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ATA Nº 1 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019 
 

22 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 -------- Aos vinte e dois dias, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezanove, pelas 
dez horas e dez minutos, na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, reuniu 
a Assembleia Municipal da Praia da Vitória na primeira sessão ordinária do ano de dois 
mil e dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Fábio Manuel Ávila Valadão – PS em substituição de Paulo Manuel Ávila 
Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – 
PS, Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Elmano Manuel Vieira Nunes - PS, Valter 
Manuel Linhares Peres – PS, José Adriano Meneses Laranjo – PS, Daniela Filipa 
Arruda Medeiros – PS em substituição de Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, 
José Manuel de Aguiar Paim – PS, Francisco António Simões Rocha – PS em 
substituição de Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – 
PS, Agostinho Toste Simões em substituição de Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, 
Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, Graça das Mercês da Silva Brum 
Pereira – PSD em substituição de Bruno César Félix Nogueira – PSD, Francisco Leonel 
Mendes Simões Ávila – PSD, 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 Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia 
da Vila Nova. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros: ----------------------------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – 
PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Bruno 
César Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PS e Mónica Andreia 
Simões Brum – Junta de Freguesia do Cabo da Praia. -------------------------------------------   
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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: -----------------------------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, 
Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Francisco 
Alberto de Lima Ourique – PS, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS, Anália Maria 
Tavares de Quadros Gaspar – PS, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa 
Gomes Silva – PS, Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do Cabo da 
Praia, Taciana Rafaela Silva Rocha – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva - PSD e Paulo Rui 
Mendes Homem – PSD. ------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- À presente reunião não apresentou 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, o seguinte membro: ------------------------------------------------------------  
 -------- Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS. ------------------------------------------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, 
Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, 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: ----------------------------------------------------------  
  ------- Cláudia Fagundes Martins – PSD. ---------------------------------------------------------  
 
 -------- O 1.º Secretário, em conformidade com o regimento, informou que pelo facto 
de faltar o Sr. Presidente da Assembleia deveria ser eleito um membro da Assembleia 
para integrar a Mesa para que os trabalhos prosseguissem. Questionados os Membros da 
Assembleia para propostas de candidatura ao lugar de 2.º Secretário, o Grupo do Partido 
Socialista propôs o nome de Eulália Ferreira Toste Leal e não havendo mais propostas 
procedeu-se à eleição por escrutínio secreto. Feita a contagem, verificou-se que tinham 
dado entrada vinte e oito boletins de voto na urna, tantos, quantos os membros presentes 
na Assembleia no momento da eleição e com o seguinte resultado: vinte e quatro votos 
a favor e quatro em branco, tendo pois o referido membro sido eleito, tomando desde 
logo o seu lugar na Mesa. ----------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e deu uma nota prévia 
acerca do novo espaço e daquelas que eram as pretensões da Câmara Municipal, bem 
como algumas explicações sobre as mesmas. -----------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para salientar que a mudança de instalações 
tinha dignificado, mais, a Assembleia Municipal no seu trabalho, sobretudo com o 
destaque que havia sido dado à presidência da Mesa. -------------------------------------------   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE DEZASSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL  E 
DEZOITO – QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA:  -------------------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com vinte e sete votos 
a favor, dezassete do PS, nove do PSD e um do CDS-PP e três abstenções, uma do 
PS e duas do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 
E DEZOITO – SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: ----------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com vinte e seis votos 
a favor, dezassete do PS, oito do PSD e um do CDS-PP e quatro abstenções, uma 
do PS e três do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para solicitar que, na documentação enviada 
a todos os deputados, fosse fornecida uma listagem da correspondência. --------------------   
 -------- O Presidente da Câmara respondeu que aquela era uma excelente proposta e 
que os serviços da Câmara Municipal podiam fazer aquele trabalho. Disse que, se todos 
concordassem, poderia ser um documento semelhante ao documento que apresentava o 
Relatório de Atividades da mesma, seguia com a restante documentação e, no dia da 
reunião, ficaria patente para quem quisesse consultar. ------------------------------------------    
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Centro Social Santa Barbara da Fonte do Bastardo, 
pelo seu vigésimo quinto aniversário, lido pela Deputada Júlia Faria. ------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto e que para além das funções do Centro Social, havia outra que vinha 
sendo bastante relevante, ou seja, a interação entre as gerações da freguesia e que este 
era um exemplo que deveria ser seguido por outros Centros de Dia. -------------------------       
 -------- (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 Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, à Câmara 
Municipal, e ao Governo Regional dos Açores, pela realização da prova Azores Wind 
Foil Challenge, lido pela Deputada Daniela Medeiros. ------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para informar que o CDS-PP se 
associava ao voto e relembrou que, por várias vezes, já havia salientado a importância 
da baía da Praia da Vitória, para o concelho e para a ilha, bem como as potencialidades 
da ilha para as práticas de desportos náuticos. ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para informar que o grupo municipal do 
PSD tinha um voto com o mesmo teor, pelo que sugeria que o mesmo fosse lido de 
seguida, o qual foi aceite. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pela realização do 
Azores Wind Foil Open Challenge e pelo impacto positivo desta iniciativa na 
divulgação turística do concelho da Praia da Vitória, lido pelo Deputado Nuno Cabral. --  
 -------- O Deputado Luís Leal informou que o PS se associava ao teor do voto e 
acrescentou que vinham assistindo, ao longo dos anos, a uma prática dos diversos 
executivos em fomentar os desportos náuticos, nomeadamente com a construção de 
vários apoios aos mesmos. Disse que, aquele era o futuro e estavam na linha da frente 
para desenvolver os desportos náuticos. -----------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para informar que estava impedido de 
votar, tendo em conta as funções que exercia no Clube Naval da Praia da Vitória. ---------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao jovem Ricardo Garcia, pela conquista do 
Campeonato Nacional de Golfe, no escalão sub-18 e ao Clube de Golfe da Ilha Terceira, 
pelo apoio e formação prestada ao atleta, lido pela Deputada Isménia Alves. ---------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao jovem Ricardo Garcia, por mais este título 
conquistado e por elevar tão alto toda a sua classe e, com ela, obviamente, o bom nome 
da sua terra natal, a Agualva, e o seu concelho, a Praia da Vitória, lido pelo Deputado 
Hélio Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, 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 e aos seus atletas, 
pelo título de Campeão Regional em Equipas em Natação, lido pelo Deputado José 
Laranjo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para informar que estava impedido de 
votar, tendo em conta as funções que exercia no Clube Naval da Praia da Vitória. ---------  
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 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à direção da União Regional das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social – URIPSSA e à Câmara Municipal da Praia da 
Vitória, pelo empenho e concretização da instalação da sede da Instituição na cidade da 
Praia da Vitória, reforçando a presença de ser, lido pelo Deputado José Laranjo. ----------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para informar que o PSD se associava ao 
voto, tendo em conta que tudo o que tivesse que ver com a representatividade 
institucional da Praia da Vitória, aos mais variados níveis, naquele caso concreto ao 
nível regional, era importante e tinha um conjunto de impactos decorrentes da referida 
instalação da sede na Praia da Vitória, pelo que merecia a concordância do PSD e era 
mais um sinal do potencial enorme que a Praia da Vitória tinha. ------------------------------  
 -------- A Presidente da Mesa interveio para informar que estava impedida de votar, 
tendo em conta que fazia parte dos corpos sociais da URIPSSA. -----------------------------    
 -------- (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 Autónoma dos Açores, pela 
falta de investimento adequado à requalificação da Escola Secundária Vitorino 
Nemésio, lido pela Deputada Sandra Galvão. ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Leal interveio para informar que o PS se associava ao voto e 
acrescentou que estavam ao lado dos alunos e queriam o melhor para as instalações no 
Município da Praia da Vitória, pelo que estavam ao lado do PSD, no que dizia respeito 
ao protesto, em relação à criação das condições ideais, necessárias e adequadas para que 
os jovens praienses pudessem ter o que necessitavam para alcançarem um futuro 
brilhante.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que o CDS-PP se associava ao 
voto. Relembrou que o Governo Regional, nos últimos anos, tinha feito um grande 
investimento em infraestruturas escolares, mas se era importante remodelar, em termos 
de infraestruturas, o parque escolar, não menos importante era fazer a manutenção do 
que já existia  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (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, contra a companhia aérea regional SATA e contra o Governo 
Regional que a financia e tutela, pela decisão de reduzir a, apenas, três ligações 
semanais diretas, entre Terceira e Lisboa, ficando as restantes ligações dependentes de 
escala noutras ilhas, lido pelo Deputado Clélio Meneses. --------------------------------------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para informar que o CDS-PP se associava 
ao voto, pois se havia companhia aérea que tinha obrigação de garantir a mobilidade 
entre os residentes na Região e o resto do território nacional, era a SATA, pelo que não 
era admissível que, por qualquer estratégia, a SATA, fosse na componente inter-ilhas, 
fosse na componente Azores Airlines, reduzisse ou dificultasse a mobilidade dos 
terceirenses. Relembrou, ainda, que de há alguns anos a esta parte, tinha passado a haver 
ligação entre a Terceira e o Porto, devido a uma Resolução apresentada pelo CDS-PP na 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e aprovada por esta, e era pena 
que fosse necessária uma intervenção política daquela natureza, para que uma empresa 
pública prestasse um serviço público aos residentes na Região Autónoma dos Açores. ---  
 -------- O Deputado Luís Leal iniciou a sua intervenção dizendo ser necessário fazer 
um contexto histórico da situação atual da ilha, isto é, falar-se de mobilidade nos 
Açores, em particular na ilha Terceira, era inegável dizer-se que era muito melhor e era 
muito mais fácil chegar-se a outros pontos do mundo e isso tinha que ficar bem assente. 
