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ATA Nº 6 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

16 DE NOVEMBRO DE 2018  
 

 -------- Aos dezasseis dias, do mês de novembro, 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 quinta sessão ordinária do ano de dois mil e dezoito. ---   
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Fábio Manuel Ávila Valadão – PS em 
substituição de Luís Miguel Vieira Leal – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem 
– PS, Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS em substituição de Isménia Carvalho 
Landeiro Alves – PS, Elmano Manuel Vieira Nunes - PS, Valter Manuel Linhares Peres 
– PS, José Adriano Meneses Laranjo – PS, Francisco António Simões Rocha- PS em 
substituição de Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, José Manuel de Aguiar 
Paim – PS, Francisco Alberto de Lima Ourique - PS em substituição de Bruno João 
Branco Ávila Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – PS, Manuel Hildeberto Diniz 
Pires – PS, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em substituição de Clélio 
Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, Paula Cristina Ávila Rocha – PSD em 
substituição de Bruno César Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Filipe Barcelos 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, 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, 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 Paula Maria da Silva Gonçalves em substituição de Vasco Miguel 
Valadão de Lima - Junta de Freguesia da Vila Nova. -------------------------------------------  
 
 -------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros: ----------------------------------------  
 -------- Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Nivalda 
de Fátima Meneses Bettencourt – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Clélio 
Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Paulo 
Manuel Martins Luís – PSD, Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do 
Cabo da Praia e Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia da Vila Nova. ------   
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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: -----------------------------------------  
 -------- Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Nivalda 
de Fátima Meneses Bettencourt – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Clélio 
Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Paulo 
Manuel Martins Luís – PSD, Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do 
Cabo da Praia, Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia da Vila Nova, 
Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS e Paulo 
Rui Mendes Homem – PSD. ------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- À presente reunião não apresentaram justificação de falta, nos termos do número 
dois do artigo vinte e nove, da Lei número setenta e cinco de barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, os seguintes membros: ---------------------------------------------------------  
 -------- José Aurélio Coelho Gomes – PSD e Jorge Emanuel Costa Gomes – PSD. --------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Rui Fernandes Nobre de Castro, 
Maria Nélia Brito Nunes, Maria José Machado da Rocha Nunes, Rui Miguel Mendes 
Espínola e Tiago Manuel Silva Borges. -----------------------------------------------------------  
 
 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 
oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, o 
seguinte membro da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  
  ------- Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, Carlos Armando Ormonde 
da Costa, Raquel Lemos Borges e Cláudia Fagundes Martins. --------------------------------  
 
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para sugerir que, no envio da documentação, 
via drop box, também fosse a convocatória com a respetiva ordem de trabalhos. ----------   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MI L E 
DEZOITO – QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA:  -------------------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com vinte e seis votos 
a favor, catorze do PS, onze do PSD e um do CDS-PP e cinco abstenções, quatro do 
PS e uma do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
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 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----  
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Glintt pela confiança demonstrada no projeto Terceira 
Tech Island, bem como à Câmara Municipal da Praia da Vitória e ao Governo Regional, 
lido pela Deputada Daniela Medeiros. -------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que gostava de perceber, 
exatamente, o que estava a votar, isto é, se era um voto de congratulação pela iniciativa 
do Governo Regional, da Câmara e das entidades públicas na criação da Terceira Tech 
Island, se era à Glintt, ou se era a tudo em geral. ------------------------------------------------       
 -------- O Deputado Valter Peres respondeu que era um voto de congratulação à Glintt, 
ao Governo e à Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto solicitou que fosse lida a parte resolutiva do voto. -----   
 -------- A Deputada Daniela Medeiros releu a passagem em causa. -------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e solicitou um intervalo para 
reverem o voto, o qual foi aceite. -------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Daniela Medeiros procedeu à leitura da parte resolutiva do voto, 
com as respetivas alterações. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que o CDS-PP se associava ao 
voto e que esperava que aquele projeto se revertesse em algo, verdadeiramente, 
palpável. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade.  -------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à organização das Festas da Praia 2018, em particular a 
todos os colaboradores, voluntários e funcionários municipais, pelo empenho, dedicação 
e profissionalismo que depositaram nos meses anteriores e durante as festividades, 
fazendo delas um dos pontos altos da nossa vivência, lido pelo Deputado Valter Peres. --  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para informar que quanto ao teor do 
voto, o CDS-PP se associava ao mesmo e acrescentou que, relativamente ao tema das 
Festas da Praia, sugeria que se repensasse o modelo, de modo a aproveitar as festas para 
estimular para a prática de atividade física e desportiva. Concluiu dizendo que, era pena 
que as Festas da Praia estivessem muito voltadas para terra e atividades noturnas e 
pouco voltadas para o mar e para o desporto. -----------------------------------------------------        
 -------- (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: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Congratulação, pela realização do I Encontro Intercalar de Investidores 
da Diáspora, na Praia da Vitória, lido pela Deputada Eulália Leal.----------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio para informar que o Deputado Valter Peres não 
ia participar na votação, tendo em conta que tinha sido um dos organizadores do evento.  
 -------- (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, pela inauguração do Jardim Lúdico e Cultural da 
freguesia da Fonte do Bastardo, exaltando o rigor, competência, seriedade e dedicação 
impostos pelo elenco da Junta de Freguesia na elaboração do projeto, na concretização 
da obra e na imaculada gestão dos dinheiros públicos, lido pela Deputada Júlia Faria. ----  
 -------- (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, pela solidariedade manifestada pelo Conselho Diretivo 
da ANAFRE e pela valorização da importância da proximidade do Poder Local às 
populações como fator de desenvolvimento dos territórios, lido pela Deputada Maura 
Branco.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (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, a sua Direção, 
Equipa Técnica e Atletas, pelos resultados alcançados no Campeonato Regional de 
Absolutos em Natação Pura, destacando o feito histórico do clube ao vencer o maior 
número de títulos e medalhas em disputa naquela prova, lido pelo Deputado António 
Borges. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à atleta Noémia Magalhães e à equipa Fontinhas 
Ativa/Promotora, pelo título de vice-campeã nacional de XCO, na categoria de Master 
40, alcançado em julho deste ano, no Campeonato Nacional da modalidade, lido pelo 
Deputado Manuel Pires. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Rui Sousa usou da palavra e disse que, como Presidente da 
Junta de Freguesia das Fontinhas, se ia associar ao voto, felicitando a desportista e o 
clube em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
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 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de António Fernando Goulart Neves, lido pelo 
Deputado Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (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 Pesar, pelo falecimento de Luís Tadeu da Silva Dutra, lido pelo 
Deputado Manuel Pires. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (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 Protesto, ao Governo Regional da Região Autónomo dos Açores pelo 
incumprimento perante os terceirenses na implementação do serviço de radioterapia na 
ilha Terceira, lido pela Deputada Joana Ribeiro. -------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que estavam todos de acordo que 
aquela era uma questão importante, no entanto havia um pouco de demagogia naquele 
voto, por isso, o PS iria votar contra. ---------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Joana Ribeiro usou da palavra e disse que não considerava que 
fosse um discurso demagógico, era profissional de saúde e sabia o que aquilo implicava, 
mas tinham que contextualizar a situação geográfica da ilha e o que podiam avaliar era 
que, comparativamente, os centros de saúde e outras valências de saúde, não existiriam 
se tivessem em conta apenas a casuística e os rácios. -------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou se a ciência só aparecia para justificar o 
não investimento, se não havia ciência antes das promessas e disse que a demagogia era 
essa. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que queria enquadrar o termo 
demagogia, ou seja, o que queria dizer não era, de forma alguma, dar a volta à questão 
com outros exemplos. Posto isso, reafirmou que considerava que o assunto era 
importante, pelo que propunha ao PSD e ao CDS-PP se poderiam transformar aquele 
voto num voto de recomendação ao Governo, no sentido de reavaliar a situação, e aí sim 
votariam a favor, caso contrário, mantinham o voto contra. ------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e disse que, lhe parecia que a palavra 
demagogia, ali, só servia para os entreter a todos, porque quando estivessem lá fora e 
estivessem, ou alguém dos seus, doente a demagogia desapareceria completamente. 
Posto isso, desafiou a bancada do PS a votar a favor dos pacientes e da Terceira, 
esquecendo as palavras e reafirmou que aquele era um voto de protesto e não uma 
brincadeira de palavras. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Joana Ribeiro interveio e informou que iam manter o voto de 
protesto. Acrescentou que, naquela situação, devia ter havia uma falha no planeamento, 
tinha havido um investimento nas infraestruturas e só depois é que se tinha pensado na 
casuística, o que não fazia muito sentido. Concluiu dizendo que, era muito importante 
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manterem o voto de protesto, porque as recomendações vinham sendo feitas há muito 
tempo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------              
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi rejeitado por maioria, com treze votos a 
favor, doze do PSD e um do CDS-PP e dezassete votos contra do PS. -------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Governo dos Açores, pela visita realizada à ilha 
Terceira no passado, dia 5 e 6 de novembro de 2018, na expetativa que o modelo se 
repita nos próximos anos, lido pelo Deputado José Laranjo. -----------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que o PSD reconhecia a 
importância de alguns dos investimentos referidos, que era importante que os fizessem, 
mas que os fizessem com celeridade; relativamente à menção do Porto da Praia, disse 
que era um pouco hilariante que se colocasse essa questão num voto de louvor, quando 
o Governo desmentia o conteúdo do mesmo; relativamente ao terminal de cargas, disse 
que era uma mais-valia para o concelho da Praia, para a Vila das Lajes e para a ilha, 
mas havia que não esquecer que era um atraso de, pelo menos, onze anos. Acrescentou 
que, também tinha sido importante fazer referência à questão da saúde na ilha Terceira, 
nomeadamente a Radioterapia. De seguida, informou que se iam abster em relação 
àquele voto, porque reconheciam que existiam investimentos importantes para o 
concelho da Praia da Vitória, mas não se reconheciam em parte daquilo que havia sido 
dito. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que discordava, politicamente, 
do voto, porque o que na verdade tinha acontecido tinha sido uma necessidade do 
Governo Socialista e do PS em fazer uma contenção de danos após o que tinha 
acontecido no último Conselho de Ilha, isto é, o Governo tinha saído um pouco 
humilhado, porque o Conselho de Ilha não tinha dado apenas um parecer negativo, mas 
tinha feito uma severa censura do Plano de Investimentos para a ilha Terceira, proposto 
para o próximo ano. -----------------------------------------------------------------------------------     
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por maioria, com dezanove votos 
a favor do PS, doze abstenções do PSD e um voto contra do CDS-PP. ------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Protesto, ao Governo Regional da Região Autónomo dos Açores pela 
discriminação na atribuição de subsídios de apoio ao Torneio Ramo Grande Azores 
Cup, lido pelo Deputado César Toste. -------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que não podiam votar a favor, 
apenas porque achavam que era descriminação, mas tendo em conta que era muito 
importante para o concelho e apenas por isso, iam votar a favor. ------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que o Juventude Desportiva 
Lajense era uma instituição desportiva séria e quando apresentava as suas candidaturas 
mostrava aquilo que tinha e que fazia. Acrescentou que os Srs. Secretários regionais 
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tinham ido ao Torneio, tal como iam a todos os torneios, pelo que podiam comparar 
facilmente, ou seja, se fossem a ver a listagem de todos os torneios apoiados pelo 
Governo Regional dos Açores, o Torneio do Ramo Grande Azores Cup era dos que 
recebia muito menos. ---------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra para deixar claro que era inequívoco 
que concordavam com a seriedade e com a qualidade do projeto, por isso, votariam a 
favor. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, aos bombeiros Bruno Espínola, Carlos Pacheco e 
Fernando Leite, por se terem sagrado vice-campeões no Campeonato Mundial de 
Trauma e congratula a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da 
Vitoria, pelo feito dos seus bombeiros, o qual demonstra a excelência da formação e do 
trabalho que desenvolvem em prol da população praiense, lido pelo Deputado António 
Borges. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitoria, pelo título de vice-campeã mundial no Campeonato Mundial de 
Trauma e Desencarceramento 2018, resultado que comprova a qualidade das missões de 
socorro dos bombeiros açorianos, lido pela Deputada Joana Ribeiro. ------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas onze horas e vinte minutos iniciou-se o período da Ordem do dia. ------------    
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 -------- A Sra. Alexandra Manes interveio e disse que tinha sido abordada por um 
grupo de pessoas desagradas pelo encerramento do serviço de minibus, pelo que 
questionava, o Sr. Presidente da Câmara, sobre o porquê disso ter acontecido e de a 
Câmara não ter sido mais apelativa no sentido deste ser mais utilizado. ---------------------  
 -------- O Sr. Paulo Mendes interveio e propôs aos Srs. Deputados Municipais e Srs. 
Vereadores que solicitassem, ao Sr. Presidente da Autarquia, que apresentasse o 
contrato de compra e venda dos terrenos do Bairro de Santa Rita, uma vez que o 
Governo Regional entendia que aquela informação não podia ser disponibilizada aos 
Deputados Regionais, por estes não serem parte do acordo, tal como se tinha recusado a 
responder a outras questões, sendo que muitas das quais ia colocar ali. Posto isso, 
colocou as seguintes questões à Câmara Municipal: ---------------------------------------------  
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 -------- 1ª Qual o valor, eventualmente, negociado para a aquisição dos terrenos em 
causa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Qual o valor que a Câmara esperava encaixar, financeiramente, da parte dos 
moradores, para fazer fase ao valor acima questionado. ----------------------------------------  
 -------- 3ª O porquê da Câmara Municipal considerar que primeiro devia haver uma 
aferição daquelas que eram as condições sociais dos moradores do Bairro de Santa Rita 
e, só depois fazer-se uma avaliação dos terrenos. ------------------------------------------------  
 -------- 4ª Quais os critérios sociais que estariam subjacentes à venda dos terrenos. --------  
 -------- 5ª Quais as condições que seriam colocadas para o regresso dos moradores já 
despejados- ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 6ª Se a avaliação dos terrenos incluía o valor das casas. -------------------------------  
 -------- 7ª Qual o papel que os moradores teriam em todo aquele processo. -----------------  
 -------- 8ª O valor que estava orçado para o próximo ano, para o Bairro de Santa Rita, a 
que se destinava. --------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu à primeira intervenção dizendo 
que o serviço de minibus tinha sido discutido no âmbito dos Fóruns Pensar a Cidade do 
Futuro, tinha sido avaliado pela Câmara e já tinha sido comunicado, publicamente, 
sobre qual era aquela estrutura. Informou que, durante três meses tinham estado a 
avaliar qual era a utilização do serviço em causa, onde se tinha verificado uma 
utilização residual muito baixa. Informou que, o serviço em discussão tinha sido criado 
para ligar os parques de estacionamento e disse que já tinham recebido algum feedback 
relativamente ao seu término, porque o contrato tinha terminado. Disse, ainda, que todo 
o trânsito estava a ser avaliado, bem como o estacionamento e a estratégia do minibus, 
para depois ser apresentada à Assembleia Municipal. Referiu que, o serviço de minibus 
não estava vocacionado para a rede escolar e que se assim fosse, toda a sua rede tinha 
que ser alargada. Concluiu dizendo que, renovar o contrato ia fazer com que se ficasse 
com um período bastante alargado, durante o qual não se poderia realizar alterações ao 
mesmo, pelo que aquela tinha sido a razão da não renovação. ---------------------------------  
 -------- Relativamente à segunda intervenção, respondeu que a Câmara era e sempre 
tinha sido o interveniente principal no processo referido, tal como tinha sido a Câmara 
da Praia da Vitória que se tinha preocupado em liderar o processo. Informou que, tinha 
visto a nota pública que o Bloco de Esquerda havia feito e achava que não fazia sentido 
colocar-se aquelas questões ao Governo, uma vez que a Câmara era a parte principal, 
que no acordo era quem ia adquirir, que era quem sempre tinha liderado o processo, 
pelo que, naturalmente, era a Câmara que tinha as infirmações e era a Câmara que ia 
fechar o processo. Acrescentou que, cabia à Câmara passar e explicar todos os trâmites, 
bem como liderá-los e liderar as negociações com todas as entidades. Quanto à questão 
dos despejos/evitar novos despejos, disse achar que a mesma estava sanada, até porque 
na audição com a Comissão de Moradores tinha dito que era extemporâneo porque a 
proposta tinha três pontos, ou seja, arranjar uma solução imediata para os moradores e a 
mesma já tinha sido arranjada e evitar novos despejos, sendo que já havia um acordo 
que evitava isso mesmo. Relativamente ao contrato de compra e venda, esclareceu que, 
naquele momento, não havia contrato nenhum, o que havia era um acordo de intenções, 
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porque para haver contrato era necessário escritura e esta só ia ser feita em março de 
dois mil e dezanove, daí terem antecipado aquela sessão da Assembleia Municipal, para 
poderem aprovar o Orçamento de forma a constarem os valores no mesmo. Informou 
que, de seguida, quando tivessem a minuta e antes de essa ir a visto do Tribunal de 
Contas, era deliberada em sede de reunião de Câmara e, posteriormente, da Assembleia 
Municipal. Em relação à questão sobre quanto a Câmara ia encaixar com os moradores, 
respondeu que ia dizer o que estava na lei, ou seja, qualquer entidade pública não podia 
ganhar nem perder dinheiro com nenhuma operação de aquisição, caso contrario 
estariam a ser veículos de questões de especulação imobiliária. Informou que, na 
reunião com os moradores, estes tinham dito ser aquele um valor muito avultado e que a 
Câmara deveria arranjar alguma solução, sendo que estavam a trabalhar numa solução 
criativa. Em relação ao porquê das condições sociais e do levantamento das mesmas, 
respondeu que, para todos os efeitos ia haver uma intervenção pública, dinheiro público, 
daí ser preciso ter os dados justificativos do porquê dessa intervenção, tudo 
documentado. Disse, ainda, que a intervenção, quer do Governo Regional, quer do 
Governo da República estava pendente da referida avaliação, bem como a parte pública 
da Câmara, ou seja, esta era necessária de forma a se conseguir fazer uma previsão 
orçamental, de receita e despesa, caso contrário não faziam ideia de quem tinha, 
minimamente, os critérios para adquirir, ou não, ou se ia ficar quase como habitação 
social, etc.. Relativamente ao que estava orçamentado, disse que quando chegasse ao 
ponto do Orçamento, ia falar sobre isso. Sobre a questão da atribuição, de como se geria 
a venda aos moradores, respondeu que o mesmo seria regulamentado, iria a reunião de 
Câmara e, posteriormente, a sessão da Assembleia Municipal. Posto isso, informou que 
estavam a trabalhar nas avaliações porque era necessário, à Câmara, justificar perante o 
Tribunal de Contas o valor da aquisição e disse que, o passo em que estavam a trabalhar 
era para conseguirem, até março do próximo ano, reunir todas as condições para 
assinarem os contratos e as escrituras de compra e venda com os moradores, sendo que 
todos os outros passos seriam dados depois desse. Concluiu dizendo que as prioridades 
eram: definir valores, orçamentá-los e tê-los nos cabimentos dos respetivos orçamentos; 
ter os levantamentos socioeconómicos para poderem contar com a solidariedade das 
outras entidades e saber justificar esta; preparar todo o processo e ter as minutas para 
serem presentes ao Tribunal de Contas e só depois da validação deste é que teriam 
condições para fazer a escritura. --------------------------------------------------------------------              
                         
