desclassificar as mesmas. Disse 
que, classificar sim, que achava que era consensual a situação de como eram 
classificadas, mas o que lhe parecia era que, por decreto, por via administrativa, 
desclassificá-las não era correto de maneiro nenhuma e se quisessem acrescentar mais 
alguma coisa, podiam acrescentar, por exemplo, aquilo que já havia sido dito aquando 
da discussão do Regulamento em causa, a dezanove de dezembro, ou seja, que era 
raríssimo uma freguesia ficar sem festa, porque aparecia sempre alguém, pelo que, 
administrativamente, cortar logo a possibilidade de aparecer alguém para a festa 
tradicional, achava que era errado. Acrescentou que, e estava a falar segundo a sua 
memória, que havia sido dito, acerca do Carnaval, que era uma anarquia quase perfeita, 
e esta tinha sido uma expressão de alguma forma feliz, isto para explicar que as 
tradições eram elas próprias tradições e julgava que a ideia de se cortar com a mesma, 
administrativamente, e substituir por outra que começava naquele momento, pois a 
tradição era como tendo começado há…, ou seja, não se podia impingir que a tradição 
passasse a ser aquilo, pois quando classificavam como tradição, consideravam que ela 
tinha começado há X tempo. Disse que, gostaria de chamar ali a coerência do facto de 
todos eles, em princípio, respeitarem muito a tradição, aquilo que era tradicional e 
valorizar, porque era como se havia dito, ou seja, podia aparecer, aparecia sempre 
alguém, pelo que a sua opinião, a opinião da bancada do PS era que sim, que se deixasse 
a tradição ficar plasmada no Regulamento, que as festas continuassem regulamentadas e 
que não fossem substituídas por nenhuma outra. De seguida, disse que, e puxando para 
aquelas que tinham sido as propostas eleitorais do PS, estava claro que valorizavam 
muito as festas tradicionais e, por isso mesmo, tinham colocado num Regulamento, 
tinham-no trabalhado, tinha havido ali uma ampla discussão e tinha tido, sabiam disso, 
ampla discussão porque vinha da proposta eleitoral do PS, pelo que era bom perceber 
aquilo. Referiu que, podia ser falha sua, mas não tinha visto em nenhuma proposta 
eleitoral de outra força política a substituição das festas tradicionais e pensava que 
também naquele ponto eram todos coerentes. Referiu que, o que os aprazia dizer sobre 
aquilo era que, jamais, e aquela era a sua opinião, o Decreto deveria cortar uma festa, 
deixar de ser tradicional, sair do Regulamento, até porque nem eram eles a fazer a 
referida classificação, mas uma vez que aparecia a proposta de uma semana cultural, era 
claro que sim, que apoiavam, na mesma medida que estava no Regulamento outras. 
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Disse que, aquele regime de exceção estavam prontos a aprovar, embora não fossem 
obrigados a isso, como já havia dito o Sr. Presidente, mas era claro que queriam e iam 
apoiar, isto é, reafirmando, resumindo que cortar com as outras festas e substituir por 
uma, não concordavam porque queriam que elas existissem sempre e deviam trabalhar, 
e o Sr. Deputado César tinha dito exatamente aquilo, na referida Assembleia de 
dezembro, tinham que trabalhar para que aparecessem. Posto isso, informou que a 
bancada do PS tinha uma proposta e passou à sua leitura. --------------------------------------                 
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e disse que a sua intervenção vinha 
no encontro do que havia sido dito pelo Deputado Valter Peres, de manterem vivas as 
tradições e de as apoiarem. Acrescentou que, concordava e achava que qualquer um ali 
dentro concordava com um Regulamento que, de certa forma, legislava o apoio às 
comissões de festas tradicionais, mas ia um pouco mais longe e deixava outra sugestão, 
ou seja, paralelamente ao referido apoio, que já estava consagrado e bem expresso 
naquele Regulamento, que houvesse alguma atenção fase, por exemplo, às taxas que 
eram aplicadas à implantação das tendas destinadas à realização de discotecas/verbenas. 
Posto isso, deu o exemplo da Agualva em que a Comissão de Festas tinha optado por 
não colocar a referida tenda porque a licença, por cada metro quadrado diário, rondava 
os cinco euros e vinte e cinco cêntimos, pelo que, considerando uma tenda com cerca de 
trezentos metros quadrados, estavam a falar de mil e quinhentos euros de taxa só para 
obter uma licença por um dia. Acrescentou que, aquela nem era receita que a Câmara 
perdia, porque a não realização da festa no referido espaço, implicava que a Câmara não 
recebia aquele valor porque a festa não era feita. Posto isso, disse achar que deveria 
haver uma redução, quiçá dos valores das taxas aplicadas aquando de uma festa 
tradicional, à semelhança do que a Câmara de Angra havia feito durante o corrente ano 
e, um dos apoios que a Câmara de Angra estava a conceder às suas comissões de festas 
era precisamente aquele, ou seja, a isenção de uma série de taxas, quando aplicáveis a 
comissões de festas tradicionais. --------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e propôs que, uma vez que tinha sido 
apresentada uma nova proposta, que não tinha sido estudada nem analisada e que 
poderia ter impacto na localidade, se fizesse um intervalo para que pudessem estudar a 
mesma, antes de procederem à respetiva votação. -----------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e questionou se o que o PS estava a 
propor era que fosse apoiado, extraordinariamente, a semana cultural, com o valor que 
estava na proposta, mas que não fosse proibido o apoio às festas tradicionais como 
vinha no Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Valter Peres respondeu que era mantendo as classificadas como 
tradicionais e que se aparecessem mordomos se desse o apoio, sendo que o que não 
queriam era que se substituíssem as tradicionais por aquela. -----------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à questão 
apontada pelo Sr. Presidente de Junta da Agualva, o regime de taxas para as festas 
tradicionais era muito baixo, quase isento, e do que estavam a falar era do recinto 
improvisado, ou seja, dependia da área/metro quadrado, e era obrigatório por lei essas 
taxas serem relativas ao metro quadrado, sendo que, por muito baixo que este fosse, 
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quando eram áreas grandes ficava, sempre, muito elevado. Acrescentou que, ainda havia 
outra questão que se tinham deparado no passado e, provavelmente, no presente verão 
seria a primeira vez que os atuais autarcas de freguesia, se iam deparar com ela, ou seja, 
mesmo no âmbito de festas tradicionais, tinha havido queixas formais, até junto do 
Provedor de Justiça, sobre a questão dos horários e do ruído nos recintos improvisados. 
Acrescentou que, apenas havia uma freguesia que não tinha problemas com essa 
questão, que era a freguesia de São Brás, de resto, em todas as freguesias havia 
problema. Disse que, havia também essas questões, relativamente a outros direitos em 
que era preciso a Câmara gerir. Posto isso, esclareceu que estavam a falar de um recinto 
improvisado, que não era para todas as festas tradicionais, era apenas para aquelas que o 
solicitavam e disse que percebia a sugestão de se criar a exceção para as festas 
tradicionais, mas muitas vezes aquelas licenças de recinto improvisado também eram 
solicitadas pelas associações sem fins lucrativos, pelo que o que habitualmente faziam 
era serem mais complacentes relativamente aos metros quadrados, mas em relação ao 
ruído e aos horários não tinham muita margem, até porque estava a vir um conjunto de 
decisões do Tribunal, um pouco por todo o país, em que as autarquias vinham, cada vez 
mais, a reduzir as licenças especiais de ruído e as licenças de recinto improvisado. -------    
    