Relativamente aos critérios, subjacentes à atual política da SATA, de facto sentiam que 
havia um desfasamento, sendo que era preciso conhecer melhor os mesmos, de todo o 
modo o PS, como estava ao lado da Praia e da Terceira, iria votar a favor do voto em 
discussão. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e esclareceu que, o PSD, quando 
apresentava aquele voto era, exatamente, no pressuposto de que era nos locais 
institucionalmente adequados que as posições deviam ser tomadas. Disse que, era óbvio 
que a mobilidade existia mais do que existia há alguns anos atrás, mas isso acabava por 
ser um fenómeno mundial da globalização e que o turismo tinha passado a ser a grande 
indústria atual e na Terceira, que historicamente sempre tinha sido assim, o que se via 
era que a companhia regional, com responsabilidades e financiamentos públicos, era 
aquela que ia em contra corrente, que apresentava um retrocesso e era isso que merecia 
uma posição contundente dos órgãos públicos da ilha Terceira, no sentido de alertar e, 
sobretudo, de mostrar a sua força e aqueles que eram os valores, os interesse e as 
perspetivas de desenvolvimento da mesma e dos seus habitantes. ----------------------------  
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que, era claro que a voz da Terceira se 
tinha que fazer ouvir, para melhor, mas repetia que a questão da mobilidade não era má, 
pois uma região que crescia dois dígitos ao ano, em relação ao turismo, tinha que se 
dizer que era positivo. Acrescentou que, na sua opinião, o que estavam a sofrer eram 
dores de crescimento e, para isso, era preciso adequar as mesmas à procura e às 
necessidades de quem queria mais e melhor, por isso, iam estar ao lado do PSD 
relativamente ao voto de protesto em causa. ------------------------------------------------------   
 -------- (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 David Cardoso Correia, lido pelo Deputado 
Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
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 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, em particular 
todos os responsáveis e colaboradores pelo Prémio Município do Ano 2018, lido pelo 
Deputado Luís Leal. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, o PSD se associava ao 
voto e relembrou que a matéria em causa já havia sido objeto de pronúncia naquela 
Assembleia Municipal, noutra sessão, em que o PSD havia manifestado aquela 
congratulação, pelas várias envolvências que tudo aquilo tinha, nomeadamente a altura 
em que havia acontecido, ou seja, numa altura em que a Praia da Vitória tinha um 
conjunto de problemas/situações que punham em causa a imagem do município, aquele 
prémio acontecia, quase, como um balão de oxigénio, de esperança e de crença no 
caminho a tomar e nas coisas boas que o concelho tinha. Acrescentou que, por outro 
lado, enalteciam uma das questões que lhes parecia essencial naquele caso e que tinha 
que ver com a transversalidade política daquele resultado, pois aquele era um sinal 
muito bom do que deveria ser a atividade pública, isto é, quando faziam as coisas em 
conjunto os resultados eram sempre melhores. Esclareceu, ainda, que a Praia da Vitória, 
juntamente com um conjunto de municípios que tinham sido considerados “Municípios 
do Ano” em várias áreas, tinha tido aquele reconhecimento público por uma 
Universidade do continente e era importante pelo resultado para as pessoas, para o 
concelho e pela imagem pública que devia ser dada pelos responsáveis autárquicos, de 
que envolvendo todos, com respeito por aquilo que estava feito e por aquilo que devia 
continuar a ser feito, os resultados eram sempre melhores para a terra e para quem nela 
vivia. -     ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Paróquia do Porto Martins, pela comemoração das 
suas bodas de prata, lido pelo Deputado César Toste. -------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Paróquia de Santa Margarida do Porto Martins, pela 
celebração das suas bodas de prata paroquiais, lido pela Deputada Maura Branco. --------              
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas onze horas e vinte minutos iniciou-se o período da Ordem do dia. ------------  
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 -------- A Presidente da Mesa interveio para informar que se pretendia aditar, à ordem 
de trabalhos, mais um ponto, ponto este que seria: A presentação e discussão do 
Relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Posto à votação, o mesmo foi 
autorizado, passando assim a ser o ponto décimo da ordem de trabalhos. --------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra, em nome do grupo parlamentar do 
PS, para propor o aditamento de mais um ponto à ordem de trabalhos, ponto este que 
seria: Apresentação, discussão e votação da alteração ao Regulamento de Apoio às 
Danças e Bailinhos de Carnaval. Posto à votação, o mesmo foi autorizado, passando 
assim a ser o ponto décimo primeiro da ordem de trabalhos. -----------------------------------    
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
                         
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 30 D E 
OUTUBRO DE 2018 A 4 DE FEVEREIRO DE 2019; --------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------     
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e questionou o seguinte: ------------                                   
 -------- 1ª Relativamente à reunião com os moradores do Bairro de Santa Rita, qual era o 
atual ponto de situação e o que ia acontecer com os referidos moradores; -------------------  
 -------- 2ª Relativamente à sessão extraordinária da Assembleia Municipal, de vinte e 
oito de dezembro, e à alteração substancial da estrutura societária, entre o município e 
um conjunto de entidades, que dela tinha advindo, bem como relativamente ao Relatório 
do Tribunal de Contas que tinha implicação direta com tudo aquilo, durante aquele 
período, que não estava na apreciação da Câmara Municipal, qual tinha sido a relação 
da Câmara com o Tribunal de Contas; quais as informações que o município havia dado 
a este e quais as respetivas respostas; qual o ponto de situação relativamente ao Tribunal 
de Contas e àquele período. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Em relação às empreitadas referidas, questionou qual o motivo que levou a 
que demorasse mais do que o previsível. ----------------------------------------------------------            
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, relativamente à primeira 
questão, que o timing era no final de março, para a resolução e para a assinatura da 
escritura de compra e venda. Informou que, naquele momento, estavam na parte crítica 
do processo administrativo, pelo que estava preocupado em relação a alguns timings, 
pois faltava menos de um mês e pouco. Relativamente à remodelação, disse que tinha 
reunido com o Ministro do Ambiente, mas ainda não tinha conseguido estabelecer 
contato com os novos responsáveis, porque a pasta da habitação tinha transitado e ainda 
não estava formalizada a cooperação do Governo da República. Posto isso, disse que, da 
parte da Câmara, aquela era a situação mais urgente, mas estavam em cima do assunto, 
sendo que, de resto, o processo estava dentro dos timings estabelecidos. --------------------  
 -------- Quanto à segunda questão, disse que tinham respondido, até trinta e um de 
outubro, mas ainda não tinham obtido qualquer resposta. Acrescentou que, tinham 
remetido a informação de que, a partir de trinta e um de outubro não teriam qualquer 
ligação/contratualização com a Associação Salão Teatro Praiense e disse que, 
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relativamente a outras comunicações com o Tribunal de Contas, podia adiantar que os 
dois contratos programa, deliberados na sessão da Assembleia Municipal realizada em 
novembro, tinham sido remetidos para a mesma, para solicitar visto prévio, sendo que a 
resposta tinha sido de que estes não estavam sujeitos a visto, e apenas tinham feito um 
conjunto de respostas às quais já tinham respondido. -------------------------------------------  
 -------- Relativamente à última questão, disse que tinha havido um atraso com o 
empreiteiro, que havia pedido um prolongamento do prazo de execução e que, 
tecnicamente tinha sido autorizado, sendo que se já não tinha ido a reunião de Câmara, 
estava para ir, de forma a obter autorização da mesma. -----------------------------------------                 
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, ainda relativamente ao 
Tribunal de Contas, estava com uma dúvida, ou seja, se o que tinha percebido era que o 
Sr. Presidente tinha dito que, até trinta e um de dezembro, deixava de haver ligação com 
as outras entidades. De seguida, relembrou que a bancada do PSD, na reunião 
extraordinária de vinte e oito de dezembro, havia manifestado que aquela sessão era na 
sequência do Relatório do Tribunal de Contas e da necessidade que o município tinha 
de cumprir as recomendações deste, sendo que isso tinha sido seguido do ataque do 
costume, isto é, de que não sabiam o que estavam a dizer e que tudo derivava da saúde 
financeira do município. Disse que, folgava saber que tinha levado aquele tempo, mas 
que tinham chegado à razão e que tinham assumido aquilo que, de facto, estava em 