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 4 DE  
SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018; -------------------------------------------------   
  ------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e, relativamente à reunião com o 
Governo Regional, questionou o seguinte: --------------------------------------------------------                              
 -------- 1ª Se tinha havido algum desenvolvimento sobre o Cais de Cruzeiros; --------------  
 -------- 2ª Qual ia ser a posição/decisão sobre o Porto Comercial da Praia da Vitória, no 
Cabo da Praia. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3ª Qual a opinião da Câmara Municipal, relativamente à decisão do Governo 
Regional sobre as não condições para a criação da Zona Económica Exclusiva da Praia 
da Vitória, sendo que aquele era um compromisso do PREIT. ---------------------------------           
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao Cais de 
Cruzeiros, a Portos dos Açores já estava a trabalhar no assunto e que, até ao final do 
corrente ano, seria apresentado um projeto de localizações na Baía da Praia da Vitória. 
Disse que, depois disso, e conforme as decisões políticas, seria necessário fazer o 
projeto de obra; os respetivos trabalhos e levantamentos de impactos ambientais, etc.; 
obter a autorização dos Estados Unidos e, só depois de tudo isso é que seria submetido a 
visto do Tribunal de Contas, pelo que ainda levaria o seu tempo a começar a obra. 
Informou que, a preferência da Câmara Municipal era o Porto Americano, com duas 
ressalvas, isto é, que a negociação com os Estados Unidos não tivesse qualquer 
premissa à partida e que não tivesse qualquer impacto na Praia. ------------------------------  
 -------- Relativamente ao Porto Comercial, respondeu que tinha sido anunciado, ao nível 
do Conselho de Ilha, que levaria oito menos para o término do programa e concurso 
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Quanto à Zona Económica Especial, esclareceu que o Governo Regional estava 
a transmitir o que Bruxelas anunciava. Era possível criar essas zonas, quando havia 
situações de grande recessão, desemprego, percentagem do PIB a descer, sendo certo 
que o Governo Regional tinha o compromisso, até antes do downsizing dos americanos 
começar, de fazer aquele trabalho. Acrescentou que, quando o trabalho tinha ficado 
concluído e tinha sido apresentado a Bruxelas, estes tinham informado não haver 
indicadores de recessão. Informou que, a posição da Câmara, caso estivessem numa 
situação de recessão pura e dura e que se cumprissem com os requisitos exigidos por 
Bruxelas para a criação da referida Zona, naturalmente, estariam a reivindicar a mesma. -                     
 -------- O Francisco Ávila interveio e disse que, estavam na Assembleia Municipal, 
havia informação que era pública e os mais atentos conseguiam absorver e ter acesso à 
mesma, sendo que outros não tinham, daí ter colocado aquelas questões, que muito bem 
tinham sido esclarecidas pelo Sr. Presidente, que desde logo agradecia os 
esclarecimentos. Acrescentou que, não estavam no Conselho de Ilha e os assuntos que 
diziam respeito ao concelho da Praia da Vitória deveriam ser debatidos na Assembleia 
Municipal, para que os mesmos ficassem claros para todos. Relativamente ao antecipar 
outras perguntas, dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara e disse que este não podia ver 
todas as intervenções, nomeadamente da sua parte, como uma intenção de o chatear, 
pois este estava ali para prestar esclarecimentos à Assembleia Municipal e ele estava na 
Assembleia tão legitimamente quanto o Sr. Presidente da Câmara. Referiu que, estavam 
ali todos a pensar no bem da Praia da Vitória e quando ele ou outro membro da bancada 
do PSD fazia alguma pergunta, não era para chatear o Sr. Presidente da Câmara, 
algumas das vezes era sim para o confrontar com situações, em termos políticos, com 
compromissos assumidos, etc.. Concluiu deixando uma nota, ou seja, quando referiu 
Zona Económica Exclusiva, deveria ter dito Zona Económica Especial. ---------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, estava ali 
para responder porque a Câmara respondia perante a Assembleia Municipal e quando 
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referia que ia explicar detalhadamente era porque algumas questões ficavam no ar e 
tentava-se explorar algumas brechas de linguagem. Relativamente ao Conselho de Ilha e 
de acordo com o que o Deputado Francisco Ávila havia dito, a Assembleia Municipal 
fazia-se representar no Conselho de Ilha e se a pessoa do PSD, presente no mesmo, não 
passava ao grupo municipal do PSD a informação, não havia problema, porque a 
Câmara Municipal estava disponível para passar a mesma. ------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste interveio e esclareceu que o que o Deputado 
Francisco Ávila tinha questionado tinha sido sobre a reunião que a Câmara tinha tido 
com o Governo Regional e não sobre o Conselho de Ilha. Acrescentou que, em relação à 
Zona Económica Fiscal Especial, no Conselho de Ilha, o Governo Regional tinha-se 
vangloriado dizendo que, desde dois mil e catorze, a ilha Terceira estava muito bem, 
não havendo nem uma palavra por parte do Sr. Presidente da Câmara, quando este e o 
Sr. Presidente da Câmara de Angra, na última reunião tinham concordado com todos e 
dito que as propostas para o Orçamento dos Açores do próximo ano, não correspondiam 
às espectativas dos Açores. Posto isso, disse que aquela questão era uma das que estava 
no parecer do Conselho de Ilha, pelo que questionava como é que tinha ficado tudo 
bem, depois da resposta do Vice-Presidente. -----------------------------------------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que o Deputado 
Francisco Ávila tinha dito que nem todos os membros da Assembleia Municipal 
estavam no Conselho de Ilha. Relativamente às explicações do Sr. Vice-presidente e da 
sua intervenção, ou não, no Conselho de Ilha, disse que após ouvir as mesmas, ou 
concordava com estas, e não tinha que intervir para dizer que concordava, ou 
discordava, sendo que para isso tinha que ser com dados. Referiu que, sobre aquele 
assunto e tal como tinha acontecido no Conselho de Ilha, ainda não tinham apresentado, 
da bancada do PSD, qualquer argumento que dissesse que era necessário a Zona 
Económica Especial, porque se cumpria com os critérios exigidos por Bruxelas. 
Acrescentou que, se o PSD tinha indicadores que cumpriam com os requisitos exigidos 
por Bruxelas que dissessem, pois estarem ali a exigir algo que Bruxelas, logo à partida, 
ia rejeitar era trabalhar para o boneco, pelo que achava que a posição do Governo 
Regional era bastante sensata. -----------------------------------------------------------------------      
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para esclarecer que na sua intervenção, 
sobre a questão do Cais de Cruzeiros no Porto da Praia, tinha sido bem claro que era no 
âmbito da reunião tida com o Presidente do Governo Regional e o Governo Regional. 
Disse que, quando se referia ao Conselho de Ilha e à informação partilhada por todos, 
tinha sido no seguimento da resposta dada pelo Sr. Presidente, pelo desconforto que 
apresentava, por vezes, para detalhar, apresentar, explicar as questões que ali eram 
colocadas, daí ter dado o exemplo de nem todas as pessoas terem acesso à informação, 
pelo que não tinha misturado o Conselho de Ilha com a reunião com o Presidente do 
Governo Regional. ------------------------------------------------------------------------------------                   
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e disse que, a questão da crise, da 
recessão era uma coisa que aparecia ocasionalmente quando dava jeito ao Governo, 
sendo que quando se aproximavam momentos eleitoralistas, começava a aparecer a 
retoma económica. Acrescentou que, a verdade era que todos deveriam defender a ilha e 
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procurar todas as ferramentas para fazer a tão necessária recuperação, pelo que queria 
apenas relembrar que tinham votado favoravelmente, por unanimidade, naquele dia, 
dois louvores que admitiam que havia uma necessidade de mitigar os efeitos do 
downsizing da Base e, naturalmente, a recessão que, independentemente das estatísticas 
todas, existia fora dali e que todos sentiam. -------------------------------------------------------        
 -------- O Presidente da Mesa solicitou que se cingissem ao que estava em debate. ------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, ao Deputado Filipe Rocha, 
que estava totalmente de acordo e não tinha percebido onde é que a respetiva 
intervenção acrescentava alguma questão ao debate. Disse que, uma situação 
completamente distinta era se ainda tinham muito a trabalhar e continuar a trabalhar em 
prol do futuro da Praia da Vitória, porque estavam ali todos para isso. De seguida, 
repetiu que se o PSD tinha conhecimento de indicadores que, de acordo com Bruxelas, 
cumpriam com os critérios, que o dissessem, pois trabalhar em prol do crescimento 
económico tinham sempre, tal como sempre se tinha feito e iam continuar a fazer. --------    
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, relativamente à proposta que a 
Câmara estava a estudar, juntamente com a Portos dos Açores, para a instalação do 
Porto, na parte explorada pelos militares, no molho norte da Baía da Praia da Vitória, e 
uma vez que a Câmara Municipal vinha a investir na ampliação da Prainha e 
considerando que, no mandato passado, tinha defendido a ampliação, reformulação e 
reestruturação da Marina da Praia da Vitória, gostaria de saber se a proposta que a 
Câmara tinha feito era exclusiva ao Porto para operarem os navios de cruzeiros ou se 
contemplava alguma medida de proteção e salvaguarda das condições de banho na 
Prainha. De seguida, questionou se, eventualmente, a Câmara estaria a ponderar, ou não, 
alguma reformulação, ampliação e reestruturação da Marina da Praia, que tanto 
necessitava e que tinha sido afirmado, pelo antigo vereador com pelouro relativamente à 
exploração da Marina, de que o pontão que estava apodrecido e que tinha sido retirado, 
por questões de segurança, que seria resposto, sendo que o mesmo ainda não existia, ou 
seja, gostava de obter esclarecimentos sobre a matéria em causa. -----------------------------     
 -------- O Deputado César Toste interveio para relembrar o Sr. Presidente da Câmara 
que no Plano de Revitalização da Ilha Terceira, no eixo número oito, dizia que 
“Apresentar uma candidatura ao Governo da República e à Comissão Europeia para a 
criação da Zona Económica Especial no Porto e Aeroporto do concelho da Praia da 
Vitória, com benefícios fiscais específicos.”, ou seja, ao longo daqueles anos o Governo 
Regional sempre havia dito que aquilo era muito importante, tendo alimentado sempre 
aquela promessa, ao ponto de no Conselho de Ilha se continuar a votar a questão, como 
sendo um ponto importante para a Região. Posto isso, questionou o porquê de naquela 
altura ser uma questão importante e de agora não o ser e de o Vice-presidente dizer que 
já naquela altura não era importante porque já não estavam numa crise, aliás, até tinha 
dito que nunca tinham estado numa crise. Concluiu questionando o porquê da existência 
do PREIT. ----------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que nunca ninguém havia dito 
que não estava no PREIT e ninguém estava a colocar isso em causa. Disse que, o que o 
Sr. Deputado César Toste ainda não tinha percebido era que para se fazer uma 
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candidatura à Zona Económica Especial, era preciso reunir um conjunto de critérios, 
definidos por Bruxelas, bastante detalhados. De seguida, pediu ao Sr. Deputado César 
Toste que dissesse em que altura tinham cumprido os referidos critérios e disse que, na 
saída do downsizing da Base das Lajes, era previsto cumprir, mas se tinham tido a 
capacidade de criar emprego, gerar economia e fluxo económico, ainda bem, pois pior 
seria se, atualmente, ainda estivessem a cumprir critérios para se criar a Zona em 
discussão. Acrescentou que, felizmente, todos tinham tido a capacidade de criar e gerar 
fluxo económico, sendo que ainda havia muito a fazer. De seguida, respondeu ao Sr. 
Deputado Pedro Pinto dizendo que conheciam vários esboços, mas tinham preferência 
pela utilização do Porto Militar e pela salvaguarda da Prainha, sendo que aquela era 
uma situação muito preocupante, ou seja, acreditavam que era possível conciliar todas 
as operações naquela zona da Baía, mas, naturalmente seria necessário fazer uma 
proteção à Prainha, bem como um estudo de impacto ambiental, sendo que, acreditavam 
que não era nada complexo nem nada que pudesse atrasar o processo. Quanto à 
reestruturação da Marina, disse que não estava prevista nenhuma reestruturação de 
maior, sendo que o que estava previsto era a colocação do finger que estava nos fundos 
comunitários. Informou que, era uma candidatura no âmbito do Plano Integrado de 
Regeneração Urbana Sustentável e que era um eixo que não só tinha a questão do finger 
da Marina, como também os espaços para as empresas marítimo-turísticas. Concluiu 
dizendo que, se conseguissem, no estudo do âmbito do Cais de Cruzeiros, ou seja, da 
candidatura que o Governo Regional faria a fundos comunitários para construir o 
mesmo, incluir o estudo da Marina, da Praia Grande e de todos os areais da Praia da 
Vitória, era satisfatório para a Câmara Municipal. -----------------------------------------------                  
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e questionou se o Sr. Presidente da 
Câmara se este tinha aproveitado o encontro com o Sr. Presidente do Governo Regional 
para esclarecer a questão dos caminhos agrícolas, das ribeiras e zonas urbanas. ------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto iniciou a sua intervenção agradecendo os 
esclarecimentos do Sr. Presidente e acrescentou mais uma dúvida, ou seja, relativamente 
à tubagem que ligava a água do Paul diretamente ao interior da Marina, causando nas 
embarcações um aumento de crescimento de algas e de micro-organismos marinhos que 
implicava mais manutenção aos proprietários e em alguns dias havia um cheiro 
nauseabundo no interior da Marina, se a Câmara tinha conhecimento disso; se já tinha 
detetado de onde isso vinha; se era das águas da Marina ou se o cheiro vinha de outro 
lado. Em relação à questão do assoreamento, disse que, desde dois mil e quatro que 
defendia uma solução, isto é, colocar uma barreira física, no sentido dos ventos 
predominantes de oeste/sudoeste, o que implicaria a construção de um molho, onde 
atualmente era a entrada da Marina, desviando essa entrada para outro lado. Disse achar 
que, dificilmente arranjariam uma solução alternativa para evitar o assoreamento, 
porque este dava-se de inverno, pelo aumento da agitação marítima que punha em 
suspensão mais areia e como durante esse período o vento predominante era de oeste, 
criava uma corrente superficial que empurrava a areia em suspensão para o interior da 
Marina, pelo que só com uma barreira física é que se poderia fazer essa contenção de 
movimento de areia e evitar todos os gastos, como por exemplo, de energia elétrica. 
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Posto isso, questionou qual o valor anual gasto para desassorear o interior da Marina. 
Concluiu dizendo que, a sugestão apresentada poderia não agradar aos frequentadores 
da Praia Grande, mas apenas desviaria os banhos mais para oeste, aumentado a Marina e 
tornando-a mais rentável, ou seja, só traria vantagens. ------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Sr. Deputado Hélio Rocha 
dizendo que, no memorando que acompanhava a documentação do Conselho de Ilha e 
que tinha sido o memorando da reunião com o Sr. Presidente do Governo, estava 
inscrito um ponto da sua parte para discussão com o Sr. Presidente do Governo, isto é, 
para se saber se ele já havia feito aquele trabalho. Relativamente à parte das obras 
públicas, informou que o Sr. Presidente do Governo tinha referido a questão da 
dificuldade da gestão de mão-de-obra, relacionada com a gestão dos herbicidas, etc.. 
Relativamente às ribeiras, disse que o Sr. Presidente do Governo tinha remetido para 
reunião posterior com a Sra. Secretária Regional do Ambiente e Turismo e a matéria 
dos caminhos agrícolas para o Secretário Regional da Agricultura, pelo que estavam a 
guardar falar com estes. De seguida, e dirigindo-se ao Sr. Presidente de Junta de 
Freguesia da Agualva, disse que este o tinha brindado com um artigo de opinião, pelo 
que estava à espera de, quando tinha pedido a palavra, pelo menos colocar alguma 
questão sobre o assunto, mas como isso não tinha acontecido, ia, naturalmente, 
responder ali. Disse então, que as notas de empresa da Câmara Municipal eram daquilo 
que era coberto/da intervenção dos membros do executivo municipal e que o que tinha 
acontecido com a Junta de Freguesia da Agualva era o que tinha acontecido com a Junta 
de Freguesia da Fonte do Bastardo, sendo que em lado nenhum a Câmara se apropriava 
do que quer que fosse ou de qualquer tipo de intervenção. Acrescentou que, a obra era 
da Junta de Freguesia da Agualva e a Câmara tinha sido convidada a estar presente 
numa inauguração, acontecimento que já havia referido aquando da explanação do 
Relatório de Atividades. Posto isso, citou a seguinte passagem do artigo em causa “...É 
verdade que aquela obra resulta de um apoio da CMPV, ou melhor resultará, sim porque 
este contributo só chegará em 2019, num total de €2,800, referentes ao IVA da parte 
ilegível da GRATER.” Disse que, queria apenas esclarecer o Sr. Presidente de Junta, 
que ia procurar esclarecer todos os agualvenses e, desde já, ficava toda a Assembleia 
esclarecida que só não estava pago o apoio em dois mil e dezoito, porque a Junta de 
Freguesia não se tinha candidatado, isto é, seria pago em dois mil e dezanove porque a 
Junta de freguesia se iria candidatar nesse ano, o que colocava, ainda, outro problema de 
gestão, ou seja, nunca se tinha visto terminar projetos e só depois fazer as candidaturas, 
mas de qualquer forma, estavam ali para colaborar. Relativamente ao custo de retirar e 
espalhar a areia, disse que o mesmo era de cerca de quarenta mil euros, onde estava 
incluído o valor das máquinas e da bombagem. Relativamente à proposta apresentada, 
disse que quando estivessem a trabalhar no Cais de Cruzeiros, aquela era uma boa 
proposta para ser discutida, pelo que ia dar indicações ao Sr. Vereador Carlos Costa, 
vereador com pelouro na área, para nessa altura reunir com o Deputado Pedro Pinto, 
para se perceber melhor a referida proposta. ------------------------------------------------------                     
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que, relativamente ao seu artigo, 
nada do que lá estava era mentira, correspondia tudo à verdade. De seguida, disse que o 
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Sr. Presidente da Câmara tinha mencionado que, em nenhum momento se tinha 
apropriado da obra, pelo que o convidava a reler o primeiro parágrafo do artigo que a 
Câmara tinha enviado para o Diário Insular, pois era lá referido que a obra resultava de 
um investimento da GRATER e da Câmara Municipal da Praia. Relativamente à 
questão do IVA da GRATER, disse que a Junta de Freguesia da Agualva e o Sr. 
Presidente da Câmara, tinham estado reunidos, no dia vinte e nove de janeiro, na 
Agualva, naquela que tinha sido a primeira presidência aberta da Câmara Municipal às 
juntas de freguesia do concelho, e o prazo para inscrição de candidaturas ao 
Regulamento de Apoios para dois mil e dezoito, acabava no dia trinta e um desse mês. 
Acrescentou que, nessa reunião, tinha questionado se ainda iam a tempo de fazer o 
pedido, ao qual o Sr. Presidente da Câmara tinha respondido que não porque só 
poderiam receber o apoio depois de a candidatura estar toda concluída, ou seja, paga. 
Entretanto, já lhe tinha chegado ao ouvido que havia outras juntas de freguesia que, não 
tendo concluído ainda o seu projeto, já tinham recebido a parte do IVA. --------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o que tinha dito era que, 
era estranho solicitar-se o apoio depois de concluída, tal como acontecia com a Câmara 
quando esta solicitava apoios a candidaturas e a reembolsos, ou seja, os que estavam 
pagos, que tinham sido candidatados, eram todos de obras que estavam a decorrer. De 
seguida, disse que a obra na Agualva, a ser apoiada, seria a título excecional e seria a 
única que era depois de concluída a obra, pelo que, certamente não lhe tinha dito aquilo. 
Depois disso, leu o parágrafo sugerido pelo Sr. Presidente de Junta da Agualva “O 
Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, esteve sábado à 
noite na freguesia da Agualva onde participou na sessão de inauguração das obras de 
recuperação do moinho de água da Rua do Saco, um investimento importante para a 
rede de espaços turísticos a criar em todo o concelho.” e disse que não sabia onde dizia 
que era da Câmara Municipal ou da GRATER. Relativamente à candidatura, disse que 
não se recordava da conversa mencionada e que mesmo que se recordasse, o 
Regulamento das candidaturas tinha sido aprovado naquela Assembleia Municipal em 
dezembro, pelo que o Sr. Deputado não tinha tido conhecimento do prazo das 
candidaturas apenas na sua visita à Agualva, isto é, tinha tomado conhecimento desse 
prazo aquando da votação do referido Regulamento. Concluiu dizendo que, aquela não 
era desculpa, pois os prazos tinham sido ali votados, os outros presidentes de junta 
tinham feito as suas candidaturas e até já tinham recebido o valor, pelo que, se o Sr. 
Presidente de Junta da Agualva não tinha recebido, era porque não tinha efetuado a 
respetiva candidatura. --------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que a Câmara Municipal devia estar 
ao lado das Juntas de Freguesia e não contra estas e o que lhe dava a perceber era que a 
Câmara não estava a favor das suas juntas de freguesia, porque quando ia a uma ação de 
uma junta de freguesia e sabendo que estas não tinham recursos para registar os 
momentos, podia dizer que se ajudavam mutuamente, mas isso não acontecia, isto é, 
apenas aparecia o Sr. Presidente da Câmara no jornal. Posto isso, questionou qual o 
sentido de comunidade da Praia da Vitória, pois se era só o do Sr. Presidente da 
Câmara, este que ficasse com ele. Relativamente à questão do IVA, disse que o Sr. 
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Presidente da Câmara tinha dito que os acordos de execução ainda continuavam válidos, 
pelo que, se bem se lembravam, o Dr. Roberto Monteiro, antes de sair, tinha feito 
acordos de compromisso com todas as juntas de freguesia e as suas populações, no qual 
constava que iriam pagar o IVA das obras que estavam em curso da GRATER, pelo 
que, o Sr. Presidente da Câmara o que tinha que fazer era simplesmente continuar, se 
continuava com os referidos acordos. --------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e disse que, no dia vinte e nove de 
janeiro estava plenamente consciente, como estava naquele momento e sempre havia 
estado desde a primeira hora que tinha lido o Regulamento de Apoios, que os apoios 
para dois mil e dezoito tinham que ser pedidos até ao dia trinta e um de janeiro e no dia 
vinte e nove tinha tido tempo mais que suficiente para fazer o pedido, apenas não o 
tinha feito porque o Sr. Presidente da Câmara havia dito que não valia a pena, uma vez 
que teriam que pagar primeiro, apresentar primeiro as faturas e, só depois, é que 
receberiam um valor da Câmara. Relativamente à nota que saiu no Diário Insular, disse 
que tinha faltado, ao Sr. Presidente, ler o seguinte, ainda no primeiro parágrafo: “As 
obras de recuperação do moinho de água da Rua do Saco, freguesia da Agualva, foram 
inauguradas sábado à noite e representam um investimento de cerca de setenta mil 
euros, apoiado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e pela GRATER.”. 
Esclareceu que, estava a falar do artigo que tinha saído no Diário Insular e não no que 
tinha saído na Câmara e que tinha respondido ao artigo do Diário Insular, daí ter usado 
o Diário Insular. ---------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, ao Sr. Presidente de Junta das 
Lajes, dizendo que frontalidade era uma coisa que a Câmara sempre havia tido e não era 
a Câmara Municipal que andava a trabalhar contra as juntas, se calhar era o contrário. 
De seguida, respondeu ao Sr. Presidente de Junta da Agualva dizendo que o que este lhe 
tinha dito, na sua primeira intervenção, era o primeiro parágrafo do que tinha sido 
enviado pela Câmara. Relativamente às notas de empresa do Diário Insular, disse que 
não era editor deste e a bem da liberdade democrática, achava que os jornalistas 
escreviam o que entendiam e faziam o tratamento minucioso que era suposto. Posto 
isso, mencionou que estava a puxar aquele assunto porque a Câmara não tinha sido 
questionada, pelo que estava ali a repor a verdade. Em relação aos reembolsos, disse 
que aquela questão, certamente, deveria ser dirigida à GRATER, porque o que havia 
sido dito era sobre a regra para reembolsos de fundos comunitários, que era dos 
dinheiros que vinham da GRATER e não da Câmara, o que era completamente diferente 
porque o que estavam ali a apoiar era relativo ao IVA. Relativamente ao Sr. Presidente 
de Junta das Lajes e a politiquices, disse que os acordos de execução não eram ditos 
pelo Presidente da Câmara Municipal, pelo que o que tinha acontecido era o 
cumprimento da lei. Quanto aos acordos de compromissos, do anterior mandato, referiu 
que tinha a certeza que havia uma cláusula de vigência e que esta era o termo de 
vigência do mandato. Concluiu dizendo que, estavam tanto contra as juntas de freguesia 
que até propunham um aumento às mesmas, mas mais à frente falariam sobre o assunto.       
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para relembrar o Sr. Presidente da Câmara 
da pergunta que lhe tinha feito sobre a água e o mau cheiro. -----------------------------------    
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a ligação do Paul à Marina, 
tinha resultado de um trabalho de investigação sobre a sustentabilidade do Paul, porque 
do lado deste estava a começar a haver muita água parada e muitos insetos, tornando-se 
necessário haver a abertura, como já tinha havido anteriormente, entre o Paul e a 
Marina. Acrescentou que, no estudo, o que estava a acontecer não se previa, isto é, 
estava a haver um aumento de algas na Marina e, por vezes, quando vinha a água 
salobra do Paul, provocava os maus cheiros. Informou que, já tinham pedido à equipa 
que tinha feito o trabalho de investigação que informasse se aquela situação apenas 
tinha acontecido no corrente ano, por alguma razão pontual, ou se era previsível 
acontecer sempre no futuro, para apresentarem uma solução e a Câmara intervir de 
imediato, porque, basicamente, tinham resolvido um problema no Paul e estavam a criá-
lo na Marina. -------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e referiu que a nota da Câmara sobre 
a obra dos moinhos dizia que “…o investimento, na ordem dos setenta mil euros, foi 
candidato à GRATER, que aprovou o seu financiamento e apoiado pela Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, na componente não legível do apoio, isto é, a nível dos 
encargos com IVA da obra…”, pelo que, se o Sr. Presidente quisesse ser verdadeiro, 
tinha dito que aquilo nem sequer tinha sido candidatado e regulamentado e que a obra 
ainda nem tinha sido apoiada. Acrescentou que, se aquela era uma nota pública e se o 
Sr. Presidente tinha sido convidado, a mesma tinha que ter surgido da Agualva, pois 
esta era a parte mais importante e que se quisesse ser amigo das juntas de freguesia, 
tinha sugerido que se fizesse um artigo em comum, mas do modo como fora tratado, 
não era trabalhar com as juntas, era sim fazer politiquice. --------------------------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a questão de que o que era 
mais importante era a Agualva, os agualvenses e a recuperação do património, estava 
patente na nota de imprensa e no texto que havia frisado. Quanto ao que era frisado, 
naquele que era o serviço de notas de imprensa das juntas de freguesia, relativamente à 
Câmara, disse que o que acontecia era o que acontecia em qualquer entidade. 
Relativamente aos apoios da Câmara, referiu que esta dizia qual era a sua parte e, 
inclusive, na sua intervenção aquando da referida inauguração, tinha frisado o apoio de 
várias entidades e de várias pessoas que, inclusive tinham doado o terreno à Junta de 
Freguesia e acrescentou que a Câmara Municipal tinha participado no projeto em 
discussão. Disse achar que, a questão que chateava o Sr. Presidente de Junta das Lajes, 
era que, efetivamente, a Câmara Municipal apoiava as juntas de freguesia. -----------------  
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que o Sr. Presidente da Câmara não 
podia ficar como sendo o dono da verdade e deu o exemplo das vindas do Governo 
Regional à Terceira, dizendo que este é que fazia as notas, porque era o protagonista e 
quando o Sr. Presidente da Câmara era convidado para a inauguração dos moinhos não 
é que tinha que fazer a nota, porque não era o protagonista, mas sim a Junta de 
Freguesia da Agualva. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que não 
ia dar exemplos, mas mesmo da visita do Governo Regional à ilha Terceira, onde tinha 
estado em visitas organizadas pelas duas Câmaras, por entidades privadas 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 6 Página 18 de 47 
 
