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ATA Nº 3 
 

3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019 
 

14 DE JUNHO DE 2019 
 

 -------- Aos catorze dias, do mês de junho, 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 terceira sessão ordinária do ano de dois 
mil e dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Maria de 
Fátima Pimentel Alves Homem – PS, Fábio Manuel Ávila Valadão – PS em 
substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Elmano Manuel Vieira Nunes - 
PS, Valter Manuel Linhares Peres – PS, José Adriano Meneses Laranjo – PS, Nivalda 
de Fátima Meneses Bettencourt – PS, José Manuel de Aguiar Paim – PS, Francisco 
Alberto Lima Ourique - PS em substituição de Bruno João Branco Ávila Messias – PS, 
Eulália Ferreira Toste Leal – PS, Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS em substituição 
de Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses – 
PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Paulo Rui Mendes Homem – PSD em 
substituição de Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Francisco Leonel Mendes Simões 
Ávila – PSD, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em substituição de Paulo 
Manuel Martins Luís – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, Nuno Graciliano de 
Almeida Cabral – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, 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, José Avelino dos 
Santos Simões Borges 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: ----------------------------------------  
 -------- Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, 
Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva - PSD, Paulo Manuel 
Martins Luís – PSD 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: -----------------------------------------  
 -------- Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, 
Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva - PSD, Paulo Manuel 
Martins Luís – PSD, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS e Mónica Andreia Simões 
Brum – Junta de Freguesia do Cabo da Praia. ----------------------------------------------------  
 
 -------- À presente reunião não apresentaram justificação de falta, nos termos do número 
dois do artigo vinte e nove, da Lei número setenta e cinco de barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, os seguintes membros: ---------------------------------------------------------  
 --------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui 
Fernandes Nobre de Castro, Maria Nélia Brito Nunes, Tiago Manuel Silva Borges e 
Marília de Fátima Ávila Coelho. --------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 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: ----------------------------------------------------------  
 -------- Carlos Armando Ormonde da Costa e Cláudia Fagundes Martins. -------------------  
 
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para informar sobre o 
modo como iria decorrer a transmissão em direto da sessão da Assembleia Municipal. ---  
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS  MIL 
E DEZANOVE – PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA:  ----------------------------------- 
--------O Deputado Clélio Meneses interveio e disse haver uma parte da ata que não 
correspondia, exatamente, àquilo que se havia falado e que tinha a ver com a discussão 
relativa ao processo de Santa Rita, nomeadamente a intervenção do Sr. Presidente da 
Câmara, pelo que, e atendendo a que isso tinha determinado o voto dado pela bancada 
do PSD no ponto em causa, entendiam que deveria estar descrito tal qual tinha 
acontecido.------------------------------------------------------------------------------------- 
--------O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a transmissão era uma 
decisão positiva, pois levava os trabalhos ali realizados, mais próximo dos eleitores, 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 3  Página 3 de 17 
 
 

 

beneficiando, assim, a democracia. Relativamente à ata, solicitou que a mesma fosse 
enviada/disponibilizada eletronicamente.--------------------------------------------------------- 
--------O Deputado Luís Leal interveio e disse que, em nome da bancada do PS, queria 
elogiar a medida de proximidade perante os cidadãos, isto é, a transmissão das sessões 
daquele órgão. Em relação à ata, indicou uma pequena correção à mesma.----------------- 
--------O Deputado Clélio Meneses sugeriu que, tendo em conta que não existia 
qualquer urgência na aprovação da ata em apreço e uma vez que a ata em minuta já 
havia sido aprovada, a sua aprovação, com as respetivas alterações, fosse na próxima 
sessão da Assembleia Municipal. Em relação à transmissão, manifestou, da parte do 
PSD, satisfação por aquela medida.---------------------------------------------------------------   
--------O Presidente da Mesa informou que a ata seria aprovada na próxima reunião, 
tendo em conta as alterações a serem feitas.------------------------------------------------------ 
    