causa. Relembrou, ainda, que a Assembleia Municipal era um lugar institucional de 
fiscalizar a ação da Câmara e que era obrigação desta responder perante a mesma, pelo 
que, na sessão de dezembro, quando tinham afirmado que estavam apenas a utilizar a 
saúde financeira do município, tinham faltado à verdade, à necessária honestidade 
institucional, perante o órgão que tinha competência para fiscalizar o município. ----------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, relativamente 
à resposta dada ao Tribunal de Contas, na última Assembleia já tinha informado da 
mesma. Em relação à urgência da Assembleia de vinte e oito de dezembro, informou 
que o que tinham dito na altura, mantinham, tanto era que ainda estavam a trabalhar na 
questão do multisserviços da Agualva, do multisserviços do Porto Martins e do 
multisserviços de artes marciais, ou seja, não era por via da recomendação do Tribunal 
de Contas, sendo que, de igual forma, em relação ao que havia sido deliberado na 
referida sessão, ainda não tinha sido efetuada a escritura. Posto isso, disse que não era 
aquela matéria que estava em causa, eram questões distintas, pois o que tinha sido 
deliberado a vinte e oito de dezembro, nada tinha que ver com a Associação Salão 
Teatro Praiense, da mesma forma que tinha remetido, até à cautela para o Tribunal de 
Contas, os contratos programas previstos, tendo-se obtido uma resposta positiva dos 
mesmos. Repetiu que não estavam obrigados àquela matéria, porque as entidades não 
eram participadas, nem cumpriam com qualquer requisito da Lei cinquenta, barra dois 
mil e doze, em especial do artigo dezanove, números um e dois, ou seja, aquela era uma 
decisão daquele executivo e, com calma e serenidade apresentariam, quando 
entendessem e conseguissem ter as negociações concluídas relativamente às soluções a 
apresentar em relação ao Porto Martins, Agualva e ao pavilhão das artes marciais, bem 
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como concluídas algumas questões ao nível notarial, fariam a escritura de compra e 
venda do que havia sido deliberado a vinte e oito de dezembro. -------------------------------     
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio para solicitar à Mesa que fizesse chegar, 
ao grupo municipal do PSD, toda a correspondência trocada entre o município da Praia 
da Vitória e o Tribunal de Contas, na sequência e a propósito do Relatório apresentado. -         
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para esclarecer que teria 
de ser a Câmara a ceder à Mesa a informação solicitada e informou, ainda, que a única 
correspondência que existia, na sequência do Relatório em causa, era o ofício que tinha 
feito, a trinta e um de outubro, e que, até à data, não tinham tido resposta. ------------------       
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que tinha verificado, na atividade 
camarária, que a seis de novembro havia a assinatura de um protocolo de Mobilidade 
Energética, entre a Câmara e a Secretaria do Ambiente, pelo que gostaria de obter 
esclarecimentos adicionais sobre o seu conteúdo, valores de investimentos e que tipos 
de investimentos existiam. ---------------------------------------------------------------------------                   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que aquele protocolo já tinha 
sido presente, para conhecimento, na última sessão da Assembleia Municipal. Mesmo 
assim, disse que da parte da Câmara Municipal não estava previsto investimento, 
estando apenas definidos os locais onde seriam instalados os postes elétricos e as 
iniciativas para a promoção da mobilidade elétrica. Esclareceu que, o assunto em causa 
estava na atividade municipal, porque como a última sessão da Assembleia Municipal 
tinha sido extraordinária não havia relatório de atividades, pelo que, naquele relatório, 
estava o período anterior à sessão extraordinária. ------------------------------------------------          
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que, queria dar uma nota, 
colocar uma questão e deixar uma recomendação, ou seja: -------------------------------------     
 -------- Nota – Relativamente ao Tribunal de Contas, e na sequência daquilo que o Sr. 
Presidente da Câmara dizia, isto é, que as deliberações de vinte e oito de dezembro não 
diziam respeito à ASTP, relembrava apenas que a Câmara Municipal havia deixado de 
financiar a mesma, que por sua vez financiava as empresas que tinham vendido os 
imoveis à Câmara, pelo que, se naquilo não existia uma relação…ficavam por ali. --------  
 -------- Questão – Disse que a bancada do PSD tinha enviado um requerimento, a 
dezasseis de novembro do ano passado, com algumas dúvidas sobre o Salão Teatro 
Praiense, pelo que gostaria de saber em que ponto estava o mesmo e se existia alguma 
previsão para a resposta. -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- Recomendação – Mencionou que, tendo em conta que tinha sido aprovado, no 
fim do ano passado, e a Câmara ia passar a financiar a Cooperativa Praia Cultural, em 
dois ponto seis milhões de euros, seria importante, por uma questão de transparência e 
para poderem acompanhar as contas da referida entidade, que, para além das contas 
trimestrais que já vinham regularmente da TERAMB e da Praia Ambiente, fosse 
incluído, naquele pacote de contas, as contas da Cooperativa Praia Cultural. ---------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, tinha a ideia de que estava 
tudo resolvido, ou seja, não tinha em mente nenhum requerimento, pelo que ia, de 
imediato, saber se havia alguma questão pendente de resposta e havendo ia responder o 
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mais rapidamente possível. Relativamente à recomendação, disse que aquela era uma 
boa proposta e que passariam a trazer trimestralmente aquela informação. ------------------                  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e questionou se a ASTP ia 
continuar a ter atividade e o que ia acontecer ao pessoal nomeado para a mesma, 
nomeadamente para a administração desta. -------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a Câmara apoiava a ASTP 
e, relativamente àquele que seria o futuro desta, seriam os seus sócios a definir se a iam 
extinguir ou não e seriam eles que, muito provavelmente, iam eleger novos órgãos 
administrativos, outra direção, etc., pelo que não fazia ideia do que ia acontecer. 
Acrescentou que, o que podia dizer era que, a partir do momento em que tinha deixado 
de ser transmitido o apoio à ASTP, deveria haver uma Assembleia Geral, como 
acontecia com qualquer associação sem fins lucrativos, a Câmara Municipal poderia 
estar ou não presente, pois não era associada, e aí os seus sócios poderiam decidir uma 
série de coisas. Em relação ao conjunto de administradores, disse que não havia decisão 
da Cooperativa Praia Cultural relativamente a isso, mas o que podia afirmar era que o 
pessoal que estava no quadro e efetivo da ASTP, tinha passado para a Cooperativa Praia 
Cultural, sendo que o mesmo não tinha acontecido com os nomeados.-----------------------                       
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que, queria colocar uma questão 
muito simples e concreta sobre a reabilitação urbana, ou seja, quantos fogos já tinham 
sido aprovados no âmbito IFRRU, nos últimos dois anos, no concelho da Praia da 
Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal informou que, relativamente à matéria em 
causa, vinham apoiando, tecnicamente, alguns conjuntos de candidaturas, mas não 
passava diretamente pelo município, ou seja, podia haver privados que, no âmbito 
daquilo que tinha sido deliberado dos instrumentos, fizessem a candidatura ao IFRRU, 
também havia um conjunto de entidades bancárias que tinham aquelas questões 
protocoladas com o Governo da República e com o IFRRU e havia casos que não 
tinham conhecimento porque não passavam pela Câmara. Informou, ainda, que o que 
passava pela Câmara era o licenciamento, em que havia casos que tinham o número e as 
pessoas informavam que havia a candidatura ao IFRRU, ou por via da ARU, mas 
naquele momento não tinha os números presentes, mas podia, para a próxima sessão da 
Assembleia Municipal, acrescentar no Relatório de Atividades os casos que tinham nota 
como tendo sido aprovados e candidatados ao IFRRU por via daquilo que tinha sido 
deliberado ao nível da ARU. Acrescentou que, tinham tido conhecimento oficial, 
aquando do terminus da construção para efeitos fiscais, daquelas que tinham sido as 
benesses fiscais aprovadas na Assembleia Municipal, mas isso era no ano fiscal seguinte 
ao terminus da conclusão do investimento, por via do serviço de Finanças, para que as 
pessoas pudessem usufruir dos benefícios fiscais e das taxas e licenças deliberados. ------          
 -------- O Deputado Paulo Sousa interveio e disse que queria alertar para a necessidade 
de intervenção nas escolas de primeiro ciclo, nomeadamente no caso da escola das 
Fontinhas. Acrescentou que, a referida escola era uma obra recente, camarária e já 
apresentava alguns problemas de infiltrações, humidades, bolores e, tendo em conta que 
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eram crianças que lá estavam, julgava ser necessário ver esse caso, bem como outros 
semelhantes. -------------------------------------------------------------------------------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal informou que faziam o acompanhamento, 