 

 

empresários, a situação tinha sido exatamente a mesma. Relativamente ao porquê de 
cobrir a GRATER, disse que era por uma questão muito simples, isto é, a Câmara 
Municipal fazia parte dos órgãos sociais da mesma, inclusive o Presidente da Câmara 
Municipal era o Presidente da GRATER, uma questão eram entidades autónomas, caso 
contrário, dali a dias iam a um evento e tinham que fazer a respetiva cobertura, pelo que 
o critério era aquele. Concluiu dizendo que, por respeito à Junta de Freguesia da 
Agualva e porque não queria concentrar as atenções todas em si, não representou a 
GRATER na referida inauguração, ou seja, apesar de estar presente, fez-se representar 
pela Sra. Vice-Presidente da mesma, para salientar a importância do evento, pelo que, 
com dados e com factos, estava a demonstrar, claramente, o contrário daquilo que o Sr. 
Presidente de Junta das Lajes tinha acabado de dizer. -------------------------------------------                             
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------  
 
 -------- O Presidente da Mesa, eram treze horas, interveio e propôs que se fizesse um 
intervalo para almoço. --------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Pelas catorze horas e trinta minutos reiniciaram-se os trabalhos. ---------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS 
DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, REFERENTE AO 1º S EMESTRE 
DE 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos três a cinco em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1º 
SEMESTRE DE 2018 DA PRAIA AMBIENTE, E.M..  -------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 2º 
TRIMESTRE DE 2018 DA TERAMB, E.M..  -------------------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou sobre a natureza dos resíduos que estavam 
a chegar à central da Teramb, qual a sua proveniência, se estavam, os terceirenses, a 
produzir mais resíduos e se significava uma retoma da economia e um aumento do 
consumo privado. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que havia um aumento dos 
resíduos com origem na Terceira, que era representativo da dinâmica económica, mas 
não era um aumento que, por si, demonstrava aquele resultado. Informou que, o grande 
aumento dos resíduos se devia aos resíduos que vinham de outras ilhas. Disse que, havia 
um aumento da atividade económica, mas o aumento dos resíduos não era só com 
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origem na ilha Terceira. Relativamente aos valores, disse que estava no Sumário 
Executivo, isto é, na página cinco dos resíduos. --------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira questionou o porquê da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória cobrar às juntas de freguesia do concelho a recolha de resíduos e o outro 
concelho não cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal questionou quais os resíduos em causa e 
qual a linha de tarifário do outro município. ------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Luís Vieira respondeu que se estava a referir à recolha de 
monstros, podas e relvas. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, não sabendo quais eram as 
linhas, pedia para colocar a questão por escrito, mas, entretanto, o que podia dizer era 
que os tarifários, quer da Praia Ambiente, quer dos Serviços Municipalizados de Angra 
do Heroísmo estavam harmonizados. Informou que, no ano passado tinham começado o 
caminho de conversão dos escalões e dos preços, para fazer fase às exigências de 
Bruxelas, por causa de recorrer aos fundos comunitários. Disse que, Angra estava um 
pouco mais atrasada, mas que também estava a trabalhar naquela situação. Concluiu 
dizendo que, muito provavelmente o trajeto iria ser ao contrário, ou seja, não seria a 
Praia a regredir, mas sim Angra a seguir a tendência. -------------------------------------------         
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, para além dos tarifários da 
própria Câmara, tinham conhecimento que as juntas de freguesia de Angra, quando iam 
depositar resíduos no aterro, não pagavam, sendo que as da Praia pagavam, pelo 
questionava o porquê dessa situação. --------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que estavam a seguir as 
exigências de Bruxelas e aquela era uma delas, isto é, a recolha de resíduos tinha um 
custo que tinha que ser pago pela entidade que realizava a gestão do resíduo. Repetiu 
que, estavam mais avançados naquele processo, também porque tinham a maior 
candidatura de rede de águas e resíduos dos Açores e, por isso, tinham outras obrigações 
com Bruxelas. Relativamente à Camara Municipal de Angra, disse que, alguma questão 
que estivesse a fazer a diferença, podiam ver que dados é que eram, mas o caminho 
seria Angra aproximar-se da Praia e não o contrário. --------------------------------------------              
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL . -------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos seis a dez em simultâneo, o qual não foi autorizado. Posto isso, fez uma 
explanação do ponto. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto solicitou que se retirasse a excecionalidade, que 
estava dentro dos parênteses, da alínea b), do artigo terceiro e que se acrescentasse, 
dentro dos parênteses da alínea c), do artigo sétimo “bebidas açucaradas”.------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao artigo 
terceiro, como sendo um fundo de emergência social, naturalmente tinha critérios de 
legibilidade social, de rendimentos, mas a previsão era também para eventuais 
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catástrofes e situações que abrangessem famílias afetadas por uma situação 
extraordinária que, apesar de terem rendimentos, emprego, etc., necessitavam de uma 
intervenção pública. Disse que, a situação era excecional e que retirando aquela 
passagem, iam limitar a referida situação. Informou que, se fosse determinante para o 
voto do CDS-PP, não se opunha a retirar, mas achava que era importante, tal como já 
havia explicado. Relativamente ao artigo sétimo, disse que achava muito bem e propôs, 
ao Sr. Presidente da Mesa, que se acrescentasse o solicitado. ----------------------------------       
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e sugeriu que a alínea b), do artigo terceiro, 
deixasse de ter a excecionalidade dentro do parenteses e que esta passasse a ser uma 
nova alínea do mesmo artigo. -----------------------------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para clarificar como ficaria o 
Regulamento com as respetivas alterações. Posto isso, disse que, no artigo terceiro, o 
que estava dentro de parenteses na alínea b), passava a ser a alínea c), a alínea c), 
passava a alínea d) e a alínea d), passava a ser a alínea e). Relativamente ao artigo 
sétimo, alínea c), disse que se acrescentava, dentro do parenteses, bebidas açucaradas. ---    
 -------- A Deputada Graça Pereira usou da palavra e questionou qual o tipo de apoio 
dado, aquando da catástrofe do ano passado, à família afetada pela mesma. ----------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que estavam a falar na 
deliberação de um Regulamento para o futuro, com base na experiência da Câmara 
Municipal. Relativamente aos apoios dados, na situação da Casa da Ribeira, e estando a 
Câmara Municipal limitada pela falta de Regulamento para aquelas situações, tinham 
feito a candidatura e o redireccionamento para a Ação Social do Governo Regional, 
sendo que a Câmara Municipal tinha dado alguns apoios, em espécie, a algumas 
famílias. Lembrou que, pelo facto de não terem meios para apoios financeiros, a grande 
fatia destes, tinha sido dada pela Ação Social do Governo Regional. -------------------------  
 -------- A Deputada Graça Pereira usou da palavra para justificar a sua pergunta, isto 
é, disse que a intenção da mesma era obter aquela resposta, para que ficasse claro que o 
apoio tinha sido dado por um organismo da Segurança Social. --------------------------------        
 -------- O Presidente da Mesa interveio para solicitar que não voltassem a falar de 
assuntos do passado. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, a proposta de Regulamento, com as alterações 
propostas, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO E GESTÃO DE 
HABITAÇÕES SOCIAIS.  -------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- A Deputada Graça Pereira alertou para o facto de existirem habitações sociais, 
pertencentes à Autarquia, que não tinham o mínimo de condições de habitabilidade, 
pelo que achava que essa questão devia ser uma prioridade. -----------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a Câmara Municipal, nada 
tinha a acrescentar, uma vez que a questão não era objeto do Regulamento Municipal. ---     
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 -------- Submetida à votação, a proposta de Regulamento, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS 
FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA.  ---------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e questionou, relativamente ao artigo quinto, 
alínea h), se os valores ali definidos, como padrão para as tipologias T0 a T4 e superior, 
estavam em consonância com os valores de mercado atual e que mecanismos a Câmara 
previa, para ir acompanhando e introduzindo as alterações necessárias aos referidos 
valores.--------------------------------------------------------------------------------------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o universo de habitações 
no concelho que eram arrendadas para famílias que tinham aquele tipo de apoios, eram 
mais ou menos, estanque, ou seja, não variava tanto com a alteração do valor de outros 
contratos de arrendamento. Informou que, os valores estavam de acordo com o mercado 
atual e quando não o estivessem, haveria uma proposta de alteração/uma proposta de 
aditamento, para se corrigir os mesmos. -----------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou que mecanismos havia para terem a 
certeza de que aquele Regulamento se ia aplicar às pessoas elegíveis e que não haveria 
pessoas, ilegalmente elegíveis, a beneficiarem do mesmo. -------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, nunca havia certezas, 
relativamente àquela matéria, a cem por cento. Disse que, era a primeira vez que havia 
um Regulamento sobre o assunto em discussão; que quando havia uma redução dos 
rendimentos das famílias, normalmente, comunicavam logo aos serviços, de forma a 
serem majoradas no apoio que já recebiam, mas quando acontecia o inverso, nem 
sempre o comunicavam, pelo que, muitas vezes tinha que haver um grande esforço de 
fiscalização para se perceber isso mesmo; por vezes conseguiam aferir, porque, 
normalmente, quando uma família estava com certo ou determinado tipo de apoio ou 
com certa ou determinada habitação e começava a exigir melhorias ou a reclamar das 
condições da respetiva habitação, era sinal de outro hábito social, isto é, era 
demonstrativo de que havia outras condições financeiras para isso. Concluiu dizendo ser 
um grande esforço de fiscalização e que teria as suas falhas, admitindo não ser a cem 
por cento, mas havia a determinação e a coragem de atuar imediatamente. ------------------                   
 -------- Submetida à votação, a proposta de Regulamento, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO DE APOIO À LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES N A 
FREGUESIA DE SÃO BRÁS. --------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------                      
 -------- Submetida à votação, a proposta de Regulamento, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 10. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES DO 
BAIRRO DAS PEDREIRAS – VILA DAS LAJES.  -----------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou, relativamente ao artigo décimo, o porquê 
de dez anos e o valor da percentagem era em relação a quê. -----------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal explicou que, os moradores adquiriam, 
naquele dia, o terreno à Câmara e tinham o ónus de não vender, à medida que os anos 
iam passado o ónus não se mantinha à data da origem, porque entretanto, as pessoas iam 
pagando ou, pelo menos, o espaçamento temporal entre a operação e o momento de 
outra venda era diferente, pelo que o que se previa ali eram os valores da compensação 
que pagavam à Câmara para poder vender no decurso do ano, ou seja, relativamente ao 
valor de venda da Câmara ou de compra da pessoa, se a pessoa pedisse o levantamento 
do ónus ao sétimo ano, indemnizaria a Câmara em cinquenta por cento daquele valor, 
que era a constante da tabela, se fosse ao oitavo ano era quarenta por cento e assim 
sucessivamente até ao valor zero, isto é, quando chegasse ao décimo primeiro ano a 
pessoa era livre de qualquer ónus e encargo para a Câmara Municipal. Sobre os dez 
anos, disse achar ser regra dos apoios, ou seja, era o prazo que o Governo da Regional 
também usava para os apoios à recuperação de habitação degradada. ------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, sendo a zona das 
Pedreiras uma zona privilegiada, em termos de localização em relação à infraestrutura 
aeroportuária, e não havendo ali à volta terrenos onde se pudesse instalar serviços, se 
aquele bloqueio de dez anos, sob o ponto de vista conceptual e de ordenamento de 
território, não teria complicações económicas no desenvolvimento do tecido económico 
do município. Informou que, não estava a colocar em consideração a parte social e das 
famílias, pois essa era outra questão que, obviamente conflituava com aquela, mas via 
as duas questões. Acrescentou que, via o lado das famílias, de quererem fazer negócio, 
sendo que aí caiam nas percentagens da especulação imobiliária, pois se aquela 
percentagem dizia respeito ao valor de aquisição, ao valor que as famílias iam dar pelo 
terreno, e se ao segundo, ao terceiro ou ao quarto ano, em que o valor era noventa e 
cinco por cento, se face à especulação imobiliária, aquela percentagem não estaria ao 
alcance das famílias e estas conseguirem fazer negocio e se aquilo não ia despoletar, 
ainda mais, ou agravar a especulação imobiliária, porque seria um fator agravante. -------              
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que aquela não era uma 
pergunta simples, de simples resposta, nem de resposta afirmativa, pois estavam a falar 
de várias incógnitas relativamente ao futuro. De seguida, disse que a preocupação de 
manter, nos primeiros cinco anos, o valor dos noventa e cinco por cento, prendia-se com 
duas questões de momento, ou seja, de naquela zona haver terrenos inutilizados, 
limitações de servidão militar terrestre, limitações de reserva agrícola e, efetivamente, 
ser uma zona que ia ser muito procurada; de, na resolução do caso das Pedreiras, terem 
tido, desde o início, um excelente princípio de boa-fé por parte dos proprietários dos 
terrenos, pois quer o preço de aquisição da Câmara, quer o preço de venda aos 
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moradores, tinha sido um preço muito abaixo dos valores de mercado. Posto isso, disse 
que tinham achado mal colocar, pelo lado da Câmara, percentagens acima daquelas que 
tinham sido despendidas pela Câmara, isto é, não queriam estar a abusar da boa-fé dos 
proprietários dos terrenos, nem a desconfiar, em demasia, dos moradores. ------------------     
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, havia também que realçar a 
intenção dos moradores que, ao longo dos anos, as reivindicações tinham sido sempre as 
de garantir as suas moradias, sendo que nunca se sabia o dia de amanhã e as situações 
referidas nas anteriores intervenções poderiam vir a surgir, mas do que se conhecia, o 
que as pessoas queriam era regularizar a sua situação e garantir o futuro. -------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para colocar à consideração da 
Câmara o arranjo paisagístico daquela zona, porque aquele não era, propriamente, o 
melhor cartão-de-visita que a ilha tinha. -----------------------------------------------------------     
 -------- Submetida à votação, a proposta de Regulamento, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DA PRA IA DA 
VITÓRIA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e informou que o CDS-PP iria votar 
favoravelmente, que compreendiam os limites onde estavam, a nível municipal e que 
eram as regras que cabia ao município aplicar; compreendiam a necessidade de haver a 
colaboração do Governo Regional; compreendiam as necessidades dos agricultores e o 
facto de, atualmente se procurar, cada vez mais, que a agricultura fosse amiga do 
ambiente, pelo que tudo aquilo entrava em conflito de interesses, remetendo-os para o 
urbanismo o que entroncava com tudo, pois não havendo urbanismo, ou seja, não se 
pensando o território como um todo, caía-se na circunstância de se estar a agravar, em 
cinquenta por cento, as coimas. Disse que, aquele agravamento não ia acabar com o 
problema dos maus cheiros na cidade e, portanto, estavam com um problema de 
urbanismo e já que se estava a alterar os planos diretores municipais, era uma excelente 
oportunidade para tentarem resolver aqueles problemas, pelo que deixava à 
consideração do Sr. Presidente que se repensasse o urbanismo, sobretudo ao redor da 
cidade, que se definisse que zonas de expansão a cidade devia ter, ou não e que se 
criassem zonas tampão nessas mesmas zonas. ----------------------------------------------------    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 12. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ABERTURA DE DOIS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 2 
DIRIGENTES INTERMÉDIOS DE 2º GRAU - LUGARES DE CHEF E DA 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E RELAÇÕES EXTER NAS E 
CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS.  --------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos doze e treze em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------------------------  
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 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor do PS e doze abstenções, onze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  
 
 -------- 13. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 201 9, DO 
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS  DO 
ARTIGO 29º DA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO. -------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor do PS e doze abstenções, onze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  
 