 
 -------- 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 
Presidente da Mesa informou, ainda, que uma das correspondências dizia respeito a 
um inquérito, onde era pedido o número de deputado com idade inferior a trinta anos. 
De seguida, fez o levantamento do número solicitado e informou que tinha dado entrada 
duas respostas a votos de protesto, aprovados na Assembleia Municipal da Praia da 
Vitória, e passou à respetiva leitura.----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto solicitou que aquelas respostas fossem 
disponibilizadas a todos os deputados. -------------------------------------------------------------   
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao fotojornalista Rui Caria, pela conquista do Prémio 
Nacional de Portugal dos Sony World Photography Awards de dois mil e dezanove, 
com a fotografia “The Wedding Day” a preto e branco, lido pelo Deputado Elmano 
Nunes.  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------       
 -------- (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 Sargento Rodrigo Henriques, conhecido na Força 
Aérea Portuguesa como o “Açor”, pelo seu trabalho e dedicação ao serviço da Força 
Aérea Portuguesa, lido pelo Deputado Luís Leal. ------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------    
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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 Pesar, pelo trágico falecimento de duas senhoras vítimas de um acidente 
de viação, ocorrido no dia catorze de maio de dois mil e dezanove, na freguesia das 
Quatro Ribeiras, lido pelo Deputado José Laranjo. ----------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelas vítimas mortais do acidente decorrido nas Quatro Ribeiras, 
lido pelo Deputado Paulo Homem. -----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava aos votos e realçou a prontidão dos meios de socorro. ------------------------------    
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------   
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitória, pela organização e pela conquista do primeiro e segundo lugar na 
vertente de trauma, lido pela Deputada Joana Ribeiro. ------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitória, pelos títulos de campeã e vice-campeã nacional, na vertente do trauma, 
no âmbito do Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento dois mil e 
dezanove, decorrido na Praia da Vitória, bem como à Câmara Municipal da Praia da 
Vitória, pelo apoio incondicional na organização do evento, lido pelo Deputado Valter 
Peres. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa informou que o Deputado José Paim não iria participar 
na votação, por fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------------     
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo das Fontinhas, pelo título de 
Campeão Açoriano e consequente ascensão ao Campeonato de Portugal, lido pelo 
Deputado Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo das Fontinhas, pelo título 
conquistado, lido pelo Deputado Paulo Sousa. ---------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Fábio Valadão usou da palavra para a gradecer os votos 
apresentados pelas duas bancadas em causa e o apoio da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória, Junta de Freguesia das Fontinhas e ao Dr. Luciano Sales. De seguida, informou 
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que, por fazer parte da direção do grupo desportivo em discussão, estava 
impossibilitado de votar os votos apresentados. --------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, a todas as entidades locais responsáveis pela obtenção 
dos galardões atribuídos às zonas balneares do concelho da Praia da Vitória, na época 
balnear de dois mil e dezanove, tornando a Praia da Vitória no concelho da Região 
Autónoma dos Açores com o maior número de Bandeiras Azuis e Praias Acessíveis, 
lido pelo Deputado Luís Leal. -----------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, à instituição Juventude Desportiva Lajense, pela organização 
da XII edição do Torneio do Ramo Grande Azores Cup que, mais uma vez, elevou o 
nome da Vila das Lajes a nível regional, nacional e internacional, lido pelo Deputado 
César Toste. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Elmano Nunes usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (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 Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal e aos 
atletas Inês Santos, Júlia Leal, Luís Maciel e Márcio Moniz, pelas medalhas e vitórias 
alcançadas na XXIII edição dos Jogos das Ilhas, que decorreram em Bastia, na Córsega, 
lido pelo Deputado António Borges. ---------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Congratulação, à dupla terceirense Paulo Nunes e Nuno Lemos, do 
Clube de Golfe da Ilha Terceira, pela conquista da final nacional do The Pairs dois mil e 
dezoito, em Palmela e pela conquista do Circuito Masters, que decorreu na Escócia, lido 
pelo Deputado Francisco Ourique. -----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, o voto, 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 . ----------------------------------------------------  
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 30 D E 
MARÇO A 27 DE MAIO DE 2019; -------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------     