constante, às escolas do primeiro ciclo e havia uma ou outra situação mais crítica, em 
especial nas escolas mais antigas. Disse que, do edificado novo as Fontinhas era um 
caso crítico, que sempre tinha tido problemas de infiltrações e que, com o passar dos 
anos, estava a tornar-se mais grave. Informou que, do conjunto de intervenções técnicas 
que vinham sendo efetuadas, umas tinham resolvido os problemas e outras nem tanto, 
sendo que procuravam e estavam sempre a acompanhar o assunto, onde aliás era 
recorrente, infelizmente, o caso da escola das Fontinhas. Referiu que, em relação à 
escola em causa, a solução passava por se encontrar as soluções técnicas para delimitar, 
pois havia um problema de construção e da planificação da própria obra que, em alguns 
pontos, eram quase estruturais, tal como acontecia com a escola Vitorino Nemésio. ------           
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para questionar em que ponto estava o 
processo judicial contra o Professor Félix Rodrigues. -------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, ao nível do trabalho 
jurídico, daquilo que era o fim e início de ano e também porque tinha havido alteração 
de competências ao nível do executivo municipal e da divisão jurídica e administrativa, 
estava a ser preparado o processo, processo esse que era bastante intenso ou com imensa 
documentação e bastante antigo e esperava que em breve desse entrada do processo. -----                                        
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS, RELATIVO AO 3º 
TRIMESTRE DE 2018 DA PRAIA AMBIENTE, E.M..  ------------------------------------   
 -------- 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 3º 
TRIMESTRE DE 2018 DA TERAMB, E.M..  -------------------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO MUN ICÍPIO 
PARA 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que, relativamente às contas, e 
como o Sr. Presidente já havia referido, não fazia muito sentido que estivessem a 
apreciar o terceiro trimestre de dois mil e dezoito, quando iam discutir e aprovar contas 
dali a um mês, pelo que sugeria que se tentasse que aquelas contas fossem presentes na 
sessão ordinária da Assembleia Municipal seguinte, porque, caso contrário, não fazia 
muito sentido, até porque a gestão daquelas empresas era feita, na pior das hipóteses, ao 
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mês, ou seja, de setembro a dezembro certamente dava para preparar a documentação 
necessária. Relativamente ao ponto quinto, disse perceber que as empresas, convidadas 
para participar naqueles concursos de auditoria às contas da Câmara, fossem de fora da 
Região, mas existiam empresas na Região que prestavam aquele tipo de serviço, pelo 
que podiam ter o cuidado de as convidar para tal. -----------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente às contas, 
efetivamente tinham os dados, mas o que demorava era a certificação, porque por vezes 
os revisores pediam alguma informação/esclarecimento, sendo que também dependia 
das datas da Assembleia Municipal e da saída da documentação, mas concordava que 
não fazia sentido, pelo que iam tentar agilizar a situação, mas a dependência seria da 
revisão. Relativamente à questão das empresas, disse que era verdade que vinha a 
aumentar o número de empresas para revisão na Região, pelo que ficava o compromisso 
para o próximo ano as mesmas serem consultadas. Salientou que, derivado ao 
extraordinário ano que a TERAMB tinha tido, os dados que havia era que, em dois mil e 
dezoito, cerca de sete por cento da energia elétrica da ilha tinha sido produzida pela 
TERAMB, ou seja, esta tinha conseguido, não só ter uma boa produção, como ter 
estabilidade nesta. -------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, relativamente à 
TERAMB, o Sr. Presidente tinha classificado a atividade com excecional, mas 
considerava-a normal, pois excecional era haver avarias. Acrescentou que, a empresa 
não estava em laboração assim há tanto tempo para que houvesse um histórico 
suficiente para poderem considerar um determinado período temporal como excecional. 
Confessou que, o preocupava o impacto que as avarias tinham no funcionamento da 
empresa, tal como o preocupava o facto do espectável ser a redução de lixo e que a 
tecnologia produzisse, no futuro, produtos mais biodegradáveis, ou seja, menos 
produtos a necessitar de reciclagem. Posto isso, questionou que perspetivas havia, em 
termos financeiros, daquele investimento para o município. -----------------------------------       
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, primeiro era preciso 
estabilizar a TERAMB, de forma a se perceber que números conseguia produzir, quer 
em número de resíduos, quer em percentagem de energia que colocava na rede, porque 
um ano como aquele não seria, naturalmente, um ano bom para analisar, porque ter sido 
um ano muito diferente e sem paralelo. Acrescentou que, acreditava que o número da 
quantidade de resíduos a serem transformados pela TERAMB, seria tendencialmente 
menor, mas sustentável na perspetiva desta funcionar regularmente. Relativamente à 
produção de energia, disse crer que esta fosse mais baixa do que os sete por cento de 
energia da ilha, porque, e fazendo a mesma análise, naturalmente a tendência também 
seria a de haver menos energia e menor consumo desta, quer por via da sensibilidade 
das pessoas, quer pela evolução tecnológica, pelo que os espaço que a TERAMB teria 
nos corpos energéticos da ilha Terceira seria sempre à volta dos cinco por cento. 
Acrescentou que, a grande prioridade era estabilizar, para que não se voltasse a ter os 
números apresentados anteriormente, ou seja, atualmente os resultados eram positivos e 
tinham que se esforçar para continuar aquele trabalho, bem como criar reservas na 
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TERAMB para que quando houvesse avarias as Câmaras não tivessem que a socorrer, 
conforme decorria da lei. -----------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou se a TERAMB tinha, ou não, estudado, 
consciência ou algo que fosse o ponto crítico, ou seja, o ponto a partir do qual a coisa ia 
correr mal, quer em termos de matéria-prima para processar, quer em quantidade de 
energia que vendia à rede para ter o rendimento necessário para não ter prejuízo. De 
seguida, questionou se a TERAMB dependia de uma empresa que lhe comprava 
energia, a EDA que era pública, e num cenário de eventual privatização ou parcial 
privatização desta, como é que ficava a TERAMB. ---------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, no estudo de viabilidade 
da TERAMB estava previsto aqueles desequilíbrios, mas a verdade é que era tudo muito 
teórico, na prática, com as constantes avarias e com os problemas que a TERAMB tinha 
tido no seu dia-a-dia, ainda não se tinham estabelecido esses números. Confirmou que, a 
EDA era o grande cliente da TERAMB, sendo que uma precisava da outra, mas não ia 
estar a especular sobre questões que não estavam em cima da mesa pois pelo que sabia a 
privatização da EDA não estava em cima da mesa, sendo que, naturalmente, a venda de 
energia era uma receita fundamental para a TERAMB e que explicava os recentes 
números, porque a mudança do contrato com a EDA também tinha permitido os 
mesmos. Disse que, aquelas eram questões para continuar a analisar no futuro e que 
precisavam do acompanhamento, muito rigoroso, de todos os órgãos autárquicos, 
porque os números que tinham no passado eram de difícil explicação, tal os atuais. -------     
 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO, POR CONCURSO PÚBLICO, DA 
EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DOS BISCOITOS.  -------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, obviamente que 
conceptualmente cinco anos seria um tempo que poderiam considerar exagerado para 
uma concessão, na eventualidade de algo correr mal perante aquele período de tempo e 
o município estar amarrado, contratualmente, a um concessionário que poderia não estar 
a prestar um melhor serviço. Posto isso, disse que importava que houvessem 
mecanismos de controlo e fiscalização plasmados no contrato de forma percetível e 
incontestável, ou seja, que ao conceder-se mais prazo, haveriam também mecanismos 
que permitissem reverter ou anular o contrato. Disse compreender o argumento dos 
cinco anos, uma vez que os contratos que eram realizados para financiamentos 
cofinanciados por fundos europeus, obrigavam a que a atividade estivesse em exercício 
durante aquele período de tempo, pelo que, eram só aceitáveis os cinco anos com base 
naquele argumento. No entanto, deixava a nota de que, pessoalmente, achava que, cinco 
anos, poderia ser um pouco exagerado. Disse, ainda, que era preciso que não se desse à 
exploração património municipal ao desbarato, pois se havia pessoas que faziam 
investimentos em determinadas áreas e setores, sendo ou não financiáveis, não se podia 
estar a criar condições híper favoráveis a outros promotores de outros projetos, isto é, 



 
 

 
 

 

Casa das Tias  9760-500  Praia da Vitória  -  Ilha Terceira  -  Açores 
www.cmpv.pt  |  tel. 295 542 119  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 1  Página 15 de 26 
 
 

 