 -------- 14. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS,  PARA O 
ANO DE 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos catorze a dezoito em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou sobre qual o valor arrecadado, pela 
Câmara Municipal, no ano passado, por conta dos cinco por cento da taxa variável de 
IRS. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que aquela questão não estava 
prevista naquele ponto, pelo que explicava o mesmo aquando da explanação do ponto 
sobre o Orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e relembrou que iam votar naquele 
momento, pelo que lhe dava jeito saber. -----------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que estava na página vinte e 
seis das Grandes Opções do Plano. Informou que, em dois mil e dezoito tinha sido 
arrecadado quatrocentos e noventa mil euros e em dois mil e dezanove, de acordo com 
as previsões e com aquilo que era obrigação de previsão de receita, quinhentos e um mil 
euros. Disse que, havia um aumento de dois ponto um por cento, derivado das regras 
provisionais a que a Câmara estava obrigada. ----------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto relembrou que, desde o início da aplicação daquela 
medida, que o CDS-PP votava contra a mesma. Disse compreenderem que aquele valor 
era significativo para o Orçamento camarário, sendo que, no entanto, consideravam que, 
a bem das famílias e da economia local, se aquele valor ficasse do lado das famílias 
seria mais bem empregue e estimularia muito mais a economia local do que a sua 
utilização através do Orçamento camarário. Posto isso, disse que, mais uma vez, iam 
manter a posição contra, porque achavam que a Câmara devia abdicar dos cinco por 
cento, a bem das famílias e da economia local, ou seja, o CDS-PP iria votar contra a 
proposta em discussão. -------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que, em relação aos 
pontos quinze e dezasseis, a posição da bancada do PSD era no sentido da abstenção. 
Acrescentou que, apesar de partilharem um pouco da posição do CDS-PP, tinham 
consciência da situação financeira do município da Praia e tendo em conta que 
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defendiam um aumento de verbas para determinadas situações, também tinham que ser 
consistentes com aquela situação e não quartar a Câmara dos meios necessários para 
fazer face aos referidos aumentos. ------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a posição do CDS-PP fazia 
todo o sentido, uma vez que era esta que vinha sendo sempre manifestada naquela 
Assembleia. Relativamente à posição do PSD, disse que já estava à espera daquela 
posição, pois este tinha anunciado, numa sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, um aumento brutal de impostos, sendo que também estava à espera, na 
intervenção daquela bancada, de felicitarem a Câmara porque o que tinham previsto não 
tinha acontecido. Acrescentou que, também compreendia o porquê de se absterem 
precisamente naqueles dois pontos e leu a nota de empresa do PSD em que este alertava 
para o aumento brutal de impostos e taxas municipais no concelho, nomeadamente do 
IMI e da Derrama Municipal, consequência da rotura financeira da Câmara Municipal. 
Posto isso, disse que gostava de saber qual era a posição do PSD sobre o aumento brutal 
de impostos na Praia da Vitória que afinal, segundo a documentação apresentada pela 
Câmara, não estava prevista, nem estava sequer para aprovação. -----------------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila respondeu que a posição do PSD na altura, foi a 
de que se a Câmara fosse obrigada a fazer o que o Tribunal de Contas mandava, aquilo 
que o PSD tinha feito, ia ter que cumprir, mas esperavam que a notícia referida fosse 
desmentida, para bem dos habitantes do concelho da Praia da Vitória. Disse que, tinha 
mais uma questão sobre aqueles dois pontos, porque o Sr. Presidente estava sempre a 
dizer que o PSD estava sempre a propor aumentos de despesa e não tinha o consequente 
apoio na receita, mas aquilo tinha sido um sinal que quiseram dar para as discussões que 
se seguiriam nos próximos pontos. -----------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e repetiu a expressão utilizada 
na anterior intervenção, isto é, “…se o Tribunal de Contas tiver razão…” e citou, 
novamente, a nota de empresa online no site do PSD: “…a consequência desta situação 
de rotura financeira será um aumento brutal de impostos e taxas municipais no 
concelho, nomeadamente do IMI e da Derrama Municipal, dado que o Tribunal de 
Contas refere que o município tem “obrigatoriamente” de aderir ao procedimento…”. 
Posto isso, disse que uma certeza que havia, a dez de maio, naquele dia já era um “se” e 
como já havia dito, ia estar ali em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, para 
apresentar as mesmas questões, porque iam falar sempre daquilo. Dirigiu-se ao Sr. 
Deputado Francisco Ávila e disse que, aquilo que este referia na sua intervenção e o 
desconforto da mesma era porque, há cinco meses, o que tinha sido discutido era, 
precisamente, aquilo, ou seja, que ia haver um aumento brutal de impostos, sendo que, 
cinco meses depois, estavam a apresentar um Plano e Orçamento em que, afinal, a 
obrigatoriedade era um “se” e, afinal, o aumento de impostos não acontecia. Quanto a 
certezas, disse que estava a apresentar uma, ou seja, que, pelo menos, em dois mil e 
dezanove não acontecia aumentos e que em dois mil e vinte e dois mil e vinte um 
estariam ali para falar sobre o assunto. Conclui dizendo que, o PSD, em anos anteriores, 
apresentava sempre propostas de redução de impostos e no presente ano ia abster-se, 
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precisamente, nos dois pontos em que havia dito que ia haver aumento, mas que ficasse 
claro que, pelo menos, para dois mil e dezanove isso não ia acontecer. ----------------------   
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que, em dois mil e vinte e dois 
mil e vinte um, que era quando o mandato terminava, ali estariam sem qualquer 
problema. E relação ao desconforto disse achar que, quem manifestava algum 
desconforto era o Sr. Presidente, com as questões colocadas por si. --------------------------   
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que, a sua intervenção 
prendia-se com o facto de na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, a bancada 
do PS ter sido acusada de nada dizer, de ser passiva, acontecia que, por vezes, era 
preferível aguardar resultados, para poder acreditar e o certo era que o tempo, para tudo, 
era sempre o melhor remédio e a prova estava ali à vista, pelo que, daquilo que havia 
sido dito na altura, em relação a conseguirem dormir, informava que continua a dormir 
da mesma maneira, cada vez dormia melhor, porque cada vez mais o tempo vinha 
provar que tinham razão. Acrescentou que, compreendia que houvesse algum 
desconforto, alguma intolerância, até às vezes algum nervosismo da parte do PSD, 
porque uma coisa era certa, tinham acusado, no início do mandato, a Câmara de ser 
despesista e, depois, entravam em incoerência quando queriam aumentos para 
determinados assuntos, nomeadamente para as juntas de freguesia, sendo que para o 
fazerem não podiam aumentar impostos, mas que o iriam fazer, e o que era certo era que 
não o estavam a fazer e estavam a manter, exatamente, naquilo que estava antes. Referiu 
que, frequentemente eram feitos apelos à consciência da bancada do PS, que ficavam 
muito chocados com determinadas situações que se deixava passar e que diziam que os 
membros da bancada do PSD tinham sido eleitos com legitimidade, sendo que, a 
legitimidade de eleição dos membros da bancada do PSD era exatamente a mesma de 
eleição da bancada do PS, pelo que, o quererem apelar à consciência dos membros do 
PS era um bocado descabido, porque cada um tinha a sua consciência, mas percebia que 
quando agoiravam tanto de negativo e tando de mal para aquela Câmara e, ao fim de 
praticamente um ano de mandato, ver determinadas situações resolvidas, devia ser 
desconfortável. ----------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que se sentia, perfeitamente, 
confortável e que só não sabia se o Sr. Deputado Francisco Ávila se sentia confortável 
com o seu desconforto, porque quem tinha colocado as questões tinha sido ele e não o 
Sr. Deputado. Disse que, naturalmente era descontável quando se dizia as coisas e elas 
não se verificavam e que ali não havia qualquer discurso político, pelo que entendia que 
o Sr. Deputado não conseguia dar a volta, em termos de discurso, porque não estava 
previsto qualquer aumento, relativamente a dois mil e dezoito e dezassete, e que quem 
tinha dito aquilo estava numa situação desconfortável. Acrescentou que, se o Sr. 
Deputado, naquele dia, não tinha coragem de dizer que tinham feito uma previsão 
errada, será que tê-la-ia em dois mil e vinte um, passados três planos e orçamentos sem 
que nada acontecesse. Concluiu deixando aquele desafio e dizendo que, da sua parte, 
pelo menos, ia trabalhar para lhe fazer o mesmo desafio que estava a fazer naquele 
momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------    
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 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que, como representante da 
CPC, reiteravam as palavras ditas. Disse que, acima de tudo, havia uma hierarquia, 
pessoas que tinham que ser respeitadas e o Tribunal de Contas era algo que, para o PSD, 
tinha que ser respeitado. Posto isso, questionou o Sr. Presidente se esta já havia 
respondido ao Tribunal de Contas, relativamente à situação colocada sobre as contas da 
Câmara e das empresas municipais. ----------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal informou que já havia respondido, 
mantendo a coerência do que havia sido dito desde a primeira hora, sendo que, naquele 
momento estavam a aguardar a notificação. ------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, o Sr. Presidente achava que o 
Tribunal de Contas não tinha razão e que achava que não estava a cumprir com as 
indicações e recomendações do mesmo, mas nos outros pontos iam ver se estava, ou 
não, a acatar as mesmas. De seguida, relembrou que não era o PSD que dizia, mas sim o 
Tribunal de Contas e para o PSD, aquele era um órgão que merecia respeito, que não 
tinha inventado aqueles números e que fazia recomendações para o bem dos praienses. 
Informou que, quando o Tribunal de Contas disse-se, publicamente, que o que estava 
escrito no Relatório não estava correto, então aí o PSD ia a praça pública dizer que não 
tinha razão, mas até lá iam estudar e tentar perceber aquele caso até ao fim. ----------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que o Tribunal de 
Contas, para a Câmara e para todos os presentes, era um órgão que merecia todo o 
respeito e consideração. Repetiu que, não era o Tribunal de Contas que dizia que ia 
haver um aumento brutal de impostos na Praia, mas sim o PSD, nem era o Tribunal de 
Contas que dizia da obrigatoriedade de recorrer ao fundo de equilíbrio financeiro, mas 
sim o PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 15. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS RELATIVAMENTE AO S 
RENDIMENTOS DE 2019 A COBRAR EM 2020. ------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor do PS, onze abstenções do PSD e um voto contra do CDS-PP. -----------  
 
 -------- 16. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO DA TAXA DE DERRAMA PARA O ANO DE 2019.  --------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, queria saber quantas empresas 
estavam enquadráveis no limite de volume de negócios superior a cento e cinquenta mil 
euros, e que seria aplicada a Taxa de Derrama. --------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a Câmara Municipal 
também já havia tentado obter aquela informação, mas a mesma era confidencial e a 
Autoridade Tributária não a cedia, tal como não cedia informação sobre o IMI. -----------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto informou que a posição conceptual do CDS-PP, desde 
o início da aplicação da taxa em discussão, era contra. Relembrou que, quando a taxa 
em causa tinha sido apresentada, tinha sido dito que apenas seria aplicada a grandes 
empresas, daí a sua pergunta, porque o limite financeiro dos lucros tributáveis tinha 
baixado para os cento e cinquenta mil euros, atingindo, deste modo, pequenas empresas. 
Posto isso, disse que, assim, caiam num ponto de justiça social, pois ir buscar derrama a 
um volume de negócio tão baixo, significava que iam afetar pequenos negócios 
familiares e autoemprego, pelo que, conceptualmente, o CDS-PP era contra. ---------------             
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a taxa em questão era para 
as empresas sujeitas a IRC, pelo que o pequeno comércio, o autoemprego, na 
esmagadora maioria, não faria muito sentido, pois era em nome individual, ou seja, não 
sujeita a IRC. Disse que, quando falavam dos valores, naturalmente as grandes 
empresas é que eram sujeitas a pagamento, eram uma minoria, mas pagavam. Concluiu 
dizendo que, de todas as taxas, aquela, do ponto de vista social, era das mais justas. ------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezanove 
votos a favor do PS, onze abstenções do PSD e um voto contra do CDS-PP. -----------  
 
 -------- 17. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O 
ANO DE 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 18. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM P ARA O 
ANO DE 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 19. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO TARIFÁRIO DA PRAIA 
AMBIENTE, E.M., PARA O ANO DE 2019. --------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos dezanove e vinte em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou se os praienses tinham deixado de ser 
campeões na reciclagem, se estavam a reciclar menos, a consumir menos, se aquelas 
metas eram metas absolutas, ou se eram metas percentuais relacionadas com os resíduos 
recolhidos. Relativamente ao assunto financeiro, e tendo em conta o ressente acordo 
entre a República, a Região e a Câmara, em que o Governo da República ia assumir 
encargo das análises futuras à água, no processo de (des)contaminação, e ressarcir os 
custos anteriormente assumidos, perguntou qual o valor que ia ser ressarcido e se isso se 
ia refletir no tarifário, ou em que é que ele ia ser aproveitado pela Praia Ambiente. -------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que as análises não eram da 
(des)contaminação, terrenos ou aquíferos, mas sim monotorização dos furos. Disse que, 
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desconhecia aquela declaração e que se a mesma tinha sido feita, não era verdade, pois 
aquele valor sempre tinha sido algo que era para não imputar ao consumidor e que 
sempre tinha sido assumido pela Câmara à Praia Ambiente. Quanto à recolha seletiva, 
disse que, a nível dos indicadores e dos objetivos desta, não estavam muito mal, sendo 
que o que acontecia era que no início tinham tido uma grande alavanca, em relação aos 
restantes municípios nacionais e, atualmente, havia municípios que estavam a reciclar, 
per capita, muito mais do que o município da Praia, pelo que aquele não era o valor 
crítico para cumprirem com as metas, nem era a questão do tarifário, mas sim os 
cálculos de perda na rede. Disse que, havia algumas zonas do concelho que tinham 
rebentamentos críticos, pelo que Bruxelas também obrigava ao equilíbrio da 
sustentabilidade e, basicamente, o princípio de Bruxelas era que se havia aquele nível de 
perdas, podiam-se candidatar, mas era para suprimir as referidas perdas, pelo que 
tinham que justificar que reduziam o nível de perdas. Concluiu informando que, aquele 
era um desafio que todos os municípios estavam a ter. ------------------------------------------      
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 20. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ATIVIDADES DA PRAIA AMBIENTE, E.M., PARA O ANO DE 2 019. --------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 21. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA PRAIA CULTURAL – COOPERA TIVA 
DE INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE LIMITADA . -------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos vinte e um a vinte e quatro em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou sobre quantos assalariados havia na Praia 
Cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila questionou: ----------------------------------------------  
 -------- O porquê daquelas mesmas atividades para a ASTP exigirem uma transferência 
de três ponto seis milhões de euros, em dois mil e dezoito, e para a Praia Cultural só 
exigir uma transferência de dois ponto seis milhões de euros. ---------------------------------   
 -------- Relativamente ao Orçamento da Praia Cultural, questionou como é que ia 
financiar os duzentos e trinta e sete mil euros que faltavam no orçamento das Festas da 
Praia. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Em relação à questão da transferência das competências da ASTP para a 
Cooperativa Praia Cultural, questionou se não era um reconhecer da razão de uma das 
questões levantadas pelo Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------  
 -------- Relativamente à questão do Tribunal de Contas, relembrou que o Sr. Presidente 
havia dito que não fazia referência nenhuma à questão do mecanismo de recuperação, 
pelo sugeria que este lesse a página cinco do referido documento. ----------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a Praia Cultural, do seu 
quadro total, tinha cerca de trinta a trinta e cinco e a ASTP quarenta e cinco a cinquenta, 
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isto é, seria o valor total que ficaria na Cooperativa Praia Cultural, terminada aquela 
operação. Relativamente às questões do Deputado Francisco Ávila, disse que o valor 
tinha que ver com racionalidade, projetos que deixavam de existir, recursos que 
deixavam de ser efetivados. Quanto à parte não cofinanciada da Festa da Praia, disse 
que não havia nenhuma alteração, mas ia voltar a explicar, mais exaustivamente, 
relativamente à parte cultural, era o Orçamento que vinha sendo nos últimos anos e, 
relativamente à Festa da Praia, o valor mantinha-se inalterado, pelo quinto ano 
consecutivo, a parte financiada pelo município era a receita própria da festa, pelo que 
era o valor dos patrocínios, das vendas, etc.. De seguida, esclareceu que o total de 
despesa da Festa da Praia eram quatrocentos e sessenta e dois mil euros, a receita 
própria, da referida festa, eram duzentos e vinte e cinco mil euros, sendo que o restante, 
duzentos e trinta e cinco mil euros, vinha do protocolo da Câmara Municipal. Posto 
isso, disse que não havia ali nenhuma novidade, sendo que o lhe podiam pedir era para 
descriminarem, no orçamento da Cooperativa Praia Cultural, a transferência da Câmara, 
só que esta ia no valor total. Informou que, o referido valor total era de dois milhões, 
quinhentos e noventa e oito, divididos em dois contratos programa, um de cultura e 
outro da parte social, sendo que no de cultura estava integrado, em anexo específico, a 
Festa da Praia. Relativamente às outras questões, repetiu que os dois contratos programa 
seriam submetidos a visto prévio do Tribunal de Contas, tal como acontecia, quando era 
possível, antes de dois mil e doze, com os contratos programa da Câmara com a 
Cooperativa Praia Cultural. --------------------------------------------------------------------------             
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para esclarecer o porquê da sua 
pergunta, isto é, disse que o tinha feito porque num orçamento, quando se referia as 
despesas e as receitas, tinha que ser de igual montante, pelo que nas receitas da Festa da 
Praia, referia duzentos e vinte e cinco mil euros e como custos quatrocentos e sessenta e 
dois mil euros, mas para o documento estar correto, tinha que ter, nas receitas, parte do 
protocolo que ia ser assinado entre a Câmara Municipal e a Cooperativa Praia Cultural. 
Em relação à questão sobre o Tribunal de Contas, mencionou que a mesma não tinha 
sido respondida. De seguida, disse que ficava feliz, e aquela era uma das razões pela 
qual se debatiam contra as transferências para a Associação Salão Teatro Praiense, isto 
é, pelo facto dos protocolos assinados não serem acompanhados, nem fiscalizados por 
ninguém, por uma entidade independente, como por exemplo aquela Assembleia 
Municipal, e a partir do momento que passavam a ser protocolados com a Cooperativa 
Praia Cultural, passavam a ser presente naquela Assembleia Municipal e podiam fazer 
requerimentos a pedir as contas da Praia Cultural, em relação àquelas situações. Posto 
isso, disse que gostava que o Sr. Presidente se pronunciasse em relação àquela situação. -    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, em relação aos 
requerimentos, já em dezembro passado tinham feito um requerimento à Câmara e o 
mesmo tinha sido respondido, pelo que não era novidade. Sobre o controlo de alguma 
entidade independente, disse que não era controlado pela Assembleia Municipal, porque 
era, anualmente, deliberado pela Câmara Municipal, pelo que os vereadores também 
procediam ao respetivo controlo. Quanto à questão do Tribunal de Contas, disse que 
havendo ou não relatório, havendo ou não posição, havia um mecanismo legal que tinha 
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sido alterado, permitindo a legalidade das transferências para a Cooperativa Praia 
Cultural. Relativamente à Festa da Praia, repetiu que os valores eram inalteráveis, eram 
os públicos e os que sempre tinham sido anunciados, e assim se ia manter, pelo menos 
por enquanto, pois, para já, era aquela a visão do Município, isto é, de não haver 
reforço, mas manter a sua sustentabilidade económica financeira e, também, longe dos 
valores exorbitantes do passado. --------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Francisco Ávila esclareceu que, em relação à Festa da Praia, não 
tinha colocado em causa o valor da mesma, apenas tinha colocado em causa a forma 
como o este tinha sido apresentado. Relativamente ao Tribunal de Contas e ao motivo 
da transferência das contas da ASTP para a Cooperativa Praia Cultural, ou seja, o 
milhão de euros que desaparecia e que lhes tinha sido dito que era por motivo de seleção 
das atividades a desenvolver, questionou se a referida seleção não teria a ver com o 
montante que era encapotado nas transferências, para o pagamento do passivo 
financeiro da Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória e da Praia 
em Movimento. ----------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que não. ----------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila questionou, o Sr. Presidente, sobre a forma como 
este ia cumprir com a responsabilidade politica, relativamente aos passivos financeiros 
da Praia em Movimento e da Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da 
Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que se 
recordava de ter sido motivo de gozo, de se dizer que havia uma Câmara política e uma 
Câmara jurídica e, afinal, a pergunta já estava a ir de acordo às suas declarações e não 
ao motivo de gozo daquilo que havia sido dito na altura, pelo que ficava satisfeito com a 
evolução da bancada do PSD, da mesma forma que, quanto à responsabilidade política, 
da parte do PSD, também havia sido clara, porque quando houve as deliberações para a 
ASTP, o PSD não se responsabilizava politicamente e votava contra. Informou que, 
estavam a salvaguardar aquilo que entendiam que deviam, em termos daquela que era a 
atividade, daquilo que fazia a diferença para os praienses e para a atividade da Praia da 
Vitória, pelo que, relativamente àquela responsabilidade, estava ali uma parte, dentro 
dos termos que a lei permitia, que seria sempre afirmada pela Câmara Municipal, no 
âmbito das propostas que propunha em sede de reunião de Câmara e de Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila repetiu que o Sr. Presidente da Câmara 
continuava sem responder à sua pergunta, ou seja, como é que a Câmara ia assumir o 
passivo financeiro das referidas empresas. Posto isto, relembrou que as empresas em 
causa tinham ativos que eram utilizados pela ASTP, para prestar serviços no âmbito da 
sua atividade. Relembrou, ainda, que a Sociedade de Desenvolvimento era a dona da 
Academia da Juventude da Praia da Vitória, que a Praia em Movimento era dona do 
Pavilhão do Porto Martins, do Pavilhão da Agualva, etc., pelo que perguntava como é 
que iam ficar aqueles imóveis, tendo em conta que ia deixar de financiar a ASTP, que 
por sua vez era dona daquelas entidades, qual ia ser a relação da Câmara com aquelas 
entidades e como ia usufruir daqueles espaços. --------------------------------------------------    
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que não estava a fugir à 
questão, apenas estava a trazer, precisamente, para onde queria que a discussão se 
colocasse, porque para o PSD, de acordo com a intervenção e com o raciocínio que o 
Deputado Francisco Ávila começava a fazer, afinal parecia que um conjunto de 
equipamentos, infraestruturas, ações e serviços, que durante anos tinha sido contestados, 
agora eram importantes e estava o PSD preocupado com o que se ia fazer com as 
mesmas. Acrescentou que, uma coisa podia garantir, ou seja, que politicamente e dentro 
da atuação daquilo que era a Câmara Municipal, as referidas infraestruturas iam-se 
manter ao serviço da Praia da Vitória e dos praienses. ------------------------------------------   
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que não ia repetir as 
perguntas, porque todos os presentes já haviam percebido que o Sr. Presidente não as 
queria responder, não por desconhecimento das respostas, mas por não as querer 
revelar. Disse achar que, era uma desconsideração, perante aquela Assembleia, não 
afirmar como ia resolver aquele problema, que todos tinham consciência que era 
importantíssimo. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal questionou em qual dos pontos em 
discussão, se enquadrava as questões colocadas, pois já havia dito que ia falar sobre o 
assunto aquando da discussão do Plano e Orçamento. ------------------------------------------   
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor do PS e doze votos contra, onze do PSD e um do CDS-PP. ----------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------  
 -------- “O CDS tem manifestado, desde há muitos anos a esta parte, aqui nesta 
Assembleia Municipal, conceptualmente contra as empresas municipais, no início eram 
empresas municipais, aliás existe pendente, em Tribunal, ainda uma ação judicial por 
conta da criação da Praia Ambiente, no nosso entender completamente ilegal. Já houve 
uma primeira decisão do Tribunal de Primeira Instância, isto agora está encalhado no 
Tribunal da Relação, já há vários anos, e, portanto, a gente espera, ainda no decurso da 
nossa visa, ver o processo chegar ao fim. Claro que, na representação e representação do 
CDS-PP, nós achamos que não é correto alienar responsabilidades e competências de 
um órgão autárquico para uma entidade empresarial semiprivada ou cuja atividade não 
possa ser rápida e diretamente aferível por esta Assembleia Municipal e, portanto, 
votamos contra a alteração dos estatutos, como vamos votar contra as transferências por 
conta dos protocolos que vem nos pontos seguintes da agenda.” ------------------------------   
 