 -------- Pelas treze horas e quarenta e cinco minutos fez-se o respetivo intervalo. ----------  
 -------- Pelas treze horas e cinquenta e dois minutos reiniciaram-se os trabalhos. ----------  
 
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que o PSD ia votar a favor da 
proposta, no respeito pelas populações e na vontade de que, qualquer que fosse a 
iniciativa de festas, realizada em qualquer localidade, fosse de acordo com a vontade 
das populações. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Mesa questionou os presentes se estes concordavam que a 
proposta apresentada substituísse a anterior, tendo o mesmo sido aceite. Posto isso, 
concluiu que a proposta apresentada pelo PS, substituía, na íntegra, a que estava em 
cima da Mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Valter Peres esclareceu que a proposta era que fosse 
excecionalmente, ou seja, aceitavam a proposta da Câmara Municipal, de majorar a cem 
por cento e autorizar que fosse considerada a semana cultural como uma festa 
tradicional e que pudesse caber, naquele ano, no Regulamento, mas que de forma 
alguma pusesse em causa as outras, ou seja, as outras mantinham-se na mesma no 
Regulamento como festas tradicionais, possíveis de serem apoiadas, ano após ano, nos 
Biscoitos, podendo as pessoas, obviamente, arranjar uma comissão para…. Disse que, 
gostaria de alertar para o facto de a Câmara não poder proibir ou não passar a licença, 
quando uma comissão se organizasse para realizar uma festa tradicional. Posto isso, 
disse que ficasse claro que sim àquela festa, porque era importante, era a união da 
freguesia, mas nunca cortar com as outras porque, administrativamente, não achavam 
correto que o fizessem. Concluiu dizendo que, esperavam que todos os anos houvesse 
comissão para aquele tipo de festas tradicionais. -------------------------------------------------      
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 -------- O Deputado Clélio Meneses esclareceu que o que estavam ali a aprovar eram 
os apoios e não outras questões ligadas ao regime jurídico de licenciamento de 
atividades de âmbito municipal, nomeadamente touradas, porque havia critérios e o 
facto de se estar a apoiar aquele apoio não queria dizer que todas as pessoas que 
chegassem ali e dissessem que eram de uma comissão de festas e que queriam dinheiro, 
o tivessem, ou seja, tinham que cumprir os requisitos todos do regime jurídico do 
licenciamento de atividades de âmbito municipal. Acrescentou que, o que estavam a 
aprovar era que qualquer comissão que cumprisse os requisitos, que tivesse os pareceres 
de todas as entidades envolvidas, tinham o apoio, mas uma coisa não substituía a outra. -   
 -------- (Texto integral, da proposta, arquivada e faz parte integrante da presente ata). ----  
  ------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que queria apenas fechar um assunto 
que, pelos visto, não estava encerrado, pois ainda naquele dia, quando o líder 
parlamentar do PS estava a falar o Deputado Clélio havia dito que “Ah, pois fala 
pouco.”. De seguida, dirigiu-se ao Deputado Bruno Nogueira e questionou se este ia 
devolver o dinheiro daquele dia, para não ser o mais bem pago de todos. -------------------   
 
 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA:  ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 
Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 
ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 
acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 
pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  
 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram catorze horas, e não havendo mais nada a tratar, a 
Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por terminados os 
trabalhos da terceira sessão ordinária do ano de dois mil e dezoito, da qual, para constar, 
se lavrou a presente ata, que, depois de aprovada, vai ser assinada pela Presidente e 
Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. -----------------------------------------------------  
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