tinha que haver um equilíbrio e se era certo que aqueles concessionários iam cuidar do 
património municipal e libertavam a Câmara daquele encargo e preocupação, não 
menos certo era que iam entrar em concorrência com outros que estavam a exercer a sua 
atividade, não em património municipal e não em regime de concessão, e que também 
tinham os seus encargos com o investimento. Posto isso, concluiu dizendo que tinha que 
haver um certo bom senso para que não se provocassem desequilíbrios no mercado. ------       
 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO À CIRCULAÇÃO DO TRÂNSITO NA CANADA DA SAL GA, 
FREGUESIA DOS BISCOITOS. ----------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira usou da palavra e informou que a proposta vinha na 
sequência de um abaixo-assinado da população da zona em causa. Informou que, as 
pessoas achavam que não havia necessidade de manter um só sentido porque existiam 
todas as condições para haver os dois sentidos naquela rua. Disse que, havendo aquela 
alteração, os moradores ficavam com mais condições de circulação e, na sequência 
disso, a Junta de Freguesia dos Biscoitos associava-se à pretensão em causa. ---------------    
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que vinha sendo norma, e constituía 
legado do Partido Socialista enquanto à frente daquele município e no que dizia respeito 
a matérias de trânsito nas freguesias que se vinha sufragando com uma maioria bastante 
ampla ou por unanimidade, e deveria continuar a ser mas o que conseguiam depreender 
daquela situação, era que a Assembleia de Freguesia estava dividida, que havia uma 
maioria muito reduzida e, por sua vez, entendiam que se deveria baixar a questão em 
causa, à Comissão Política Permanente, que toda a população fosse auscultada, bem 
como todas as entidades representativas dos Biscoitos. Esclareceu que, estavam a 
propor aquela situação porque em dois mil e dez toda a população tinha sido auscultada 
e tinha sido larguíssima a maioria das pessoas que entendiam que aquela canada em 
concreto fosse no sentido ascendente. Posto isso, disse que a proposta do PS era aquela, 
com o intuito da referida Comissão diligenciar o trabalho de auscultação das entidades 
representativas da freguesia, do associativismo e dos cidadãos, de forma a apresentar as 
soluções no plenário da Assembleia Municipal da Praia da Vitória. --------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para informar que o CDS-PP 
aprovaria a proposta apresentada pelo PS, para a realização de um referendo local. -------    
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que o PSD estranhava a posição 
do grupo parlamentar do PS, tendo em conta que o primado da atuação e da relação 
interinstitucional, devia ser do respeito pelas deliberações do órgão que estava mais 
próximo das populações e havia dois órgãos, a Assembleia de Freguesia e a Junta de 
Freguesia, que tinham deliberado que, de acordo com o interesse daquela freguesia, 
aquela solução de trânsito era a mais conveniente à população, assumindo as 
consequências disso. Acrescentou que, o que lhe parecia era que, naquele caso, os 
órgãos que estavam eleitos pelas populações existiam exatamente para isso, para tomar 
decisões, sendo que não lhe parecia que houvesse maiorias grandíssimas, nem maiorias 
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pequeníssimas, mas sim maiorias e o povo é que havia decidido que assim fosse. Disse 
que, ao contrário do que havia sido dito, não lhe parecia que fosse de referendar a 
abertura de uma via, pois se assim fosse os órgãos não decidiam, isto é, o povo elegia e 
voltava a decidir. Confessou que, percebiam se o PS não quisesse intervir no assunto e 
se abstivesse, mas propor que se baixasse e que se fizesse um referendo era uma 
completa entorse à freguesia e achava que a Assembleia tinha o dever e a 
responsabilidade de assumir aqueles que eram os deveres, as atribuições e as 
competências que a lei lhes tinha conferido e que os cidadãos, com o seu voto, lhes 
tinham dado. -------------------------------------------------------------------------------------------            
 -------- O Deputado Luís Leal esclareceu que não se tratava de maiorias pequenas ou 
não, mas sim daquilo que era o legado do PS naquela matéria, ou seja, diziam que sim 
quando havia uma larga maioria da população, porque o transito era algo que não dizia 
respeito só a uma rua, mas sim a todos quantos passavam na freguesia. Posto isso, e por 
constituir legado e história, referiu que competia ao PS fazer jus a essa mesma história. 
Disse, ainda, que não se havia falado em referendo, mas sim em auscultação e parecia-
lhe que entre democracia representativa e democracia direta sobre o assunto em causa, o 
que tinha prevalecido em dois mil e dez, tinha sido cerca de oitenta por cento das 
pessoas auscultadas e que tinham deixado o seu voto, tendo falado bem claro e aí era 
claro que sobressaía a democracia representativa. -----------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse achar que ali a questão 
essencial não era o debate do tamanho das maiorias ou das minorias, mas sim, e até 
estava plasmado na ata que vinha da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, na própria 
ata da reunião de Câmara e do histórico da situação, ou seja, que em dois mil e dez, 
aquando da mudança do transito, tinha sido uma situação bastante problemática e 
polémica nos Biscoitos, tendo havido uma auscultação alargada na freguesia. 
Acrescentou que, aquela era uma situação que não era de uma única rua, o que estava 
proposto pela Assembleia de Freguesia era uma única rua, a Câmara Municipal estava 
sempre disponível para trazer a sessão da Assembleia Municipal o que era proveniente 
das assembleias de freguesia, mas o que o preocupava e estava patente nas referidas atas 
era que, a seguir à Canada da Salga, viriam outras canadas. Posto isso, disse que ou 
veriam a questão no global ou dali a, por exemplo, três meses, teriam outro abaixo-
assinado e depois mais outro, etc.. Relembrou que, as alterações de trânsito se faziam no 
seu global e não pontualmente, dando como exemplo o processo de alteração de trânsito 
no centro histórico da cidade da Praia da Vitória. Relativamente aos Biscoitos e daquilo 
que a Câmara podia acrescentar ao debate em causa, disse que devia ser vista a questão 
na totalidade, isto é, se para a Assembleia de Freguesia existia a possibilidade de 
aparecerem outras ruas, a Câmara Municipal era da opinião de ser feito um grupo de 
trabalho que visse que outras potencialidades poderiam surgir, para evitar que se fosse 
dando autorizações de forma gradual. Informou que, com uma proposta daquele tipo, à 
Câmara Municipal, preocupava duas situações, isto é, passavam a ter quatro vias no 
sentido descendente e apenas duas no sentido ascendente, sendo que só uma era de 
sentido único, tal como a questão do precedente, de estarem ponto a ponto a fazerem 
alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra para manifestar a sua indignação 
democrática pelo profundo desrespeito e reiterado desrespeito pela vontade popular 
eleitoral do povo dos Biscoitos e, sobretudo, pelos órgãos autárquicos, legitimamente e 
democraticamente, eleitos. Acrescentou que, percebia o incómodo, que vinha sendo 
manifesto, do PS, por não ter ganho a Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia dos 
Biscoitos, de querer mandar nos Biscoitos através da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal e já não era a primeira vez. Disse que, achava lamentável que, 
pela segunda vez consecutiva, aquela Assembleia tentasse colocar em causa decisões 
que eram tomadas, por maioria democrática e legítima, pela Assembleia de Freguesia 
dos Biscoitos, pelo que deixava ali o seu protesto. -----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto iniciou a sua intervenção dizendo que viviam numa 
democracia representativa, o que significava que, bem ou mal a Câmara Municipal da 
Praia era aquela que tinham, com a representação que tinham de todos os partidos, no 
caso, o mesmo se aplicava às juntas de freguesia e à Assembleia Municipal, pelo que, 
pegando no argumento do Deputado Luís Leal, significava que se a Assembleia 
Municipal ou a Câmara Municipal decidisse algo, relativamente ao município, viesse 
depois o Parlamento Regional dizer que não queriam nada daquilo. Disse que, não 
interessava a cor política ou o tipo de maioria nos Biscoitos, pois havia uma Assembleia 
de Freguesia e uma Junta de Freguesia que tinha decidido democraticamente, pelo que, 
ou a decisão/proposta que estava a ser apresentada era ilegal, porque o mecanismo de 
decisão tinha sido enviesado e ilegal, ou se tudo tinha corrido normalmente, dentro 
daquilo que era o enquadramento legal e jurídico de Portugal, a proposta era válida, pelo 
que, sendo válida e vindo à Assembleia Municipal só tinham que dizer se concordavam 
ou discordavam da mesma e, inclusive, era isso que estava na agenda e não uma 
deliberação ou uma proposta de deliberação da Assembleia Municipal de decidir que era 
para ouvir ou auscultar as pessoas, ou o que ouvir ou auscultar fosse, pois para si, 
enquanto deputado municipal, ouvir ou auscultar era o mecanismo que estava na lei e 
que se chamava referendo local, mas percebia que, para o Deputado Luís Leal, não o 
fosse, daí ter dito que se este apresentasse a proposta de referendo local votaria a favor. 