 -------- 22. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA DE INTERESSE P ÚBLICO E 
DE RESPONSABILIDADE, LDA. - ATIVIDADES CULTURAIS.  ---------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor do PS, onze abstenções do PSD e um voto contra do CDS-PP. -----------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila apresentou a seguinte declaração de voto: ----------  
 -------- “A bancada do PSD absteve-se nesta proposta porque este protocolo engloba 
valores que dizem respeito á atividade que era atividade pré à alteração dos estatutos e 
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com a alteração, nós votamos contra o ponto anterior, porque somos contra a 
incorporação dessas atividades na Praia Cultural, mas abstivemo-nos neste ponto porque 
havia a atividade, que era pré à alteração dos estatutos, realizada por esta Cooperativa e, 
daí, a nossa abstenção sobre este ponto.” ----------------------------------------------------------  
 
 -------- 23. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APOIO À PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA DE INTERESSE P ÚBLICO E 
DE RESPONSABILIDADE, LDA. - ATIVIDADES EDUCATIVAS, 
SOCIOCULTURAIS, PEDAGÓGICAS E TURÍSTICO-CULTURAIS.  ---------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezoito 
votos a favor do PS, e doze votos contra, onze do PSD e um do CDS-PP. ---------------  
 
 -------- 24. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ATIVIDADES DA PRAIA CULTURAL, CIPRL, PARA O ANO DE 2019. -----------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 25. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ADITAMENTO AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO CELEBRADOS COM A S 
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA . -------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e pediu autorização, ao Sr. Presidente da 
Mesa, para fazer chegar aos restantes presidentes de junta, um documento elaborado 
com base naquelas que eram as verbas que a Câmara Municipal de Angra ia transferir 
para cada uma das suas juntas de freguesia e com aquelas que eram as verbas que a 
Câmara da Praia ia transferir para as suas, o qual foi autorizado. Posto isso, disse que, 
com base naquele documento, gostava que os seus colegas, presidentes de junta, 
analisassem e pensassem em uma ou duas questões: --------------------------------------------  
 -------- 1ª - A junta de freguesia pior subsidiada do concelho de Angra, era a Junta de 
Freguesia da Sé, que ia receber, em dois mil e dezanove, o montante de vinte e quatro 
mil, setecentos e oitenta ponto sessenta e um, uma freguesia com um quilómetro ponto 
oitenta e quatro quadrados, novecentos e cinquenta e cinco habitantes, de acordo com os 
sensos de dois mil e onze, uma freguesia no centro da cidade de Angra, o que implicava 
que a maior parte da manutenção que era feita naquela freguesia, era feita pela Câmara 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª – A junta de freguesia mais beneficiada do concelho da Praia era a Junta de 
Freguesia de Santa Cruz, que ia receber onze mil, cento e setenta e oito, ponto vinte, isto 
é, menos de metade do que a Junta de Freguesia da Sé. Relembrou que, Santa Cruz 
tinha trinta quilómetros quadrados e quase sete mil habitantes em dois mil e onze. --------  
 -------- 3ª – A Junta de Freguesia da Agualva, que era a maior freguesia da ilha Terceira, 
com trinta e cinco, ponto sete quilómetros quadrados, seria sempre a pior 
paga/remunerada da parte da ilha. Disse que, em trinta freguesias, estavam em trigésimo 
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lugar, eram a maior freguesia da ilha e recebiam por ano três mil, quinhentos e setenta e 
seis euros, o que significava que iam ter mais trezentos e cinquenta e seis euros por ano, 
o que correspondia a noventa e sete cêntimos por dia. ------------------------------------------  
 -------- Continuou a sua intervenção dizendo que não estavam a falar de apoios às juntas 
de freguesia, pois não era isso que estava em causa, mas sim da delegação de 
competências. Disse que, com aqueles três mil, quinhentos e setenta e seis euros que a 
Câmara transferia para a Junta de Freguesia da Agualva, duzentos e noventa e oito euros 
por mês, pagos com dois meses de atraso, a Junta de Freguesia da Agualva, como todas 
as juntas de freguesias do concelho da Praia, asseguravam varias tarefas que 
correspondiam, no Orçamento para dois mil e dezanove, da Câmara Municipal da Praia 
da Vitória, a zero ponto trinta e quatro por cento do mesmo, num total de sessenta e um 
mil, setecentos e quarenta e nove euros, sendo que a Câmara de Angra ia gastar 
trezentos e vinte quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis. Posto isso, disse que gostava 
apenas que os seus colegas, presidentes de junta, pensassem um pouco e que pudessem 
fazer ali um debate aberto, franco, pois todos sabiam das dificuldades que sentiam ao 
lidar com os problemas do dia-a-dia da respetiva freguesia. -----------------------------------              
 -------- O Deputado César Toste interveio para propor à Câmara Municipal que não se 
aprovasse aquela proposta naquele momento, mas sim, que todas as Juntas de 
Freguesias, juntamente com a Câmara, chegassem a um acordo, a uma solução justa e 
eficaz.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Sandra Galvão iniciou a sua intervenção dizendo que, por motivos 
pessoais, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia das Fontinhas tinha-se ausentado, pelo 
que lhe tinha deixado um documento, com as suas considerações sobre o ponto em 
análise, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- “Relativamente ao aditamento ao acordo de delegação de competências, 
considero um embuste: -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. O Sr.º Presidente da Câmara pede lealdade às Juntas de Freguesia e apregoa 
querer fazer política de proximidade, no entanto decide fazer este aumento, fechado no 
seu gabinete, sem ouvir ou se sentar com as Juntas de Freguesia; -----------------------------  
 -------- 2. O aumento de 10% é manifestamente insuficiente, pois este valor não cobre as 
despesas que as Juntas de Freguesia têm ao efectuar a prestação de serviços que estas 
fazem à Câmara a uma responsabilidade que por Lei é camarária; ----------------------------  
 -------- 3. O Sr.º Presidente já referiu que a partir de janeiro as Juntas de Freguesia 
deixarão de ter funcionários dos Programas afectos à Câmara, pelo que as Juntas de 
Freguesia ao terem que recorrer à contratação de funcionários para executar os serviços 
prestados, isto representará um custo muitíssimo superior ao aumento agora proposto 
pelo Sr.º Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------  
Assim, o valor transferido pela Câmara Municipal resume-se a pagar parte das despesas 
de algo a que lhe compete, pelo que apelo que seja feita uma discussão séria sobre este 
assunto e que o Sr.º Presidente se sente com todas as Juntas de freguesia e que se 
chegue a um consenso sobre o valor justo para pagamento desta prestação de serviços.  
De referir que este valor a conceder às Juntas de Freguesia representa apenas 0,34% do 
orçamento da câmara.” -------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que tinham ali algumas 
questões a esclarecer e alguma linguagem que convinha explicar. Posto isso, disse que 
ia começar por uma expressão usada pelo Sr. Presidente de Junta das Lajes, isto é, este 
tinha dito que era “impor” e relembrou que os acordos de execução surgiam da lei em 
que a delegação de competências tinha passado a denominar-se acordos de execução, 
que tinha passado a ter um mandato e a validade de quatro anos, sendo renovado, ou 
não, nos primeiros seis meses de cada um dos mandatos. Disse que, no final de dois mil 
e treze, início de dois mil e catorze, tinha sido feito aquele grande trabalho, e que não 
estava a apresentar nenhuma proposta de alteração ao Acordo de Execução, estava a 
apresentar um aumento percentual sobre uma base, sendo que esta tinha sido aprovada, 
por unanimidade, na Câmara Municipal no dia dezoito de fevereiro de dois mil e catorze 
e aprovada, também por unanimidade, na Assembleia Municipal no dia vinte e oito de 
fevereiro do mesmo ano. Referiu que, tal como acontecia quando o Governo Regional, 
queria passar competências para a Câmara Municipal, não as aceitava de ânimo leve e, 
muitas vezes, rejeitava-as, porque ou estas vinham com o devido invólucro financeiro, 
porque não ia retirar verbas daquelas que eram as suas competências, para assumir 
outras que não eram da Câmara, ou não as aceitava, sendo que quando tinha condições 
assumia-as. De seguida, disse que existiriam atas, das respetivas Assembleias de 
Freguesia, a aceitar os contratos de execução, que atualmente pareciam muito maus, e 
por terem ocorrido há cinco anos, estavam a aumentar dez por cento, num único ano e 
ao ano. Relativamente ao documento distribuído pelo Sr. Presidente de Junta da 
Agualva, disse que este enfermava de algumas questões e que era pena que o 
documento não referisse as receitas e o corpo de receitas próprias da Câmara de Angra 
ao lado das da Câmara da Praia e disse que era referido os valores relativamente à 
percentagem total do Orçamento da Câmara Municipal, porque se estava a esquecer do 
que era o Orçamento Corrente e o Orçamento Capital, sendo que o Orçamento Capital 
da Câmara da Praia estava muito inflacionado, derivado à capacidade de investimento e 
de recorrer a fundos comunitários, que era bastante superior à de Angra, daí a Câmara 
da Praia ter quase um Orçamento semelhante ao de Angra no seu total. Na sequência 
das semelhanças entre concelhos, referidas pelo Sr. Presidente da Junta da Agualva, 
perguntou se ao nível daquilo que vinha sendo feito e das valências que o município 
alocava a cada uma das freguesias, havia semelhança, sendo que, se calhar, iam surgir 
surpresas. Posto isso, questionou o que tinha mudado depois do valor de base ter sido 
aprovado, por unanimidade, aceite pelas Assembleias de Freguesia e ter sido praticado 
durante cinco anos, isto é, qual era o motivo de atualmente haver grande problema com 
o referido valor, até quando a Câmara Municipal apresentava uma proposta de aumento 
de dez por cento. Mencionou que, não só não aumentavam os impostos, como a 
oposição dizia, como tinham a capacidade de propor aquele aumento de dez por cento, 
ao ano, com a sua garantia que se tivessem condições no futuro, também o iam fazer. 
De seguida, mostrou e explicou o referido quadro e disse que, depois de sete anos sem 
que o valor fosse alterado e perante a presente proposta de aumento, dizer-se que era um 
embuste, era preciso ter-se atenção às palavras ou a algum exagero de linguagem e 
perceber aquela evolução. Relativamente à referência, no texto da Junta de Freguesia 
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das Fontinhas, da mão-de-obra terminar em janeiro, esclareceu que não era assim, havia 
sim muitos programas a terminar em dois mil e dezanove e, como já havia dito, também 
estavam preocupados em resolver aquela situação, porque também afetava a capacidade 
da Câmara, uma vez que esta também tinha menos recursos humanos, pelo que tinham 
que arranjar soluções para não colocar em causa os serviços e a atuação nem da Câmara 
nem das Juntas. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Hélio Rocha iniciou a sua intervenção esclarecendo que a sua 
anterior intervenção não tinha sido dirigida ao Sr. Presidente, mas sim aos restantes 
presidentes de junta. Depois, respondeu que, quando o Sr. Presidente perguntava em que 
é que a Câmara de Angra apoiava as suas juntas de freguesia e a da Praia não apoiava as 
suas, cada uma das juntas de freguesia de Angra recebia um total que ia de quatro a seis 
funcionários de programas ocupacionais; aquando da recolha de monstros ou de lixo, 
cujo volume fosse superior a um metro cubico, ou seja, levantado pela TERAMB, as 
respetivas faturas eram pagas pela Câmara Municipal de Angra. Relativamente a dois 
mil e catorze, disse que fazia parte, pela oposição, da Assembleia de Freguesia da 
Agualva e que se recordava do então Presidente de Junta estar bastante chateado com o 
Acordo de Execução, assinado em dois mil e treze, para vigorar a partir de dois mil e 
catorze, porque este não satisfazia as exigências da respetiva Junta de Freguesia, mas 
que o aceitava porque a Câmara Municipal da Praia, ao invés de aumentar as verbas, 
disponibilizava três funcionários, sendo que naquele momento havia apenas um. Quanto 
à questão do porquê de só ao fim de um ano é que a Junta de Freguesia da Agualva ter 
feito barulho e dizer que, se calhar, não assinava aquele acordo ou votava contra o 
mesmo, respondeu que, e aquele tinha sido o seu maior politico até à data, nunca mais 
reunia com o Sr. Presidente da Câmara, sem gravar a reunião e fazer ata, porque havia 
dito, no dia vinte e nove de janeiro, na Agualva, que queria rever o Acordo, tendo 
obtido como resposta que iam falando e vendo. Acrescentou que, não tinha rasgado o 
Acordo, na esperança que o mesmo fosse revisto, sendo que o estava a ser, mas não 
naqueles moldes. Em relação ao aumento de dez por cento, disse que, quando o Sr. 
Presidente mencionava que era uma coisa nunca vista, era-o até dois mil e treze, porque 
só nesse ano, com a Lei setenta e cinco de dois mil e treze, é que o Estado criou uma lei 
que regulamentava a transferência de competências do Estado para as Câmaras e destas 
para as Juntas, sendo que só em dois mil e dezoito, Lei cinquenta de dois mil e dezoito, 
é que passava a estar, oficialmente, regulamentado, Em relação ao Sr. Presidente dizer 
que se podia virar o documento ao contrário e analisá-lo de outra perspetiva, referiu que 
também o podia fazer, ou seja, se a Câmara da Praia dizia que estava numa ótima 
situação financeira, porque só dava dez por cento que, partindo de uma base tão baixa, 
como era aquela que recebia a Junta de Freguesia da Agualva, significava um valor 
absurdo e irrisório. ------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que não tinha gostada da linguagem, 
e já o tinha dito ali, ou seja, havia palavras que tinham um valor e não eram eles que o 
alteravam e havia palavras, utilizadas em determinados contextos, que ofendiam as 
outras pessoas. Acrescentou que, as pessoas estavam ali a tentar fazer o seu melhor, 
independentemente de discordarem uns dos outros e achava que estavam todos de 
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acordo nesse sentido. Relativamente à discussão em causa, disse que gostava de 
sublinhar uma coisa, ou seja, que era preciso ver os lados todos das questões, porque 
também tinham que alocar ali outras questões importantes, como por exemplo os 
investimentos feitos, nos últimos anos, em todas as freguesias, ficando claro um 
verdadeiro interesse pelas freguesias. Acrescentou que, como durante muitos anos, não 
tinha havido qualquer tipo de aumentos, num momento em que sabiam como estava a 
vida social em todos os sítios, um aumento de dez por cento não era despiciente, 
sobretudo ao ano. Disse que, como era a primeira vez, era de valorizar aquela proposta e 
para um presidente de junta saber o que vai ter nos próximos dois anos, era positivo. 
Sublinhou o facto do Sr. Presidente ter dito que, eventualmente poderia até haver 
aumento maior, mas, naquele momento, o compromisso era dez por cento ao ano, sendo 
que não via que fosse negativo, pois aquele aumento não era despiciente em lado 
nenhum, nem podia ser considerado um embuste, de maneira nenhuma. --------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal dirigiu-se ao Sr. Presidente de Junta da 
Agualva e disse achar que em altura nenhuma tinha dito que a situação da Câmara era 
ótima, pois tinha usado sempre as palavras “equilíbrio” e “sustentabilidade”. Repetiu 
que, as Juntas de Freguesia não eram aumentadas, nas suas contas correntes, há sete 
anos e que até respeitava se lhe dissessem que o aumento não era suficiente, que 
compreendia, da mesma forma que as transferências da Câmara também não eram 
aumentadas dez por cento ano, sendo que também queria, no Orçamento de Estado, 
aquela mesma proposta. Acrescentou que, o aumento estendia-se até dois mil e vinte e 
um e com a garantia que se houvesse hipótese, seria maior.------------------------------------   
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e disse que não estava ali em dois 
mil e catorze, pelo que não tinha assinado o Acordo em discussão, se as juntas de 
freguesia ali presente o tinham assinado, cada uma delas teria que se responsabilizar por 
ter votado a favor do mesmo. Quando o Sr. Presidente dizia que, desde dois mil e 
catorze até ao presente dia, não tinha havido aumento nenhum, disse que concordava, 
em termos de valor absoluto transferido, não tinha havido, mas se pensassem um pouco, 
em dois mil e catorze a Câmara Municipal tinha alocado à Junta de Freguesia da 
Agualva três funcionários, que perfazia um total de cerca de doze mil euros investidos, 
na forma de mão-de-obra cedida gratuitamente à referida Junta de Freguesia, sendo que, 
naquele momento havia apenas um funcionário que representava cerca de quatro mil 
euros. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado César Toste interveio e dirigiu-se ao Sr. Deputado Valter Peres 
dizendo que o convidaria a passar um dia numa Junta de Freguesia, para acompanhar o 
dia-a-dia da mesma. Acrescentou que, os antigos presidentes de junta ali presentes, 
deviam ter bem presente que, até dois mil e treze, a realidade era bem diferente da atual. 
De seguida, relembrou que em dois mil e treze tinha sido feita aquela negociação, com 
todos os presidentes de junta, onde tinham tentado chegar a um acordo, sendo que no 
início se ajudava com A e com B, mas a partir daquele momento tinha sido tudo a 
diminuir e todos os meses, os presidentes de juntas se queixavam pela falta de alguma 
coisa. Informou que, por várias vezes já tinha pedido para que aquele Acordo fosse 
revisto, tendo-lhe sido sempre respondido que iam ver e que compreendiam a situação, 
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mas a verdade é que eram os presidentes de junta que ouviam as queixas das pessoas. 
Relembrou que, no início do seu discurso tinha pedido ao Sr. Presidente para se sentar 
com todos os presidentes de junta e que tinha pedido a estes para falarem, porque aquele 
era um assunto de interesse, mas parecia que estavam todos confortáveis com o valor 
apresentado e com a forma como a Câmara os ajudava. Disse que, acima de tudo era 
preciso se sentarem e mostrar à Câmara o que havia evoluído, como é que as coisas 
estavam a funcionar, que tipo de apoios era necessário, etc.. Relativamente ao PSD, 
àquilo que este dizia sobre o Tribunal de Contas, disse que a gestão do dinheiro 
camarário era do Sr. Presidente da Câmara e quando queriam dar o bem-estar às 
pessoas, apertavam o mais possível para o conseguir, pelo que questionava se não havia 
nada no Orçamento da Câmara que pudesse ser retirado para que aquele valor, que ia de 
encontro à qualidade de vida dos cidadãos, pudesse ser aumentado ou que, pelo menos, 
tivesse outra forma de ser abrangido. Concluiu dizendo que, era aquilo que gostava de 
ver discutido numa reunião. -------------------------------------------------------------------------            
 -------- O Deputado Nuno Meneses apresentou dois pontos prévios, antes de se 
debruçar sobre o ponto em discussão, isto é, primeiro que tinha aceitado o desafio do Sr. 
Presidente de Junta das Lajes, pelo que ia dar o seu testemunho relativamente àquilo 
que vinha sendo a gestão da Junta de Freguesia de São Brás, ao longo dos vários anos, 
ao nível das delegações de competências. Informou que, fazia parte do executivo da 
Junta de Freguesia desde dois mil e cinco, pelo que já tinha participado na gestão dos 
diversos apoios, com valores mais altos e com valores mais baixos, com e sem 
funcionários do Recuperar e, felizmente antes dessa data não tinha participado, porque 
segundo o gráfico do Sr. Presidente, a dificuldade era bastante maior. Como segundo 
ponto prévio, disse que este tinha que ver com o debate que estavam a fazer, pois se 
entrasse ali alguém, a meio do mesmo, ficaria com a sensação que estavam a debater a 
Lei das Finanças Locais. Ainda sobre isso, disse que podiam ver que o que estava 
inscrito, no que se referia ao financiamento da administração central do Estado às juntas 
de freguesia, estava dividido em dois mecanismos de financiamento, isto é, o Fundo de 
Financiamento de Freguesia e o complemento da participação do IMI e que, era óbvio 
que esses dois mecanismos eram insuficientes para uma gestão desafogada daquelas que 
eram as competências definidas para as juntas de freguesia a partir de noventa e nove e 
não de dois mil e treze, como havia sido referido. Disse que, o que vinha valendo às 
juntas de freguesia era a cooperação da Câmara Municipal, por via das delegações de 
competências, das comparticipações do Governo Regional, por via dos Acordos de 
Cooperação e dos protocolos de colaboração. Referiu que, vinha sendo uma gestão 
apertada, ao longo dos anos, mas os referidos complementos tinham garantido às juntas 
de freguesia a capacidade de pagarem funcionários que asseguravam, não só o 
cumprimento da delegação de competências, como também as restantes tarefas da 
competência daquele órgão. Disse que, efetivamente dez por cento ao ano não era 
muito, se fossem a pensar no total de um mandato, dava trinta por cento, o que se 
tornava mais animador e se por comparação daquilo que era o aumento do FEF por via 
do Orçamento de Estado, que andava na casa dos cinco por cento, os dez por cento até 
estava acima daquilo que era o aumento que teriam no próximo ano, a nível de Fundo 
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de Financiamento Freguesia. Concluiu dizendo que, não podia deixar de referir que da 
bancada do PSD havia um apelo para um maior financiamento às juntas de freguesia, 
mas, por outro lado não era apontado qualquer mecanismo de redução de despesa ou de 
aumento de receita para conseguir cumprir com o mesmo, ainda para mais que, há 
pouco, tinham tido um exemplo claro de qual é que era a postura dos deputados daquela 
bancada, isto é, relativamente à proposta da participação do IRS em cinco por cento, o 
máximo tabelado, abstiveram-se e não tinham tido a coragem de votar favoravelmente 
porque não se queriam vincular a um valor que era taxado no máximo, mas em 
contrapartida tinham votado favoravelmente o IMI, uma vez que se participava na taxa 
mínima. Disse que, as juntas de freguesia participando, também, nas receitas do IMI, 
estariam a votar uma taxa máxima, estariam a votar um aumento de financiamento às 
juntas de freguesia e era aquela falta de coragem que não podia deixar de referir, pois 
era o que lhe parecia que explicava o debate em curso. -----------------------------------------              
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que 
estavam a fugir bastante ao ponto, pois este era apenas sobre as transferências correntes 
e pelo Sr. Presidente de Junta da Agualva, tinham misturado ali um conjunto de outras 
coisas. Acrescentou que, tudo o que diziam das juntas de freguesia, parecia que não 
acontecia com a Câmara Municipal, pois também telefonavam para esta por causa de 
problemas do dia-a-dia, bastante mais vezes do que aquelas que pensavam e se o espaço 
de atuação de uma junta de freguesia era a respetiva freguesia, o da Câmara era o 
concelho inteiro, pelo que sabia perfeitamente do que se estava a falar, tal como, quando 
referiam o aumento de diversos produtos, estes também tinham aumentado para a 
Câmara. Acrescentou que, também não tinha havido nenhum aumento da receita da 
Câmara, receitas com origem no Orçamento do Estado, sendo que das receitas próprias 
tinham votado ali, era a manutenção, e não iam aumentar os impostos. Disse que, apesar 
de tudo isso, apresentavam uma proposta de aumento de dez por cento, sendo certo que 
sabiam que os presidentes de junta gostavam de receber mais, mas estavam a responder 
com aquele valor e todo o discurso que estava ali a decorrer, fazia sentido se esta não 
fosse apresentada. De seguida, dirigiu-se ao Sr. Presidente de Junta da Agualva e disse 
que a Câmara de Angra, atualmente, não tinha quatro a seis funcionários de programas 
ocupacionais nas suas juntas de freguesia, tal como acontecia com as juntas de freguesia 
e com a Câmara Municipal da Praia da Vitória que tinha menos. Informou que, havia 
Câmaras Municipais que continuavam a fazer candidaturas a programas ocupacionais, 
sendo que a posição da Câmara da Praia era de não o fazer, pois não queriam ter as 
pessoas na situação de não ficarem no quadro, uma vez que não correspondiam a 
necessidades efetivas da mesma. Voltando ao ponto em questão, disse que, 
relativamente à proposta de se juntar todas as juntas e a Câmara, a partir do momento 
que tinha um presidente de junta que lhe dizia que só se reunia com ele gravando e 
fazendo atas desse encontro, ficava na dúvida. Corrigiu o Sr. Presidente de Junta da 
Agualva, dizendo que, já antes, a Lei cento e sessenta e nove tinha as delegações de 
competências, por contrato assinado entre a Câmara e o presidente de junta e estabelecia 
as mesmas coisas. Concluiu dizendo que, da observação do Sr. Presidente de Junta de 
São Brás sobre o poder local, da mesma forma que se discutia as receitas da Câmara 
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Municipal, também havia a questão das receitas das juntas de freguesia, porque uma 
coisa eram as delegações de competências e outra eram as estruturas de receita de uma 
junta de freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------                
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio para esclarecer que não estavam ali a 
discutir os apoios da Câmara Municipal às juntas de freguesia, mas sim um valor justo 
para que estas continuassem a fazer, coisa que não faziam antes, tarefas da Câmara 
Municipal. Relativamente ao Sr. Presidente de Junta de São Brás, disse que gostava que 
este lhe explicasse como é que uma junta conseguia arrecadar uma receita, que vinha da 
delegação de competências da Câmara, se a Segurança Social dos funcionários era de 
cerca de trezentos euros por mês e a junta de freguesia recebia duzentos e noventa e oito 
euros da Câmara. Em relação à adjetivação, disse que estava a ter um cuidado estremo 
em não adjetivar nenhuma das intervenções/considerações que o Sr. Presidente tinha 
feito, pelo que a adjetivação não era para si. Em relação à gravação das atas, relembrou 
que tinha sido o Sr. Presidente que tinha mencionado que não tinha dito, no dia vinte e 
nove de janeiro na Agualva, que deviam apresentar em dois mil e dezoito o pedido de 
reembolso do IVA da GRATER, bem pelo contrário, pelo que reiterava aquilo que 
havia dito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que, a Câmara 
orgulhava-se de apresentar o aumento em causa, que seria validado por aquela 
Assembleia e, depois, seria validado, ou não, pelas respetivas assembleias de freguesia. -    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezanove 
votos a favor, dezoito do PS e um do CDS-PP e onze votos contra do PSD. ------------  
 -------- O Deputado César Toste apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------  
 -------- “Em representação da Junta de Freguesia da Vila das Lajes, voto contra este 
aumento percentual, porque antes de ele ser apresentado aqui, não foi posto em 
consideração da Junta de Freguesia, relativamente a isso; porque foi pedido, nesta 
Assembleia, uma alternativa relativamente a este pedido, uma alternativa que se referia 
a juntar as juntas de freguesia e debater esta situação, pelo menos com as quatro 
freguesias que não estão de acordo, para se perceber porque é que a gente refere que é 
importante a reavaliação e porque é que a gente precisa de rever este Acordo; porque, e 
se calhar os outros presidentes de junta não iam ter oportunidade, até ao final do ano, de 
perceber, mas vamos mostrar na próxima segunda-feira, quando o Sr. tiver a reunião de 
junta, de perceber tim-tim por tim-tim, quais são as contas da Junta de Freguesia e como 
é que as juntas de freguesia sobrevivem com a delegação de competências, uma 
competência que é do município para as juntas de freguesia, é da responsabilidade da 
Câmara.”------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 26. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO, SOB A FO RMA 
DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE 
EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE O ANO DE 2019.  -------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos vinte e seis a vinte e oito em simultâneo, o qual foi autorizado. Durante a 
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explanação dos pontos, o Sr. Presidente foi informado e passou a anunciar que tinham 
acabado de ganhar o prémio “Município do Ano”, atribuído pelo projeto UM-Cidades 
da Universidade do Minho, projeto de recuperação das zonas húmidas verde costeiras 
(os Pauis da Praia). ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila saudou o Sr. Presidente da Câmara, em 
representação da Câmara Municipal, pelo título atribuído e solicitou que este fizesse 
uma pequena explicação sobre a que é que dizia respeito e em que termos é que tinha 
sido atribuído. De seguida, colocou as seguintes questões: -------------------------------------  
 -------- 1ª Relativamente a Santa Rita, como é que iam ser financiados os quatro ponto 
quatro milhões de euros, nomeadamente o um ponto um milhões de euros, relativos a 
dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Relativamente aos cinquenta mil euros, alocados à Associação Salão Teatro 
Praiense, disse que gostaria de saber a que dizem respeito. ------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu à primeira questão dizendo 
que, o Fundo Social Municipal tinha sofrido um aumento, de cerca de quinhentos mil 
euros para aquele efeito. Da parte da responsabilidade da Câmara Municipal, no ano de 
operação de Santa Rita de dois mil e dezanove, disse que aquele seria o ano em que não 
podiam contar com vendas de terrenos a moradores e, provavelmente, só teriam 
condições de vender/de obter receita dos terrenos de Santa Rita, na melhor das 
hipóteses, no final do referido ano, mas certamente durante o ano de dois mil e vinte. 
Posto isso, disse que em dois mil e dezanove aquela parte não entrava, pois estavam a 
contar com zero de vendas de lotes, pelo que da parte do Fundo Social Municipal era 
cerca de quinhentos mil euros, que estavam a ser tratados e preparados junto do 
Governo da República; do Governo Regional, em princípio, seria cerca de um terço por 
ano; da Câmara Municipal seria a parte, correspondente a cerca de um terço, da 
infraestrutura pública. Posto isso, disse que era aquele o financiamento da operação de 
cerca de um ponto um milhões de euros, para dois mil e dezanove, sendo que para dois 
mil e vinte seria bem mais complexa. Depois disse, explicou como se ia proceder 
quando fosse altura de aprovar o contrato, em sede de Assembleia Municipal, para ser 
submetido ao Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------           
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para relembrar que tinha feito duas 
perguntas e solicitou a resposta à segunda questão. Acrescentou, no entanto, mais 
algumas questões: -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Relativamente à Casa das Pias, na Vila das Lajes, disse que a rubrica, acerca 
da mesma, tinha desaparecido do Plano e Orçamento para dois mil e dezanove. -----------  
 -------- 2ª Em relação ao Financiamento Não Definido, disse que gostaria que lhe fosse 
explicado o valor de quinhentos mil euros para os Paços do Concelho. ----------------------  
 -------- 3ª Ainda sobre o Financiamento Não Definido, que prefacia um milhão e 
oitocentos mil euros e que tinha que ver com o reforço do Parque Habitacional Social 
do Município, disse que havia um valor definido de quatrocentos e cinquenta mil euros 
e um valor não definido de duzentos mil euros, pelo que gostaria de ver explicada essa 
situação, bem como a que dizia respeito, aqueles seiscentos e cinquenta mil euros. -------    
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à questão 
sobre a ASTP, esta tinha a sua atividade e daquilo que era previsível que fossem as 
candidaturas, tal como se previa que acontecesse com os Bombeiros, as associações 
desportivas, etc., aquela era a previsão da Câmara Municipal para a ASTP desenvolver a 
sua atividade. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Em relação à Casa das Pias, respondeu que não tinha cofinanciamento e 
querendo, naquele ano, executar, ao máximo, fundos comunitários, um valor de cerca de 
cento e cinquenta mil euros inviabilizava uma candidatura de cerca de um milhão de 
euros, com meios próprios. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- E relação à última questão disse que tinha que ver com o projeto que estavam a 
trabalhar para a requalificação da casa do Dr. Eugénio e para colocar os serviços 
municipais. Explicou que o valor estava como não definido porque tinham a previsão 
de, eventualmente, no fundo dos quadros comunitários, conseguir colocar essa casa no 
PIRUS, sendo que se não obtivessem cofinanciamento iriam recorrer a um empréstimo 
e a um financiamento. Em relação ao Parque Habitacional Social do Município, disse 
achar que era a sua manutenção e que vinha ali por via de contratos ARAAL com o 
Governo e se estava como não definidos era porque não estava, ainda, contratualizado. --   
 -------- O Deputado Francisco Ávila relembrou que o Sr. Presidente tinha dito que não 
tinha valores no Orçamento que não fossem cofinanciados, disse que isso não 
correspondia à verdade, porque havia um valor, que tinha que ver com uma situação 
social, isto é, com a aquisição de vinte e oito fogos de Santa Rita e que não tinha 
financiamento comunitário. De seguida, colocou mais uma questão: -------------------------  
 -------- Relativamente aos apoios a outras entidades sem fins lucrativos, duzentos e 
quarenta e seis mil euros, disse que gostava que lhes fossem dados alguns exemplos 
dessas entidades. --------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, era relativo ao 
Regulamento das Atividades de Interesse Público, em que eram apresentadas 
candidaturas, como por exemplo dos Bombeiros, do Banco Alimentar, etc., isto é, de 
um conjunto de associações que, depois, no âmbito desse Regulamento iam a reunião de 
Câmara para deliberação. Informou que, não podia precisar quais eram as entidades, 
pois estas tinham que se candidatar, mas que dava aqueles exemplos porque era hábito 
aquelas concorrerem, mas eventualmente poderiam surgir outras, como poderia haver 
algumas a não apresentar candidatura. Em relação aos vinte e oito fogos, explicou que a 
receita era, quase na totalidade, assegurada por um contrato ARAAL plurianual com o 
Governo Regional. ------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que gostaria que o Sr. Presidente 
desse alguns exemplos de onde se tinha cortado um milhão de euros no financiamento à 
ASTP.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a partir do momento em 
que a ASTP deixava de existir, era fundamental perceber aquilo que estava no Plano de 
Atividades da Cooperativa e que já havia sido presente naquela Assembleia. 
Acrescentou que, tudo o que estava nos contratos programa era o que iam manter, 
naquela que era a atividade da Câmara. Referiu que, do resto do milhão de euros, 
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tinham cortado no global, cerca de dois milhões e duzentos mil euros no Orçamento, 
para fazer fase às questões de Santa Rita e às questões dos fundos comunitários. Disse, 
ainda, que havia um conjunto de matérias que deixavam de existir ou que eram 
integradas na Câmara e que uma das grandes diferenças estava no equilíbrio do 
Orçamento Municipal, porque enquanto antes a Câmara Municipal dava um apoio à 
ASTP, um a título de capital e outro de corrente, no apoio à Cooperativa Praia Cultural, 
estavam a falar de um subsídio à exploração, que era aquilo que a lei permitia. ------------      
 -------- O Deputado Pedro Pinto iniciou a sua intervenção agradecendo, ao Sr. 
Presidente, os esclarecimentos já prestados e dizendo que este compreenderia, 
conceptualmente, que era contra o Orçamento, mas uma vez que viviam dias 
excecionais, dadas as circunstâncias já debatidas, como por exemplo a questão de Santa 
Rita, tinham que encarar o Orçamento, não do ponto de vista puramente político, mas 
enquadrá-lo naqueles que eram os desafios que se apresentavam ao município, 
presentemente e nos próximos anos, o que condicionaria a posição política de cada um. 
Nesse sentido, disse achar que o Sr. Presidente apresentava um Orçamento equilibrado, 
que tinha percebido que o voto contra a Cooperativa Praia Cultural advinha da perceção 
daquela que devia ser gestão autárquica, pelo que, apesar do Orçamento englobar as 
transferências contra as quais tinham votado, consideravam que, quanto ao resto, 
haveria um equilíbrio aceitável e que não votariam contra o Orçamento. --------------------        
 -------- O Deputado Luís Vieira usou da palavra para informar que ia votar contra o 
Orçamento, porque, uma vez mais, a freguesia dos Biscoitos ficava para trás. --------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dizendo que, 
uma vez mais o CDS-PP tinha uma atitude responsável e que se notava, quer em termos 
de como ia gerindo o debate, mas também da forma como ia apresentando propostas e 
soluções. Relativamente à intervenção do Sr. Presidente de Junta dos Biscoitos, disse 
que ia fazer um exercício muito simples, isto é, nomeou várias questões onde não era 
mencionada a freguesia de origem, como por exemplo o milhão e cem para Santa Rita, 
em que não referia que era em Santa Cruz. Depois disso, explicou o porquê do 
documento em debate ser o último, isto é, porque de todos os documentos que tinham 
aprovado se houvesse documentos que não passassem, naturalmente ia ter impacto no 
documento final que era aprovado. Acrescentou que, e também porque os presidentes de 
junta tinham a ótica estrutural e concelhia adotada, na esmagadora maioria das vezes, o 
mesmo sentido de voto da bancada do PSD, havia duas fações no PSD, isto é, a fação do 
aumento brutal de impostos e a fação da exigência de mais investimento. De seguida, 
relembrou ao Sr. Presidente de Junta dos Biscoitos que tinham uma verba de cinquenta 
mil euros para requalificação das zonas balneares, etc. e, de seguida, questionou se iam 
fazer um investimento nos Biscoitos com um Orçamento em que o Presidente de Junta 
tinha votado contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse achar que, da bancada do PS, não 
havia qualquer dúvida quanto à indicação de voto, mas de qualquer forma gostava de 
sublinhar a forma como alguns haviam participado no debate, dando algumas achegas 
importante acabando por ir para alguns documentos, bem como frasear o Deputado 
Pedro Pinto que havia dito, numa anterior Assembleia, “…mais esta questão 
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resolvida…”, sendo que, naquele Orçamento, eram mais algumas questões resolvidas e 
que se aprazia que o fossem no seu tempo de atuação ali. --------------------------------------     
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que, o Sr. Presidente da 
Câmara, durante o debate daquele dia, continuava a acenar o que o PSD tinha frisado 
relativamente à situação da Câmara Municipal da Praia da Vitória, ao que o Tribunal 
tinha referido, mas era pena que não descriminasse tudo, em relação a esse assunto, 
como tinha feito em relação ao processo do Bairro de Santa, àquilo que interferia com o 
Tribunal de Contas. -----------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal dirigiu-se ao Sr. Deputado César Toste e 
disse que, se este lesse a Lei da Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas, ia 
perceber duas coisas completamente distintas, ou seja, não era uma questão de respeito 
pelo Tribunal de Contas e o problema do PSD era que não tinham avaliado bem todas as 
questões, mas ia explicar, detalhadamente, a diferença entre o Relatório do Tribunal de 
Contas e a situação de Santa Rita. Posto isso, disse que o Relatório do Tribunal de 
Contas era uma auditoria e não uma decisão e que já havia indicado um conjunto de 
entidades que tutelavam a Câmara Municipal e que tinham outro entendimento, sendo 
que para o PSD isso não interessava. Em relação a Santa Rita, disse que, como qualquer 
empréstimo, qualquer contrato plurianual tinha visto prévio, todo o processo tinha que 
ser submetido ao Tribunal de Contas e só depois deste dar o aval é que se podia fazer a 
escritura. Reforçou a informação dizendo que, eram duas situações distintas, porque 
uma tinha carater prévio ao ato administrativo e à vinculação, a deliberação da 
Assembleia Municipal, sem o visto do Tribunal de Contas, era nula, não produzia 
efeitos, isto é, estava a ser preparada para produzir efeitos, dai o processo ter que ser, 
exatamente o que o Tribunal de Contas exigisse, mesmo que não se concordasse com a 
interpretação deste, o que interessava era o visto. Ainda no decorrer da sua explicação, 
disse que eram âmbitos de competências distintos o Tribunal de Contas, tal como a 
Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------     
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, voltava a frisar o que o PSD 
havia apresentado e dito na conferência de empresa e iam até ao fim, pois enquanto o 
Tribunal de Contas andasse para trás e para a frente, enquanto o Sr. Presidente da 
Câmara não respondesse ao mesmo e este admitisse que não tinha razão, iam continuar 
a dizer que aquela situação era insustentável e iam votar contra o Orçamento da 
Câmara. Em relação aos dez por cento para as juntas de freguesia, disse que se o Sr. 
Presidente da Câmara estivesse para gerir um Orçamento como o das juntas, facilmente 
conseguiria valorizar o trabalho destas e se se sentassem à mesma mesa, poderia surgir 
um acordo completamente diferente. ---------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, da sua parte, 
os argumentos estavam esgotados. Acrescentou que, era incompreensível, ou seja, 
diziam uma coisa e depois diziam outra noutro momento e esclareceu que não era a 
Câmara que estava à espera de responder ao Tribunal de Contas, isto é, a Câmara estava 
à espera de ser notificada. Relativamente ao voto contra, disse que para si era igual ser 
contra ou se absterem, sendo que era diferente para quem votava contra, porque essa 
atitude tinha uma responsabilidade. Concluiu dizendo que, o Orçamento da Câmara que 
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tinha mais projetos aprovados a fundos comunitários, a Câmara que estava em terceiro 
lugar ao nível da capacidade de execução de fundos comunitários, que resolvia 
problemas com vinte e anos, tinha o voto contra do PSD. --------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse 
que este já havia percebido que o sentido de voto do PSD, relativamente ao Orçamento 
em discussão, era contra. Acrescentou que, em relação à insistência do Sr. Presidente na 
questão do Tribunal de Contas, este continuava a usar os argumentos que lhe 
interessavam, sendo que o que o Tribunal de Contas havia dito era que se fosse para 
consolidar o passivo das empresas já referidas, na Câmara Municipal é que esta entrava 
no processo referido no Relatório. Acrescentou que, quando havia questionado como é 
que se ia financiar o passivo, a tal responsabilidade politica referida em junho, nada 
havia sido dito, apenas que no futuro haviam de ver, etc., sendo que se esse passivo 
fosse incorporado no passivo da Câmara Municipal, é que esta ia entrar na situação já 
várias vezes referida. ---------------------------------------------------------------------------------    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 27. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSO S 
PARA 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 28. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DA  PRAIA 
DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2019. --------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria com dezassete 
votos a favor do PS, dez votos contra PSD e duas abstenções, uma do PSD e uma 
do CDS-PP. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila apresentou a seguinte declaração de voto: ----------  
 -------- “A bancada do PSD votou contra o Orçamento, como puderam constatar não há 
disciplina de voto da nossa bancada, há total liberdade para exercerem o voto da 
maneira que entenderem. Queríamos só deixar duas notas sobre o nosso voto contra, 
apesar de votarmos contra, e há pouco referi, por uma questão de princípio, quem 
consegue, como o Sr. Presidente disse, poupar um milhão de euros na transferência para 
a Associação Salão Teatro Praiense, conseguia certamente dispensar dez por cento desse 
valor para redistribuir pelas juntas de freguesia. Nós aprovamos aqui um voto em 
relação à Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, em que era enaltecida a capacidade 
que os presidentes de junta tem para executar os fundos de forma irreconhecível, aliás, o 
Sr. Presidente na sua intervenção nessa inauguração, refere a forma exemplar como os 
fundos foram aplicados nessa obra, lamentamos essa situação e esse é um dos motivos 
pelo qual votamos contra. Apesar disso, e até votamos a favor da conta corrente 
caucionada, porque reconhecemos que existem projetos, nomeadamente a situação de 
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Santa Rita e outros, que são benéficos para o nosso concelho e queríamos também 
deixar aqui esta nota para constar do futuro.” ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres apresentou a seguinte declaração de voto: --------------  
 -------- “Queria, e talvez aproveitando a intervenção do Sr. Deputado Francisco Ávila, 
fazer notar, é importante isto e peço desculpa se vou ser até duro, que a bancada do PSD 
acaba de votar contra um Orçamento que, pela primeira vez começa a resolver um 
problema, uma questão como a questão do Bairro de Santa Rita. O voto é que conta e 
isto só prova que apesar de muito falar, usando até o vernáculo que às vezes até se 
gozou aqui das soluções, prova-se quem é que está e tem estado sempre ao lado 
daqueles que estão a sentir o problema, nomeadamente a equipa de gestão, que está, 
neste momento, a gerir a Câmara e, portanto, isto também se nota e é nestes momentos 
que se nota e se percebe a tal convicção de cada um, em cada um dos momentos, a 
convicção também se vê nesses sítios.” ------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------  
 -------- “O CDS absteve-se, apesar de obviamente, conceptualmente ser contra o 
Orçamento, pelas razões que eu referi anteriormente, porque os novos tempos e os 
novos desafios com que o município se debate, obviamente também exigem, dos atores 
políticos, uma adaptação e uma nova ação e, sobretudo, uma ação diferente. Não será 
pela ação do CDS que não se resolverão os problemas com que o município e os 
praienses estão confrontados e, portanto, o nosso voto é um voto de esperança que, 
efetivamente, tudo corra pelo melhor. Já tivemos oportunidade aqui, atrasado noutras 
Assembleias Municipais, de manifestar a nossa preocupação, pela grandeza, ou pela 
dimensão do desafio que se nos coloca. O Sr. Presidente, nesta Assembleia Municipal, 
voltou a referi-lo em relação ao caso de Santa Rita. Esperamos conseguir criar 
condições de justiça, não só para as pessoas confrontadas com este problema em Santa 
Rita, mas de justiça para com todos os restantes munícipes da Praia da Vitória, porque 
se esta situação excecional exige medidas excecionais e daí o Orçamento também todo 
condicionado, ou o impacto, condicionado por isso, não podemos é, por essa 
excecionalidade, depois não atender ou não criar condições de tratamento equitativo aos 
restantes munícipes.” ---------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 29. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
RADIOLÓGICA NA ILHA TERCEIRA, REGIÃO AUTÓNOMA DOS A ÇORES, 
REMETIDO PELA DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE.  --------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------          
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que a sua intervenção não 
tinha que ver com o ponto em análise, mas era sobre uma questão que tinha colocado há 
pouco e achava que todos os presentes tinham interesse em perceber, isto é, a questão 
do prémio atribuído “Município do Ano”. --------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal explicou que o prémio “Município do 
Ano” era um prémio instituído pela Universidade do Minho, era um prémio que a 
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Câmara Municipal tinha recebido, pela primeira vez, em dois mil e dezasseis com o 
projeto “Reabilitação na Comunidade” e em dois mil e dezassete, como havia sido 
vencedora no ano anterior, não tinha sido permitido candidatar-se, sendo que se tinham 
candidatado, no corrente ano, com o “Projeto Life”, que era a requalificação e restauro 
ecológico dos pauis. Informou que, não era a reabilitação da obra, mas o projeto que era 
desenvolvido nas escolas, em termos daquele que era o aumento da flora, da fauna e do 
setor do turismo. Acrescentou que, era um projeto bastante abrangente, que era muito 
mais do que a obra física e que tinha uma equipa que tinha terminado naquele ano o 
cofinanciamento do referido projeto, que tinha sido candidatado diretamente a Bruxelas. 
Referiu que, já havia assumido, no Dia Mundial das Zonas Húmidas, que o “Projeto 
Life”, ou seja, essa prestativa ambiental, mesmo sem o cofinanciamento, iam mantê-lo 
ao mesmo ritmo, sendo que de futuro queriam alargar os Lifes aos areais da Praia da 
Vitória. Concluiu agradecendo ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, enquanto 
Vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na altura, juntamente com a 
Técnica Elisabete Nogueira, tinham sido os grandes obreiros do projeto em causa. --------  
 