Acrescentou que, aquele era o mecanismo legal para ouvir as pessoas e ao fazerem isso, 
a Assembleia Municipal estava a dizer que havia um órgão, legitimamente eleito, mas 
que reprovava a sua decisão e que ia arranjar maneira de a reverter. Posto isso, 
relembrou que, legitimamente, os Biscoitos tinha decidido que a Rua em causa tivesse 
dois sentidos, a Câmara tinha-o aprovado, por unanimidade, e submetido à Assembleia 
Municipal, pelo que, ou havia uma proposta para retirar o ponto da agenda e outra 
proposta para se fazer algo ou outras diligências, ou votavam o ponto em discussão. -----                  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, do ponto de vista técnico e 
político, havia ali uma grande confusão relativamente a competências e percebia que 
toda aquela que fosse a reprovação do Deputado Clélio Meneses e do seu protesto, 
tinham ali duas questões completamente concretas, ou seja, o único órgão com 
competência para alterar o trânsito era a Câmara e a Assembleia Municipal, pelo que 
aquela que era a deliberação dos Biscoitos e estavam no perfeito respeito pela 
legitimidade democrática e daquilo que constava da lei do exercício enquanto Estado de 
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Direito, aquilo que era uma intenção da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, 
deliberado por esta, deveria ter sido liminarmente rejeitado pelo presidente de Câmara e 
pelos vereadores. Quanto à questão de ser a Assembleia o órgão competente e aquela 
que vinha sendo a posição da Câmara Municipal, em todas e quaisquer matérias, para 
não bloquear o debate, para não bloquear qualquer iniciativa, todas as iniciativas das 
assembleias de freguesia, a Câmara deixava passar para ser presente à Assembleia 
Municipal, sendo que o que era bloqueado de imediato era comunicado por ofício a 
indeferir, sendo que, naquele caso, isso não tinha acontecido, tinha decorrido 
normalmente até chegar à Assembleia, que era o órgão que tinha a respetiva 
competência, para esta é que ter o debate. Relativamente à situação do trânsito em 
concreto, disse achar que o que devia ser analisado e pensado era que, na opinião da 
Câmara, aquele não tinha sido um assunto devidamente auscultado na freguesia dos 
Biscoitos e que após ser aprovado aquele caso em concreto, outros iam surgir, tal como 
estava previsto na ata da Assembleia de Freguesia que acompanhava a respetiva 
documentação do ponto. Posto isso, disse que era de ponderar toda a situação dos 
Biscoitos, no seu conjunto e voltou a dar o exemplo da alteração do trânsito no centro 
histórico da Praia e de todo o seu percurso. -------------------------------------------------------                
 -------- O Deputado Luís Leal usou da palavra e disse que todos tinham as suas 
convicções e ninguém estava a confundir democracia representativa com aquilo que era 
o princípio que escolhiam para as decisões políticas, não era isso que estavam ali a 
discutir, havia ali uma história e era preciso perceber o seu início, ou seja, em dois mil e 
dez tinham sido auscultadas todas as pessoas dos Biscoitos, tendo uma larga maioria 
entendido que o sentido deveria ser ascendente. De seguida, dirigiu-se ao Presidente de 
Junta de Freguesia dos Biscoitos e questionou sobre qual o precedente que se podia 
criar ali, se, por exemplo, se colocasse a mesma questão em relação à Canada do Porto, 
iam deliberar com um abaixo-assinado daquela rua e não tendo em conta as 
circunstâncias de toda a freguesia, ou seja, era preciso que se aliasse o princípio da 
democracia ao princípio do direito – Estado de Direito Democrático e ali o que estava 
previsto, antes de quaisquer eleições, era que aquela competência era exclusiva da 
Assembleia Municipal e aquilo que vinha sendo o legado do PS era ouvir a larga 
maioria das freguesias, em relação a questões de trânsito, e se houvesse, de facto, uma 
larga maioria, aceitavam, mas se fosse o que uma rua entendia e não o conjunto da 
população, vinha sendo o legado do PS e era aquela a sua história, tinham que esperar 
para que houvesse uma larga maioria e que as pessoas o pudessem fazer. Por tudo isso, 
repetiu que lhes parecia que o caso deveria baixar à Comissão Política Permanente e que 
deveria ser um procedimento com auscultação de toda a população, para que se visse 
que tipo de repercussões poderia haver ali. -------------------------------------------------------       
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que, não via onde o facto de aquele 
assunto baixar à Comissão Permanente, para ser analisado como um todo, fosse 
diminuir, a instituição Assembleia de Freguesia dos Biscoitos e Junta de Freguesia dos 
Biscoitos. Acrescentou que, estava a falar de uma única rua, em que a alteração 
pretendida aparecia na Junta de Freguesia e, segundo o que estava descrito na ata da 
Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, devido a um abaixo-assinado, sendo que até a 
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própria Junta de Freguesia lançava a dúvida se outros casos não iam surgir, daí não lhe 
chocar o proposto pelo PS, para ser estudado num conjunto e estarem prevenidos para 
situações futuras. Disse que, o Deputado Clélio Meneses tinha dito que há uns meses 
atras, para a Semana Cultural dos Biscoitos, o PS tinha tentado abafar a voz da Junta e 
da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, mas só queria relembrar que, na altura, tinha 
sido o PSD a pedir um intervalo para analisar a proposta que o PS havia apresentado 
para alterar a proposta recebida da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos e que tinham, 
inclusive o Presidente da Junta de Freguesia dos Biscoitos, votado a favor da referida 
alteração. -----------------------------------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Agostinho Simões usou da palavra e disse achar que era 
demasiado redutor estarem ali a politizar aquela questão. Disse que, aquela não era só 
uma questão política, era também uma questão que afetava as pessoas e relembrou que 
há uns anos atrás, estando o PSD no governo, tinha acontecido uma coisa parecida na 
Vila Nova, sendo que tendo em conta as caraterísticas dos arruamentos desta, tinha-se 
entendido por bem fazer algumas modificações, ou seja, colocar algumas ruas de 
sentido único. Acrescentou que, naquela altura, o PSD tinha tido o bom senso de 
perguntar às pessoas qual a sua opinião e, depois dessa auscultação, tinham mudado a 
opinião inicial. Posto isso, disse que achava que se deveria consultar as pessoas, para se 
saber se, de facto, era aquilo que elas queriam para si e para os seus visitantes. ------------      
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, da sua parte não estava a tentar 
politizar qualquer questão, ou seja, era-lhe pedida a responsabilidade de votar uma 
determinada proposta pelo que estava a aguardar que lhe fosse questionado qual o seu 
sentido de voto. Acrescentou que, todo aquele debate não era sobre a questão em si, mas 
sim sobre questões políticas, mas, mesmo assim não era inútil de todo, ou seja, logo na 
sua primeira intervenção tinha dito que se fizesse uma proposta de referendo popular, 
que votariam, pois era o modo legal de auscultação. Disse que, dos três deputados do PS 
que já tinham intervindo, nenhum tinha apresentado a referida proposta, sendo que se 
isso já tivesse acontecido a questão já estaria resolvida. De seguida, e relativamente à 
última intervenção do Deputado Luís Leal sobre a última alteração ao trânsito ter sido 
em dois mil e dez, disse que lhe parecia que, volvidos oito anos não seria descabido de 
todo voltar a rever o trânsito, sendo que, tinha depreendido das palavras do referido 
Deputado, que pelo facto de se ter decidido nessa altura, se calhar era um exagero agora 
estar-se a pensar em alterar o trânsito. Acrescentou que, para si ser uma, duas ou três 
ruas, não fazia diferença, até porque não havia nenhum parecer das forças de segurança 
ou da proteção civil a acompanhar a proposta, pois se assim fosse permitia-lhe tomar 
uma decisão mais informada.------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Mesa usou da palavra para informar que tinha dado entrada na 
Mesa a proposta da bancada do PS de alteração de trânsito. Posto isso, passou à leitura 
da referida proposta, que faz parte integrante da presente ata. ---------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que pretendia tentar esclarecer 
algumas questões, pois achava que estava ali instalada uma enorme confusão e que a 
grande responsabilidade era da Câmara Municipal, pelo que passou à leitura da ata 
desta, pois era isso que tinha feito com que estivessem ali a discutir o assunto em causa. 
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Após a referida leitura, e tendo em conta todos os considerandos constantes da ata em 
causa, questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre o porquê deste ter aprovado a 
proposta em discussão se, naquele momento, vinha dizer que afinal as pessoas não 
tinham sido bem auscultadas. De seguida, e dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, 
disse que não se pronunciava sobre a sua pessoa, apenas se pronunciava e muito, sempre 
de acordo com a sua convicção, sobre o papel institucional e político do mesmo, pois 
era só isso que lhe cabia, sendo que sabia o incómodo que isso poderia causar a quem 
não tinha o mesmo tipo de valores, mas era aquela a sua convicção. Disse, ainda, que a 
Sra. Presidente da Mesa deveria ter tido a responsabilidade de impor ordem, para evitar 
apartes como o que o Sr. Presidente da Câmara havia mandado, mas ao invés disso 
estava a corrigi-lo era a ele. Posto isso, repetiu a anterior questão e disse que aquela 
confusão apenas revelava o estado a que o município da Praia da Vitória tinha chegado. 