 
 -------- 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 20 horas, e não havendo mais nada a tratar, a 
Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por terminados os 
trabalhos da quinta 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. -----------------------------------------------------  
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 



voTo DE CoNGRATUIAGAO

O Governo dos Agores, no 0ltimo trimestre de 2OL7, anunciou um projeto estruturante para

dinamizageo da economia da llha Terceira - Terceira Tech lsland.

O projeto Terceira Tech lsland pretende, em sintonia com o Plano de RevitalizagSo Econ6mica

da llha Terceira (PREIT), mitigar os efeitos negativos do downsizing norte americano atrav6s de
medidas que possibilitem a reconverseo das capacidades de recursos humanos disponiveis para

a drea das Tecnologias de InformagSo da Comunicageo; reabilitageo de parte das infraestruturas
abandonadas pelos norte-americanos no perimetro da Bases das Lajes por forma a albergar
empresas e pessoas que se desloquem para a llha Terceira; um mapeamento de altos quadros

da drea das TIC; E um intenso trabalho de captagSo de investimento, designada mente a captagao

de empresas TIC para a llha Terceira.

Formaram-se em linguagem de programagSo desde o inicio do projeto 40 pessoas, e estao-se a

formar outras 20. Uma s6rie de emoresas tem vindo a deslocar-se ou a constituir sucursais na

Praia da Vit6ria para beneficiar das medidas do projeto.

Notam-se, jii, os efeitos positivos que projeto estd a imprimir na economia local: criagSo de

emprego e criagao de novas empresas, dando esperanga a muitos jovens, mas ndo s6, a abragar

uma nova carreira e um trabalho oualificado.

No passado dia 3 de setembro a comisseo executiva da Glintt, uma das maiores empresas

tecnol6gicas nacionais, cotada na Euronext, instalou-se na Praia da Vit6ria, atrav6s da Glintt
Agores, e jii constitui 15 postos de trabalhos.

A Glintt - Global Intelligent Technologies - com um volume de neg6cios em 2017 de 71 milh6es
de euros, conta com mais de 1050 colaboradores, que operam a partir de 10 escrit6rios em 6
paises: Portugal, Espanha, Angola, Brasil, Reino Unido e lrlanda.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, prop6e a Assembleia Municipal da Praia da

Vit6ria, reunida em sessao ordin6ria de 21 de setembro de 2018, a aprovagSo de um Voto de

Congratula9eo a Glintt pela confianga demonstrada no projeto Terceira Tech lsland e na

dinamizagSo da economia da cidade da Praia da Vit6ria.

Do presente voto deve ser dado conhecimento i ComissSo Executiva da Glintt, bem como ao

Governo dos Agores e e Cemara Municipal da Praia da Vit6ria.

Praia da Vit6ria, 21 de setembro de 2018

Os membros da Assembleia Municipal
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fff'Voto de Congratulagio

Entre os dias 03 e 12 de agosto, a nossa Cidade e o nosso Concelho
vestiram os seus fatos de gala para celebrar mais umas Festas da Praia da
Vit6ria.

Subordinadas Ao Sabor da Danga, as Festas da Praia, mais um ano,
consolidaram-se como o momento cultural altaneiro do nosso quotidiano,
sendo, ao mesmo tempo, um dos eventos com maior impacto econ6mico e
social no Concelho.

O sucesso do programa, o seu impacto na nossa economia - em
particular no turismo -, o n0mero de visitantes - turistas e emigrantes -, a
seguranga e a qualidade de cada momento comprovam o sucesso das Festas
da Praia, fruto do trabalho de uma organizagSo extensa, que se empenhou e
dedicou para que as nossas maiores festas fossem um sucesso.

Esses resultados decorrem do esforgo de muitos colaboradores, na sua
maioria voluntdrios, assim como de v6rias dezenas de funciondrios municipais,
que arregagam mangas e d5o o seu melhor para que as Festas acontegam.

E justo e merit6rio que a Assembleia Municipal reconhega o trabalho de
todas essas pessoas, que de forma abnegada, empenhada e profissional d5o o
seu melhor contributo para que a Praia da Vit6ria, enquanto Comunidade,
celebre a sua ldentidade, Hist6ria e Cultura.

E por este enquadramento que o Grupo Municipal do Partido Socialista
apresenta o seguinte Voto de Congratulagao:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria congratula a
OrganizagSo das Festas da Praia 2018, em particular todos os
colaboradores, volunt5rios e funcion6rios municipais, pelo empenho,
dedicagio e profissionalismo que depositaram nos meses anteriores e
durante as festividades, fazendo delas um dos pontos altos da nossa
vivGncia.

Que o presente Voto de CongratulagSo seja dado conhecimento dr OrganizagSo
das Festas da Praia 2018 e d C6mara Municioal da Praia da Vit6ria.

Praia da Vit6ria, 21 de setembro de 2018

Os Membros da Assembleia Municipal

, / -,a-T- .''')L/-nt I ,,'( (---



ry$#-voro DE CoNGRATUTACAo

Decorreu de 05 a 08 de julho Ultimo, na Praia da Vit6ria o I Encontro Intercalar de Investidores

da Didspora, subordinado ao tema "Conhecer para Investir", com o objetivo de incentivar a troca de

experiEncias na persecugSo de oportunidades de investimento na Regiao Aut6noma dos Agores,

proporcionando aos participantes informagSo sobre mecanismos e programas de apoio, regimes de

incentivos e financiamentos e ao mesmo tempo. Uma plataforma privilegiada para o didlogo e a

partilha de experi6ncias e de boas pr6ticas com interlocutores e redes de contacto importantes para

os seus neg6cios.

A iniciativa foi promovida pelo Governo Regional dos Agores, atravds do Gabinete do Secretdrio

Regional Adjunto da Presidencia para as Relag6es Externas, em parceria com o Governo da Repdblica,

atrav6s da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com o Gabinete de Apoio ao Investidor

da Didspora, a SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Agores e a C6mara

Municipal da Praia da Vit6ria. Para al6m de membros do Governo da Reprjblica, do Governo dos

Agores, autarcas e dirigentes de entidades piblicas, esta iniciativa reuniu mais de 100 participantes,

essencialmente empresdrios e investidores oriundos de diversos setores econ6micos, representantes

de cdmaras de com6rcio e associagdes empresariais, vindos de 11 paises e dos 5 continentes.

A ligagao que une a Praia da Vit6ria is comunidades da diSspora em vdrias partes do mundo 6

considerdvel, sendo, tamb6m ela, um enorme ativo para atuais e futuros neg6cios. Estando

presentemente a decorrer ou em fase de projeto diversos investimentos de empresdrios da diispora

no Concelho.

Pelo acima exposto, e porque a iniciativa se revestiu de uma enorme importancia para os

Agores e para a Praia da Vit6ria os eleitos pela lista do Partido Socialista a Assembleia Municipal da

Praia da Vit6ria apresentam um voto de congratulageo pela realizageo do I Encontro Intercalar de

Investidores da DiSspora, na Praia da Vit6ria.

Do presente voto seja dado conhecimento ao Secretdrio Regional Adjunto da Presidencia para

as Relag6es Externas, DiregSo Regional das Comunidades, a Secretaria de Estado das Comunidades

Portuguesas e e SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Agores e i Cimara

Municipal da Praia da Vit6ria.

Praia da Vit6ria,21 de setembro de 2018

Os Membros da Assembleia MuniciDal
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WVoto de Gongratulag6o

No passado dia 18 de agosto de 2018, a Freguesia da Fonte do
Bastardo, no Concelho da Praia da Vit6ria, inaugurou o seu Jardim L0dico e
Cultural.

Este investimento p0blico, financiado na sua totalidade por fundos
comunitSrios geridos pela GMTER, representa uma mais-valia inquestion6vel
para o desenvolvimento social, cultural e desportivo da freguesia da Fonte de
Bastardo.

No centro da localidade, nas imediag6es do edificio sede da Casa do
Povo e da Junta de Freguesia, o Jardim L0dico e Cultural da Fonte do Bastardo
6 uma infraestrutura que dota a Freguesia de zonas verdes, parque infantil,
ringue de futsal, casas de banho p0blicas, zonas de lazer e descanso e palco
com camarins, para servir, particularmente, as maiores festividades da Fonte
do Bastardo.

A inauguragSo deste equipamento que serve a comunidade da Fonte do
Bastardo marcou o culminar de um processo bastante antigo e com vdrias
complexidades, que obrigou ao envolvimento e entendimento de v6rias
entidades e instituigdes, mas que chegou, exemplarmente, a bom termo fruto
do trabalho e empenho do atual elenco da Junta de Freguesia.

Para al6m dos fundos provenientes da GRATER, importa realgar o apoio
da Cdmara Municipal da Praia da Vit6ria na concretizagSo daquele projeto
ambicionado pelas gentes da Fonte do Bastardo, nomeadamente atrav6s da
aquisigSo de parte do terreno onde est6 implantado o Jardim L0dico e Cultural
da Fonte do Bastardo, que era pertenga do Corpo Nacional de Escutas. O
Municipio adquiriu o terreno e doou-o d Junta de Freguesia, assumindo
tamb6m o compromisso de ceder o edificio da antiga Escola Prim5ria da
Freguesia para sede dos Escuteiros locais.

lmporta ainda realgar a forma exemplar como todo o processo relativo d
candidatura do projeto, d adjudicagSo da empreitada e ao concretizar do
investimento decorreram. Para al6m de ter sido uma das candidaturas mais
elogiadas pela GRATER - pela perfeigSo com que foi entregue - realce para o
escrupuloso cumprimento dos prazos de concretizagSo da obra e para o
respeito imaculado pela gestSo dos dinheiros p0blicos, n5o se tendo verificado
qualquer derrapagem financeira na sua execuqSo.

Este 6 um exemplo da forma rigorosa e s6ria com que os Autarcas das
freguesias gerem os recursos colocados d disposigSo das Juntas de Freguesia,
em prol do desenvolvimento das suas comunidades.



Compete agora a populagao e, em particular, ds entidades e instituig6es
da Fonte do Bastardo, dar vida ao Jardim L0dico e Cultural da Fonte do
Bastardo, programando e organizando eventos neste no espaqo p0blico.

Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o
seguinte Voto de CongratulagSo:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em Sessio
Ordin6ria 21 de setembro de 2018, congratula-se pela inauguragio do
Jardim L(dico e Cultural da freguesia da Fonte do Bastardo, exaltando o
rigor, compet6ncia, seriedade e dedicagSo impostos pelo elenco da Junta
de Freguesia na elaboragSo do projeto, na concretizagio da obra e na
imaculada gestSo dos dinheiros priblicos.

Que do presente Voto seja dado conhecimento d Junta e Assembleia de
Freguesia da Fonte do Bastardo, a GRATER, d CAmara Municipal da Praia da
Vit6ria.

Praia da Vit6ria,21 de setembro de 2018

Os Mempros da Assembleia Municipal
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Voto de Gongratulagdo

No passado dia 10 de julho, deconeu na Praia da Vit6ria a reuniSo do
Conselho Diretivo da ANAFRE - AssociagSo Nacional de Freguesias.

A escolha da Praia da Vit6ria como local para este encontro teve como
objetivo reforgar a solidariedade para com o Concelho que a delegagSo dos
Agores desta InstituigSo sempre manifestou pelos impactos socioecon6micos
da redugSo do efetivo militar norte-americano na Base das Lajes, assim como,
pela colaboragSo com as juntas de freguesia.

No encontro, participou, como convidado o presidente da C6mara
Municipal da Praia da Vit6ria, ficando tamb6m vincada a importAncia das
politicas e ag6es de proximidade entre o Poder Local e as populag6es como
fator determinante para o desenvolvimento dos territ6rios.

A escolha da Praia da Vit6ria e os objetivos que nortearam a presenga
da DiregSo Regional dos Agores da ANAFRE no Concelho, merecem, total
aplauso, pelo compromisso que expressam para com os principios centrais que
advogamos para o Poder Local - a cooperagSo, a solidariedade e a
oroximidade.

Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o
seguinte Voto de CongratulagSo:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em SessSo
Ordin5ria a 21 de setembro de 2018, congratula-se pela solidariedade
manifestada pelo Conselho Diretivo da ANAFRE e pela valorizagSo da
import6ncia da proximidade do Poder Local irs populag6es como fator de
desenvolvimento dos territ6rios.

Que do presente Voto seja dado conhecimento d DelegagSo dos Agores
e ao Conselho Diretivo da AssociagSo Nacional de Freguesias.

Praia da Vit6ria.21 de setembro de 2018

Os Membros da Assembleia Municipal
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Voto de GongratulagSo

Em julho deste ano, o Clube Naval da Praia da Vit6ria voltou a honrar
esta Cidade e este Concelho ao agregar o maior n0mero de medalhas e titulos
regionais no Campeonato Regional de Absolutos em Natag6o Pura.

Numa prova que contou com 109 atletas, em representagSo de nove
clubes regionais, os atletas do Clube Naval da Praia arrecadaram 17 medalhas
de ouro, 12 de prala e sete de bronze.

Destaque-se a prestagSo de Manuel Alves, ao conquistar o maior
n0mero de titulos regionais e medalhas - quatro titulos individuais, duas
medalhas de prata e mais tr6s titulos coletivos em tr6s estafetas (4x100 metros
Livres, 4x100 metros Estilos e 4x200 Livres).

As nove medalhas, juntou um novo recorde regional da categoria de
juvenil A na prova de 400 metros Livres e renovou o estatuto de Jovem Talento
Regional na prova dos 200 metros Livres.

Nem femininos, destacou-se a atleta In€s Monteiro que bateu o 0nico
recorde regional absoluto na competigSo, na prova dos 400 metros Estilos.
Al6m disso, conquistou dois titulos individuais, seis medalhas de prata e uma
medalha de bronze, sendo a atleta feminina com mais medalhas conquistadas.

Foram batidos 13 novos recordes regionais pelos atletas do Clube Naval
Praia da Vit6ria: JoSo Costa aos 100 metros Mariposa, Francisco Silva aos 50
metros Brugos, Manuel Alves nos 400 metros Livres como j6 foi referenciado
anteriormente, Carolina Silva nas provas de 100 metros Livres, 50, 100 e 200
metros Brugos, Inds Pereira nas provas de 50 metros Brugos e 50 metros
Costas e InOs Monteiro nas provas de 200 e 400 metros Livres e na orova dos
400 metros Estilos.

Para al6m do atleta Manuel Alves, Inds Monteiro, JoSo Costa e Carolina
Silva alcangaram as marcas para prolongar o estatuto de Jovem Talento
Regional.

Estes resultados comprovam a qualidade do trabalho realizado pela
diregSo e equipa tecnica do Clube Naval da Praia da Vit6ria, que 6 justo e
merit6rio reconhecer por esta Assembleia Municipal.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o seguinte
Voto de Congratulageo:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em sessSo
ordin6ria a21 de setembro de 2018, congratula o Clube Naval da Praia da
Vit6ria, a sua Diregio, Equipa T6cnica e Atletas pelos resultados
alcangados no Campeonato Regional de Absolutos em Natag6o Pura,
destacando o feito hist6rico do clube ao vencer o maior n(mero de titulos
e medalhas em disputa naquela prova,

Que o presente Voto de CongratulagSo seja enviado ao Clube Naval da Praia
da Vit6ria e aos atletas que alcangaram os resultados supramencionados.

Praia da Vil6ria,21 de setembro de 2018
nicipal
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Voto de Gongratulagio

A 22 de julho deste ano, a ciclista No6mia Magalhdes, da equipa
Fontinhas Ativa/Promotora, sagrou-se vice-campeS nacional de XCO na
categoria de Master 40, sendo tamb6m a primeira atleta dos Agores a subir ao
p6dio num campeonato nacional desta modalidade.