Mencionou que, a aparência de respeito institucional, que cabia a competência legal, era 
da Assembleia Municipal, mas era esta, pelo grupo do PS, que se estava a demitir 
quando não queria aprovar, o que era contraditório, pelo que questionou se cabia ou não 
à Assembleia Municipal votar, se era ou não competência desta e se era, então que 
votasse e não passasse a responsabilidade às pessoas. Depois, deu o exemplo de uma via 
de competência regional, em que o PSD entendia que esta deveria ser para cima e o PS 
entendia que deveria ser para baixo, mas a Câmara, porque era do PS, entendia que a via 
regional era para baixo e o Governo Regional, que era do PSD, ia contra a decisão da 
Câmara e dizia que o povo ia decidir porque não queria respeitar a decisão da Câmara, a 
posição do PS na Assembleia Municipal ia ser de revolta e com razão, porque não se 
estava a respeitar a posição da Câmara, pois isso era o mesmo que estava a acontecer 
ali, relativamente à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia dos Biscoitos. ----------      
 -------- O Deputado Luís Vieira usou da palavra e esclareceu que estavam ali a falar, 
exclusivamente, da Canada da Salga e disse que tinha havido uma Comissão de 
Apreciação de Segurança que tinha analisado a situação da estrada, não tendo visto 
qualquer inconveniente a que a mesma passasse a ter os dois sentidos. Posto isso, disse 
que, em caso de pretensão de alteração de mais alguma rua, teria de ir à Assembleia de 
Freguesia e aí sim seria discutido e não naquela altura. -----------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que concordava quando se 
dizia que estava uma confusão, pelo que ia fazer um enquadramento histórico mais 
rigoroso e, eventualmente corrigir alguma situação. Posto isso, disse que o processo 
tinha o seu início com um abaixo-assinado/auscultação das pessoas, depois, o mesmo 
tinha sido entregue à Assembleia de Freguesia e esclareceu que, a auscultação referida 
na ata da Câmara Municipal era aquela. Posto isso, disse que a Junta de Freguesia, após 
ter recebido o abaixo-assinado, entre outras coisas, tinha dito que manifestava 
preocupação em relação aos transportes públicos e que havia mais estradas daquela 
forma, ou seja, era percetível que pudesse haver mais questões relacionadas com 
trânsito nos Biscoitos. Disse que, depois disso o assunto tinha dado entrada na Câmara e 
que esta tinha duas hipóteses, ou dizia logo que não ou deixavam seguir o processo para 
que este chegasse ao órgão devidamente democrático, que era o que tinha acontecido, 
depois o assunto tinha sido presente à Comissão de Trânsito, na sessão realizada a vinte 
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e sete de dezembro por causa da alteração de trânsito na cidade. De seguida, leu todo o 
ponto dois – Alteração de circulação da Canada da Salga, freguesia dos Biscoitos, da ata 
da Comissão de Trânsito, onde se podia perceber que havia preocupação por parte da 
PSP, mas que havia também a preocupação de se consensualizar de forma a chegar à 
Assembleia Municipal. Depois disso, informou que o assunto tinha ido à Câmara e em 
sede desta também havia duas hipóteses, ou chumbavam e não estavam ali a debater ou 
votavam a favor e seguia, que era o que tinha acontecido. Leu a ata da Câmara 
Municipal e foi explicando cada considerando por sua vez e disse que a proposta que 
estava em análise era a mesma que tinha vindo da Assembleia de Freguesia, sem 
qualquer alteração. Posto isso, disse que a questão em discussão, e que não lhe parecia 
descabida, era que, fase à previsão objetiva de que poderia haver mais questões de 
trânsito nos Biscoitos que poderiam vir a ser suscitadas, que a Comissão da Assembleia 
Municipal que era proposta não pela Câmara Municipal, mas do grupo do PS, fizesse 
um trabalho alargado e que se visse todo o conjunto, mas a decisão final era da 
Assembleia Municipal. Concluiu dizendo que, da parte da Câmara Municipal qualquer 
que fosse a orientação de trânsito, tal como tinham feito com o centro histórico da 
cidade em termos de auscultação, se fosse para mexer que se mexesse em tudo e não por 
partes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Deputado Miguel Garcia interveio e disse que, sendo aquele um assunto 
relacionado com uma junta de freguesia e sendo ele representante de uma, lhe agradava 
ver os assuntos das freguesias serem ali discutidos e a primeira coisa que lhe impelia 
naquele assunto era votar a favor da proposta da Junta de Freguesia dos Biscoitos. De 
seguida, informou que o seu sentido de voto ia ser o de votar a favor de baixar à 
Comissão Permanente, por achar que poderia haver a intenção de mais alterações, e 
esperava que esta, no fim, até pudesse fortalecer a proposta em causa.-----------------------    
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que, realmente estava uma 
confusão naquela sala, sendo que esta começava desde logo pela intervenção do 
Deputado Luís Leal, quando começava a qualificar uma decisão da Assembleia de 
Freguesia dos Biscoitos, com mais ou menos maioria. Relembrou que, estava ali para 
votação uma proposta da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos, pelo que achava que a 
deveriam votar, assumindo, todos eles, o seu voto, pois tinham sido eleitos para tomar 
decisões. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado César Toste iniciou a sua intervenção dizendo que ia fazer uma 
declaração de voto explicando o porquê de votar a favor do assunto em causa, ou seja, 
disse achar que o processo tinha sido transparente e de dois mil e dez até agora as 
pessoas tinham o seu livre direito de dizerem que, perante aquela alteração de trânsito, 
naquele momento o trânsito não funcionava e que havia condições, pois aquelas pessoas 
viviam lá. Acrescentou que, colocar-se a hipótese de que, depois deste pedido haveria 
outros, não era o mais correto e, depois, se isso se verificasse, aí então se deveria 
analisar a situação do trânsito na freguesia, mas naquele momento só havia aquela 
situação e que até já tinha sido devidamente estudada. ------------------------------------------         
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 -------- Submetida à votação, a proposta de baixar à Comissão Política Permanente, 
foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor do PS e doze votos contra, 
onze do PSD e um do CDS-PP. -------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PEL A 
ESTAÇÃO DE TELEVISÃO – TVI, QUE DEU SUPORTE AO CONJ UNTO DE 
REPORTAGENS “LAJES CONFIDENCIAL”.  ---------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos oito a dez em simultâneo, o qual foi autorizado. ----------------------------------------                   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------   
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO ANO 2018, 
RELATIVO À ANÁLISE DOS RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DOS 
“TRABALHOS DE REABILITAÇÃO PARA MELHORIA DA SITUAÇÃ O 
AMBIENTAL ENVOLVENTE AOS FUROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA, AÇORES”.  ---------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------                      
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 10. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DO 
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL.  ------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------     
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------   
 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE APOIO ÀS DANÇAS E BAILI NHOS 
DE CARNAVAL.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo fez uma explanação do ponto. ----------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que aquele era um assunto que 
tinha suscitado grande debate, há um ano atrás, em todos os lados e durante muito 
tempo. Acrescentou que, há pouco tempo, aquando da aproximação do Carnaval, 
tinham sido várias as pessoas que se tinham dirigido á sua pessoa a questionar como ia 
ser neste ano, se ia ser da mesma maneira, porque de facto essa medida tinha criado um 
conjunto de constrangimentos e alterado coisas que, para si, eram essenciais no 
Carnaval e que tinham que ver com a liberdade, a espontaneidade, o fenómeno Carnaval 
sem que se tivesse que obrigar alguém a atuar em qualquer salão para se manifestar no 
âmbito do Carnaval. Acrescentou que, para si, aquela era a questão essencial, isto é, a 
obrigatoriedade, não só do número mas de impor uma sala, sendo que não lhe parecia 
que o apoio e o envolvimento público numa dimensão como era o Carnaval, fosse a esse 
ponto. De seguida, informou que era aquilo que não o permitia votar a favor da proposta 
apresentada e admitiu que quando viu a proposta do PS, tinha julgado que era no 
sentido de eliminar aquela cláusula impositiva de atuar num salão, mas não, isto é, 
apenas havia uma redução do número de salões, passava de nove para sete, mantendo-se 
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o pressuposto, o princípio de obrigatoriedade de dançar no Auditório. Acrescentou que, 
em termos pessoais, quer como participante no Carnaval, quer como espetador, a sala 
que mais lhe dizia era o Auditório, mas isso não obrigava a que todas as danças fossem 
ao mesmo, aquilo apenas para dizer que não tinha nada contra o Auditório, antes pelo 
contrário. Disse que, aquela imposição era contranatura à essência do Carnaval e 
questionou o porquê de não ser outro salão e ser o Auditório, quando este era o único 
que era pago, logo poderia haver uma retribuição a quem lá fosse, pelo valor dos 
pagamentos ao mesmo, mas isso ainda era outra discussão, na qual não queria entrar. 
Disse que, a discussão e a questão de fundo era o facto de se impor um salão para se 
poder ter acesso a um apoio que era público, pelo que isso, desvirtuando a natureza livre 
e espontânea do Carnaval, tinha que ter o voto contra do PSD. --------------------------------       
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que, sinceramente, não via 
grande ônus naquela questão, porque os regulamentos serviam, exatamente, para aquilo. 