A atleta da formagSo terceirense esteve integrada na comitiva agoriana
que participou no Campeonato Nacional de XCO, organizado pela FederagSo
Portuguesa de Ciclismo, que decoreu em Leiria.

O resultado n5o s6 representa um ponto alto na carreira desportiva de
No6mia Magalhdes, reconhecendo o seu m6rito, empenho e dedicaqSo d
modalidade, como enaltece tamb6m o trabalho da Fontinhas Ativa/Promotora
na dinamizaESo do Ciclismo na llha Terceira e nos Agores.

Cabe, portanto, d Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, eleita
democraticamente, reconhecer o m6rito alcangado pelas nossas instituig6es e
municipes, sinalizando assim o seu trabalho e dedicagSo, sendo estes
exemplos para as gerag6es atuais e futuras.

Nesse 6mbito, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o
seguinte Voto de CongratulagSo:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em sessSo
ordin5ria a21 de setembro de 2018, congratula a atleta No6mia Magalhies
e a equipa Fontinhas Ativa/Promotora pelo titulo de vice-campei nacional
de XGO, na categoria de Master 40, alcangado em julho deste ano no
Gampeonato Nacional da modalidade.

Que o presente Voto de CongratulagSo seja enviado a No6mia Magalhdes e d
DiregSo da equipa Fontinhas Ativa/Promotora.

Praia da Vit6ria, 21 de setembro de 2018

Os proponentes
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rffVoto de Pesar

Nascido a 22 de Agosto de 1942, Ant6nio Fernando Goulart Neves, natural de

Candel6ria, concelho de Madalena, llha do Pico veio a residir na Praia da Vit6ria com

a familia para onde se deslocou com o pai que veio trabalhar para a Base das Lajes.

Em 1961 terminou o curso complementar dos liceus. No mesmo ano ingressou

como administrativo na C6mara Municipal da Praia da Vit6ria onde laborou at6 1963,

ano em que iniciou o cumprimento de servigo militar at6 1967. Em pleno periodo de

Guena Colonial, combateu em Angola entre 1965 e 1967.

Ap6s o cumprimento de servigo militar obrigat6rio, foi reintegrado nos servigos

da C6mara Municipal da Praia da Mt6ria onde permaneceu at6 Setembro 1973,

perlodo em que iniciou a sua emigragSo para os Estados Unidos da Am6rica.

Casado com Maria Anunciag6o Borges da Costa Neves, natural da Praia da

Vit6ria, pai de tres filhos, enquanto emigrante viveu nos primeiros anos em Nova

Inglaterra, New Bedford tendo, posteriormente, fixado residencia em Artesia,

Calif6rnia.

Foi um ativo social junto da comunidade agoriana residente naquela cidade

tendo ai exercido diversas fune6es. Foi dirigente do Artesia Portuguese Hall (DES) e

liderou a comissSo de obras que remodelou entre 2009 e 2010 esse mesmo espago

tornando-o, assim, na mais bem apetrechada sociedade de convivio de portugueses

na Calif6rnia.

Para al6m destas fung6es que exerceu, foi um assiduo colaborador da lgreja

Paroquial da Nossa Senhora das Candeias de Artesia. Foi tamb6m sempre um ativo

fundamental e um lider das comiss6es de recegao A delegag6o praiense na cidade

irmd de Artesia que ai promoviam as iniciativas locais. Foi tambem um parceiro

essencial no desenvolvimento das relag6es entre a Praia da Vit6ria e a sua

comunidade emigrante nos Estados Unidos da Am6rica promovendo o

estabelecimento de importantes lagos de amizade e cooperagao entre as duas

comunidades.

Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o seguinte

Voto de Pesar:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em SessSo Ordin6ria a 16

de novembro de 2018, expressa o pesar pelo falecimento de Ant6nio Fernando

Goulart Neves, apresentando as suas condol€ncias e familia e amigos.

Praia da Vit6ria, 16 de Novembro de 2018
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Voto de Pesar

Luis Tadeu da Silva Dutra, nascido a 12 de maio de 1957, natural da freguesia

da Terra-Ch5, no Concelho de Angra de Heroismo, faleceu no passado dia 4 de

novembro, com 61 anos de idade.

Com formagSo em engenharia, exerceu fung6es profissionais na Uniao das

Cooperativas de Lacticinios Terceirenses - Unicol, entre novembro de 1981 a agosto

de 2003, como administrador da Porto dos Agores, entre agosto de 2003 e setembro

de 2009, e recentemente ocupou o cargo de presidente da Unidade de Satde de llha

da Terceira, onde se manteve em fung6es at6 aos 0ltimos tempos de vida, apesar do

seu d6bil estado de sa0de.

Do seu curiculo profissional consta a presidCncia diregSo da C6mara de

Com6rcio de Angra do Heroismo, entre marco de 1997 a agosto de 2003; a

presidancia da diregSo da Cdmara de Com6rcio e Industria dos Agores, entre abril de

'1997 e margo de 200'l; a presid6ncia da diregao da Associagao Regional de Turismo,

entre abril de 2000 a agosto de 2003; a presidencia da diregao da Operterceira -
Sociedade de Operag6es Portudrias da Praia da Vit6ria, Lda, entre janeiro de 2007 e

setembro de 2009. Foi ainda conselheiro no Conselho Econ6mico Social e no

Conselho Regional de Concerta96o Estratdgica.

No dmbito da sua atividade politica foi dirigente das estruturas partid5rias da

llha Terceira e Regional do CDS/PP - Agores e candidato a deputado pela Terceira dr

Assembleia Legislativa Regional.

Todo o seu percurso de vida foi norteado pelo empenhamento profissional e

pessoal em todas as instituig6es que integrou ou exerceu fung6es diretivas, associado

a sua capacidade de lutar pelas suas convic96es, caracteristicas que ficarSo para

semore na mem6ria de todos os oue o conheceram Luis Tadeu da Silva Dutra.

Face ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o seguinte

Voto de Pesar:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em Sess6o Ordin6ria a 16

de novembro de 2018, expressa o pesar pelo falecimento de Luis Tadeu Silva Dutra,

apresentando as suas condolencias d familia

Do presente voto, seja dado conhecimento d respetiva familia, d Unidade de

SaUde de llha da Terceira e d C6mara de Com6rcio de Anora do Heroismo.

Praia da Vit6ria, 16 de Novembro de 201 8

Os Membros da Municipal



VOTO DE PROTESTO

Servigo de Radioterapia na llha Terceira

/, -,\
A realizagdo dos tratamentos de radioterapia na regi5o permite que as Lh": \
pessoas com doenga oncol6gica, possam estar junto da familia, pr6ximas 

@de sua casa nesta fase da doenga. E um avango significativo para que o

tratamento seja feito com um nivel de proximidade muito maior.

O centro de radioncologia da ilha Terceira, localizado em Angra do

Heroismo, no Hospital Santo Espirito da llha Terceira vai servir utentes das

ilhas do grupo central do arquip6lago, que inclui ainda Pico, Faial, Graciosa

e S5o Jorge.

Perante estas afirmag6es de sucessivos secretdrios regionais que

prometeram aos terceirenses a implementageo deste servigo e perante as

obras e milh6es de euros para instalagdo do servigo no Hospital de Santo

Espirito da llha Terceira, o Governo Regional dos Agores vai cancelar a

abertura deste servigo.

A verdade 6 que os terceirenses aguardam desde 20L6 pelo inicio dos

tratamentos de Radioterapia na sua ilha, e agora o Governo Regional

anuncia que esse investimento n6o se justifica na ilha Terceira, devido ao

reduzido nilmero de casos.

Ora, se o crit6rio fosse este, ndo haveria Centros de Safde nas ilhas, nem

aeroportos, nem portos, nem outro tipo de investimentos estruturantes,

porque evidentemente o rdcio populacional nio o justificaria. Em ilhas, o

critdrio ndo pode ser este, mas sim o tentar proporcionar o melhor servigo

possivel As populag6es, de forma racional e com o menor custo possivel. E



mais uma vez, a ilha Terceira em matdria de safde ficou claramente a

perder.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata prop6e um voto de

protesto ao Governo Regional da RegiSo Aut6noma dos Agores pelo

inlcumprimento perante os terceirenses na implementagio do servigo de

radioterapia na ilha Terceira.

Que do presente voto se dE conhecimento ao Governo Regional dos Agores.

Os deputados
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l6voro DE coNcRArur,lqAo

No passado dia 5 e 6 de novembro de 2018, o Governo dos Agores realizou

uma visita de trabalho dr llha Terceira, numa perspetiva de reforgar a

proximidade ds instituig6es p6blicas e privadas e d populagSo, assim como,

valorizar uma postura de colaboragSo efetiva do executivo regional para com a

llha Terceira.

Com um modelo de visita que incluiu a concretizagSo de investimentos e de

compromissos assumidos, tal como, de diversos projetos estruturantes para a

llha Terceira, a visita do Governo dos Agores culminou com uma proficua

definigSo dos objetivos a concretizar na llha Terceira e na Praia da Vitoria.

No que d Praia da Vitoria diz respeito, o resultado da visita do Governo

dos Agores, permitiu realgar a colaboragSo efetiva e a sintonia nos interesses

relativamente a temas como a descontaminagdo ambiental e a construg6o do

Cais de Cruzeiros. Por outro lado, ficou patente o n0mero de investimentos

p0blicos regionais que, s6 na Praia da Vit6ria, foram inaugurados ou que se

v5o iniciar. Destes destaca-se, num volume total de 7 milh6es de euros, a

ampliagSo do Matadouro da llha Terceira instalado no Parque Industrial da

Praia da Vit6ria, obra de 1,6 milh6es de euros, bem como, os 4,5 milh6es de

euros da obra que agora se inicia de construgSo do novo Terminal de Cargas

do Aeroporto das Lajes. S5o investimentos priblicos que criarSo e garantirao

aos empresdrios melhores condig6es para exercerem a sua atividade,

aumentando a capacidade exportadora do Concelho e da llha, gerando assim

mais riqueza e reforgando a competitividade do tecido empresarial, inclusive

dos agricultores e pescadores do Concelho da Praia da Vit6ria.

Destaca-se ainda, a entrega de mais uma ambuldncia de socorro d

AssociagSo Humanit6ria dos Bombeiros Volunt6rios da Praia da Vit6ria, que

permite reforgar e melhorar a capacidade das respostas diferenciadas d

populagSo por parte da corporaqSo.

Paralelamente, merece o devido reconhecimento, a visita da comitiva

governamental, ds dezenas de empresas que, nos fltimos anos, e no 6mbito

do Projeto "Terceira Tech lsland", se t6m vindo a instalar na Praia da Vit6ria,

algumas das quais multinacionais de renome mundial e que t€m sido

premiadas internacionalmente pelo seu trabalho ao nivel da programagdo, e



@ffit
novos Dostos de trabalhoque t6m gerado a criagSo de dezenas de

perspetivando-se a criagSo de um total de 400 novos postos de trabalho at6 ao

final de 2020.

Da deslocagSo de todo o Governo d ilha 6 importante realgar, tamb6m, a

visita ?rs obras do novo Bairro de Nossa Senhora de FStima, a cerim6nia de

concegSo de apoios d recuperagSo de habitaqSo, que decorreu na freguesia de

S5o Br6s, bem como a assinatura de um protocolo entre o Municipio e a

Secretaria Regional da Energia, no 6mbito da Efici6ncia e da Mobilidade

El6trica, que proporcionard a criagdo de infraestruturas que permitem instalar

postos de abastecimento de carros el6tricos no Concelho. Merece realce,

tambdm, as boas noticias da exist€ncia de bons indicadores econ6micos que

inviabilizam a criagSo de uma Zona Econ6mica Especial na envolvente ao

Porto da Praia da Vit6ria, reflexo do trabalho e empenho dos empresdrios e da

boa evolugSo do tecido empresarial do Concelho.

Por fim, mas nao menos importante, merece reconhecimento os

compromissos assumidos pelo Presidente do Governo dos Agores, no Ambito

do processo de resolugSo do caso do Bairro dos Americanos, em Santa Rita.

Pelo acima exposto, a Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, emite o

seguinte voto de congratulagSo:

"A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria congratula o Governo

dos Agores pela visita realizada i llha Terceira, no passado dia 5 e 6 de

novembro de 2018, na expetativa que o modelo se repita nos pr6ximos

anos".

Do presente voto seja dado conhecimento ao Governo Regional dos

Agores.

Praia da Vit6ria, 16 de novembro 2018

Os Membros da Assembleia Municipal
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VOTO DE PROTESTO
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Apoio ao Torneio Ramo Grande Azores Cup

v'
O Torneio Ramo Grande Azores Cup, competigSo na modalidade de futebo t, /-'
nos escal6es de Subl1 e Sub13, que se realiza na Vila das Lajes, jd se afirmou Y ,
como evento de futebol jovem de referEncia no panorama desportivo O4/ \agoriano. t , \_.V;.aV
Tem granjeado enorme prestigio ao longo das suas edig6es, baseado n" (ffi
qualidade da sua organizagSo (reconhecida por todos aqueles que nele
participam) e das equipas que nele j5 competiram, entre os quais os mais

conceituados clubes portugueses, vdrias equipas dos arquip6lagos agoriano
e madeirense, bem como de outros paises europeus. A estes tamb6m se

juntaram recentemente equipas da diSspora, que em muito orgulharam a

nossa comunidade emigrante, tendo sido um pretexto para a visita de

muitos dos nossos concidaddos, alguns deles pela primeira vez.

Ano ap6s ano, o 6xito tem sido not6rio, mantendo-se a tradigSo de apostar
na participagSo de todos os clubes da Terceira, concedendo aos seus atletas
uma experiGncia tinica de vivenciar um intercdmbio com colegas de

realidades culturais e futebolisticas distintas, perante molduras humanas

assinal6veis e num ambiente de alegria, camaradagem e grande espirito
desportivo.

A competigdo surge como fruto de muito trabalho, ambigSo e perseveranga

de todos os que se encontram, de alguma forma, ligados ao clube e i Vila
das Lajes, ultrapassando diariamente, desde a concegSo d realizagdo, as

dificuldades inerentes d concretizagSo de uma atividade desta

envergadura.

Al6m das mais-valias ao nivel do papel formativo, social, comportamentale
desportivo, o evento 6 promotor de dinamizagSo da economia da ilha, ndo

s6 nos dias correspondentes ao torneio, como nos imediatamente
anteriores e posteriores a este.

56o centenas os atletas participantes e respetivos acompanhantes que ao
longo da competig5o d5o um pequeno impulso i economia local nas Sreas

da restauragdo, transportes, hotelaria, turismo e com6rcio tradicional.



Muitos levam consigo a vontade de voltar, nio s6 i ilha Terceira, mas is
restantes do arquip6lago.

Trata-se, portanto, de um evento que serve de montra turistica e que

promove a Vila das Lajes, a llha Terceira e o nosso arquip6lago,

engrandecendo sobremaneira, a palavra AQORESI

Uma organizagSo desta dimensio acarreta enormes dificuldades a nivel
logistico e financeiro, que vdo sendo minimizadas com a participagio do
tecido empresarial do concelho e uma louvdvel perspic6cia de todos os

respons6veis pelo evento que, face aos escassos apoios a nivel institucional,
t€m conseguido fazer crescer o torneio, mesmo em condig6es desiguais

comparativamente com atividades similares um pouco por todo o
arquip6lago.

O Ramo Grande Azores Cup 6 um evento que deveria orgulhar, n5o s6 os

lajenses, mas tamb6m todos cidadSos do concelho da Praia da Vit6ria, bem
como os restantes terceirenses, motivo pelo qual merece, por parte das

diferentes entidades, desde as locais is que se encontram sob algada do
Governo Regional, um compromisso que permita ultrapassar barreiras e
dotar a organizagSo de condig6es, pelo menos, id6nticas is de outros
eventos, diminuindo a discriminagSo na atribuigSo de subsidios que se tem
verificado at6 aqui e permitindo, dessa forma, o incremento da qualidade

do torneio, assim como da participag6o de mais e melhores equipas de fora
do arquip6lago.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata prop6e um voto de

protesto ao Governo Regional da RegiSo Aut6noma dos Agores pela

discrimina96o na atribuig5o de subsidios de apoio ao Torneio Ramo Grande

Azores Cup.

Que do presente voto se dd conhecimento ao Governo Regional dos Agores.

Os deputados
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';NJIVoto de GongratulagSo

Os bombeiros Bruno Espinola, Carlos Pacheco e Fernando Leite, da
Associagao Humanit6ria de Bombeiros Voluntdrios da Praia da Vit6ria
sagraram-se vice-campe6es no Campeonato Mundial de Trauma 2018, que
decorreu de 20 a 26 de outubro na cidade do Cabo. na Africa do Sul.

Depois de terem vencido o campeonato em 2017, os homens da
praienses voltaram ao p6dio, demonstrando as suas capacidades e a
forma€o de excel€ncia nesta 6rea do apoio ds populag6es.

Estes resultados renovam a qualidade do servigo volunt6rio que os
Bombeiros da Praia da Vit6ria prestam a esta Comunidade, 6 llha e aos
Agores, sendo exemplo de servigo abnegado para as atuais e futuras gerag6es.

O resultado na prova resulta tamb6m na realizagSo, no pr6ximo ano, da
competigao de indole nacional na Praia da Vit6ria, organizagSo que em muito
nos deve orgulhar.

S5o feitos desta natureza que nos devem orgulhar enquanto
Comunidade, provando que, apesar de isolados pelo mar, somos um Povo
capaz de ombrear com outra qualquer comunidade do mundo, fruto do
trabafho, empenho e dedicagSo que colocamos nas tarefas a realizar.

Nesse dmbito, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta o
seguinte Voto de CongratulagSo:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria congratula os
bombeiros Bruno Espinola, Carlos Pacheco e Fernando Leite por se terem
sagrado vice-campe6es no Campeonato Mundial de Trauma e congratula
a AssociagSo Humanit6ria de Bombeiros Voluntirios da Praia da Vit6ria
pelo feito dos seus bombeiros, o qual demonstra a excel€ncia da
formagSo e do trabalho que desenvolvem em prol da populagSo praiense.

Que o presente Voto de RecomendagSo seja dado a conhecer aos bombeiros
Bruno Espinola, Carlos Pacheco e Fernando Leite e d diregSo da AssociagSo
HumanitSria de Bombeiros Voluntdrios da Praia da Vit6ria.

Praia da Vit6ria, 16 de novembro de 2018

Os membros da Assembleia Municioal

paz
sua
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Bombeiros Volunt6rios da Praia da Vit6ria - vice-campe6es no
Campeonato do Mundo de Trauma e Desencarceramento

O "World Rescue Chalenge" 6 uma competigdo que p6e ) prova

procedimentos de socorro a vitimas, com simulacros de acidentes o mais

pr6ximo da realidade possivel. Para al6m da componente competitiva, o

evento proporciona aos participantes uma rica aprendizagem pela partilha

de experi6ncias e saberes entres bombeiros dos quatro cantos do mundo.

No "World Rescue Challenge 2018" realizado na cidade do €abo, Africa do

Sul, participaram 24 equipas, provenientes 16 paises diferentes.

A AssociagSo Humanit5ria dos Bombeiros Voluntdrios da Praia da Vit6ria i
semelhanga dos riltimos anos participou nesta competigSo com os

bombeiros Bruno Espinola e Carlos Pacheco e Fernando Leite, arrecadando

o segundo lugar no Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento.

Numa prova onde participaram os melhores do mundo, a equipa da

AssociagSo dos Bombeiros Voluntdrios da Praia da Vit6ria conseguiu o

terceiro lugar na prova standard (1 vitima) e o segundo lugar na prova

complexa (2 vitimas).

Nos rlltimos tr€s anos as equipas da AHBVPV t€m vindo a conquistar lugares

de relevo nesta competigdo de indole mundial. Em 2016, em Curitiba,

estado do Panam6, Brasil, os bombeiros da Praia classificaram-se em 4.3

lugar e no ano seguinte, obtiveram o titulo de campe6es do mundo, no

"Worfd Rescue Chalenge 2Ot7", que decorreu em T6rgu Mures, na

Rom6nia, de 30 de agosto a 03 de setembro.

Na Africa do Sul, entre os dias 20 e 26 de Outubro, os bombeiros da AHBVPV

encontraram cendrios que retratavam a vida real, e com espirito de uniio,
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imensa camaradagem e enorme capacidade de trabalho, conseguiram

ultrapassar as diversas adversidades do cendrio, personificando o lema

"melhor conhecer para melhor socorrer".

O pr6mio trazido pelas mSos de tr6s bombeiros, 6 demonstrativo do

trabalho de todos quantos, dia ap6s dia, ddo o seu melhor em prol da

AHBVPV e da qualidade do trabalho que se pratica nos Agores em termos

de eme196ncia hospitalar.

Compet6ncia, exig6ncia e dedicag6o s5o adjetivos que tamb6m merecem o

acolhimento do Campeonato Nacional de Trauma em 2019 na Praia da

Vit6ria.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata prop6e um voto de

congratulagdo i AssociagSo de Bombeiros Volunt6rios da Praia da Vit6ria,

pelo titulo de vice-campeS mundial no Campeonato Mundial de Trauma e

Desencarceramento 2018, resultado que comprova a qualidade das

miss6es de socorro dos bombeiros agorianos.

Que do presente voto se d€ conhecimento ) AssociagSo de Bombeiros

Volunt6rios da Praia da Vit6ria, C6mara Municipal da Praia da Vit6ria e

Assembleia e Junta de Freguesia de Santa Cruz.

Os deputados
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