Acrescentou que, o que tinham assistido durante muito tempo era à atribuição dos 
subsídios de qualquer forma e feitio e que sempre que se candidatavam a algo, tinham 
que respeitar o regulamento a que isso estava sujeito. Quanto à questão da liberdade e 
da espontaneidade, disse que, pelo que sabia, no regulamento não estava expresso que a 
dança A, B ou C tinha que atuar no salão A, B ou C, ou seja, tinha sim que atuar em X 
número de salões se se quisesse candidatar/receber o subsídio, mas isso não desvirtuava 
o Carnaval. Disse que, as pessoas por saírem no Carnaval há dois ou três anos, por 
terem feito uma ou duas danças não pensassem que eram donas da verdade sobre o 
Carnaval, porque não o eram e informou que também já tinha saído no Carnaval e por 
vezes tinham chegado ao Teatro Angrense, que na altura era o único que dava apoio, e 
se tinha muitas danças à frente ou simplesmente porque decidiam, não atuavam, 
abdicando, dessa forma, do apoio. Referiu que, os números não mentiam, isto é, tanto 
no Auditório, como nos salões do concelho da Praia, o número de atuações tinha 
aumentado em dois mil e dezoito, comparativamente aos outros anos, pelo menos regra 
geral, e a intenção, ao reduzir o número de salões, era que mais danças do concelho de 
Angra conseguissem atuar nos salões do concelho da Praia. Disse que, era de salientar 
que alguns salões, que ficavam afastados do centro, tinham conseguido ter mais danças 
em dois mil e dezoito do que em dois mil e dezassete. Acrescentou que, estavam apenas 
a olhar para o lado das danças e bailinhos, mas que com aquele regulamento o que 
tinham conseguido fazer era que, aumentando o número de atuações nos salões do 
concelho da Praia, tinha-se aumentado a sustentabilidade das próprias sociedades 
recreativas/salões, pelo que tinham que pensar no seu global. ---------------------------------      
 -------- O Deputado Agostinho Simões interveio para dizer que, de facto, dos presentes 
havia muita gente que participava no Carnaval há muitos anos e não valia a pena estar a 
esconder um facto que era do conhecimento comum, ou seja, se perguntassem aos 
grupos se preferiam ir ao salão tradicional ou ao Auditório/Teatro Angrense, apesar das 
suas boas condições, iam responder que, se calhar, preferiam ir aos salões tradicionais. 
Posto isso, disse que entendia aquela forma de pôr aquela cláusula, como uma forma de, 
apesar das pessoas tentarem fazer o máximo de atuações possíveis no seu concelho, 
também visitarem o Auditório da Praia da Vitória, que era a melhor sala do concelho. ---    
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 -------- A Deputada Sandra Galvão usou da palavra e questionou, tal como o 
Deputado José Laranjo havia dito, que em dois mil e dezoito tinha sido extremamente 
positivo, o porquê de se reduzir o número de atuações. -----------------------------------------   
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, de certo que todos concordavam 
com ele, quando dizia que era raro a dança que era pura, ou seja, totalmente de um 
local, mas sim da ilha Terceira, pelo que tinham que olhar para aquele fenómeno não 
pelo concelho, mas pela ilha. Esclareceu que, não era disso que se tratava, mas que era 
importante para se perceber um fenómeno, isto é, era membro de uma dança de espada 
e, naquele momento, o seu principal objetivo não era angariar os subsídios, sendo que 
esses eram importantes para a despesa que se fazia, mas sim o terem que dançar nos 
salões pertencentes aos diversos membros do grupo, pelo que, com apenas quatro dias 
de Carnaval, ter que se fazer aquelas contas podia-se tornar difícil e, em alguns casos, 
não dar certo mesmo. Mencionou que, o Auditório não podia ser considerado em 
supremacia com os outros salões da ilha Terceira, nomeadamente do concelho da Praia 
da Vitória, isto é, tinha que ser posto em pé de igualdade, para mais que nos outros 
salões as pessoas estavam a ver de graça e naquele estavam a pagar, escolheram ir para 
ali, pelo que o Auditório não podia ter primazia na Praia da Vitória, pois era um salão 
igual aos outros. Informou que, concordava que a Câmara da Praia apoiasse as danças 
do concelho, formadas/criadas dentro deste, tal como já se havia feito no passado e as 
danças que iam ao Auditório eram apoiadas com o dinheiro da bilheteira. Disse que, 
aquela era a perceção do PSD, isto é, não havia que criar aquele tipo de regras, até 
porque daquilo que vinha presenciando, os números não tinham aquele aumento todo, 
como o Deputado José Laranjo tinha referido, sendo que a grande preocupação deveria 
ser o facto de as pessoas estarem a ficar em casa ao invés de irem para os salões. 
Concluiu dizendo que, apesar das boas condições do Auditório, não se devia dar 
primazia a este, pois o que acontecia era que andavam todos atrás uns dos outros a ver 
quem conseguia ir ao Auditório, deixando outras freguesias por visitar, o que não era 
bom para uma tradição que se fazia popular e que se queria ver popular. --------------------           
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, concordava com o Deputado 
José Laranjo quando este dizia que ninguém era dono do Carnaval, pois o único dono 
deste era o povo, nem era sequer a Câmara ou quem impunha regras ou o que quer que 
fosse e falava por si, o Carnaval era mais dono dele do que ele do Carnaval, pois a sua 
ligação ao Carnaval, ao contrário daquilo que o Deputado José Laranjo quis insinuar, 
não era dois ou três anos, tinha mais de quarenta anos e às vezes as pessoas diziam 
coisas, que pareciam bem, apenas para ofender os outros, mas era escusado. 
Acrescentou que, ninguém tinha que impor regras, etc., porque o Carnaval era o 
contrário disso tudo e para impor que se dançasse/atuasse em concreto naquele espaço, a 
si violentava a sua consciência de pessoa que gostava do Carnaval, para se conseguir 
um apoio público. Acrescentou que, o Carnaval era da ilha Terceira e era uma coisa tão 
coletiva que parecia que todas as atuações que implicassem uma divisão Angra/Praia 
também eram um mau serviço que se prestava ao Carnaval, tal como aquele tipo de 
imposição. Disse que, o Carnaval por ser de todos, global e tão coletivo, não podia ter 
nada que dividisse e que impusesse e a proposta em causa, na perspetiva do PSD, não ia 
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de encontro àquilo que era a valorização do Carnaval e das milhares de pessoas que se 
envolviam naquela grandiosa festa que identificava os terceirenses culturalmente, daí 
não poder ter o voto a favor do PSD.---------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra para responder à Deputada Sandra 
Galvão, dizendo que tinha sido positivo, mas por o ter sido não queria dizer que não 
melhorassem as coisas e o que pretendiam era trazer mais danças para o concelho da 
Praia da Vitória. Em relação ao número de pessoas nos salões, disse que por mais que 
quisessem fazer alguma coisa, não podiam fazer absolutamente nada, mas uma coisa era 
certa, para quem gostava do Carnaval, não era através da internet, nem da televisão que 
conseguia gozar o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que, o preçário dos 
bilhetes do Auditório não dava para distribuir, pois se fossem aplicar uma regra desse 
tipo, o preço tinha que aumentar, pois o valor atual era todo para as despesas do 
Auditório e o que estavam ali a falar era de um regime de apoio. Disse que, sempre que 
se criavam regimes de apoios, fosse para que matéria fosse, mas principalmente quando 
falavam numa área em que todos participavam e gostavam, era sempre altamente 
discutível, para mais quando iam à raiz cultural do povo. Acrescentou que, quando 
estavam a deliberar sobre um regulamento não estavam a mandar em nada, como por 
exemplo o Regulamento de Apoio aos Grupos Desportivos, não estavam a mandar 
nestes, apenas deliberavam um conjunto de critérios de ilegibilidade para quem entendia 
que deveria recorrer a um apoio. Disse que, era dinheiro público, havia um conjunto de 
critérios, dos quais podiam ou não concordar, mas eram os critérios que, bem ou mal, 
dentro da capacidade da Câmara Municipal, correspondiam a muitos desafios do 
Carnaval e que tendo a diversidade que tinha, tinha sempre essas questões e as 
dificuldades em debate, etc.. Disse que, a alteração proposta apenas ia eleger os critérios 
de ilegibilidade dos grupos de Angra para o apoio, porque era mais difícil a estes 
fazerem esse conjunto de atuações, mas em dinheiro público que apoiava uma 
manifestação cultural, com a proposta em causa, ficaria em cerca dos cinquenta por 
cento dos salões do concelho, com a obrigatoriedade de atuar no Auditório do Ramo 
Grande, que era detido pela Câmara Municipal e que era um espaço gerido e apoiado 
pela mesma, não lhe parecia de forma alguma tão discutível como às vezes se queria 
fazer. Confirmou que, dos dados que tinham tinha havido aumento significativo de 
atuações em alguns salões, como por exemplo no das Quatro Ribeiras e no Lar D. Pedro 
V, que não era salão, mas consideravam como espaço de atuações. Acrescentou que, 
eram diversos os fatores que mexiam com aquela situação, desde as transmissões, o 
conforto das salas, etc., e achava que aquele era um critério que tinha funcionado, era 
flexibilizado e não lhe parecia mal, nem querer mandar no Carnaval. ------------------------  
 -------- A Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta entregue na Mesa, a qual 
faz parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------           
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezassete 
votos a favor do PS, dez votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -----------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para fazer uma interpelação à Mesa, ou seja, 
disse que à semelhança do Relatório do LNEC, que lhes tinha sido enviado por via 
digital, se lhes podia fazer chegar aquele documento pela mesma via. -----------------------   
 
 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA:  ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 
Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 
ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 
acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 
pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  
 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram catorze horas e trinta minutos, e não havendo 
mais nada a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da primeira sessão ordinária do ano de dois mil e dezanove, 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: _________________________________________ 












