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e questionou o seguinte: ------------                                   
 -------- 1ª Relativamente ao trânsito, nomeadamente a localização da nova rotunda, a 
passadeira interrompida e as condições do piso junto da mesma, se o município estava a 
acompanhar e a tomar alguma medida a respeito; ------------------------------------------------  
 -------- 2ª Relativamente à requalificação da Rua do Hospital, isto é, o estado da mesma, 
qual era a posição do município: --------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Relativamente à interrupção da estrada de ligação entre São Brás e a Agualva, 
qual era a posição do município; --------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Qual o atual estado do processo das casas de Santa Rita; ---------------------------   
 -------- 5ª Relativamente à zona protegida das Quatro Ribeiras, que não era da 
responsabilidade do município, mas saber se este tinha conhecimento do que se estava a 
passar, se estava a acompanhar a situação e se tomou alguma diligência para que quem 
tivesse responsabilidades interviesse. --------------------------------------------------------------         
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, relativamente à: ------------------  
 -------- 1ª Questão – que, independentemente do processo e de ter havido um período de 
discussão pública, só tinha recebido, já depois de estarem em obras e depois da última 
sessão da Assembleia Municipal, uma sugestão de alteração, por parte dos empresários 
da zona, a qual tinham acolhido. Em relação à alteração do trânsito, informou que 
formalmente, e até à data, não tinha ocorrido qualquer reclamação ou sugestão. Sobre a 
localização da rotunda, informou que aquela era a única solução técnica possível, sendo 
que a questão que ainda não estava testada era a alteração da zona de estacionamento 
dos autocarros do turismo. Acrescentou que, a alteração que tinha ocorrido e que não 
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estava prevista inicialmente, tinha sido a criação de bolsas de estacionamento de curta 
duração em frente à Farmácia Silva. ---------------------------------------------------------------      
 -------- 2ª Questão - que já tinham detetado a situação e que a mesma já tinha sido 
discutida em sede de reunião de Câmara, a Vereadora Raquel Borges já havia reunido 
com o empreiteiro, consoante o contrato estabelecido entre a Câmara Municipal e este, 
tendo o mesmo ficado de fazer a correção conforme as garantias contratuais que tinham. 
Informou, ainda, que não tinham prazo de intervenção, mas esperavam que fosse o mais 
rapidamente possível, para estar corrigida a situação a tempo da festa da Praia. ------------  
 -------- 3ª Questão – que, dada a caraterística da obra e até estar terminada, iam surgir 
inúmeras questões técnicas, uma vez que era bastante exigente a esse nível, devido às 
questões das cotas e por ser uma obra que passava por vias bastante preocupantes. 
Acrescentou que, a obra vinha sendo bastante exigente e uma questão que estava a ser 
recorrente era o facto de haver uma recuperação e mais movimento no setor da 
construção civil o que levava a que houvesse mais atrasos nas obras, devido à falta de 
mão-de-obra, mas, apesar disso, estavam dentro do calendário da empreitada. Informou 
que, tinham dois compromissos muito importantes com aquela empreitada, um era com 
o fundo ambiental e outro com os Estados Unidos da América, para se desligar a rede 
militar em dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – que, tinham tido, mais uma vez, uma interpretação cuidada e 
bastante rigorosa e tinham sido mais cautelosos do que aquilo que seria eventualmente 
necessário, mas o Tribunal de Contas tinha informado que não era sujeito a visto prévio, 
mas sim a visto sucessivo, pelo que já tinham remetido o processo e, naquele momento, 
estavam a aguardar novamente resposta do Tribunal de Contas. Referiu que, o processo, 
do ponto de vista jurídico e financeiro, estava a decorrer com normalidade. 
Relativamente à resposta às pessoas e à legalização, disse que estavam a terminar o 
loteamento e quando o mesmo estivesse aprovado e todas as avaliações tomadas, iam 
começar a trabalhar na regulamentação. Relembrou que, queria mostrar a referida 
regulamentação, em primeiro lugar, aos moradores, para ser discutida e se chegar a um 
consenso das várias soluções e, ainda no decorrer daquele ano, apresentar o mesmo 
naquele órgão. -----------------------------------------------------------------------------------------               
 -------- 5ª Questão – que, tinham conhecimento de um conjunto de situações, inclusive 
em outras zonas, e faziam o respetivo acompanhamento, junto das entidades 
responsáveis pelas referidas zonas. Acrescentou que, tudo o que a Câmara Municipal 
tinha conhecimento oficioso ou aquilo que entendia que devia ser preservado, fazia o 
contato constante com as entidades responsáveis por aquela fiscalização. -------------------                   
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e questionou o seguinte: ------------                                   
 -------- 1ª Relativamente às zonas protegidas e às entidades referidas, qual o resultado 
dos contatos efetuados, o que resultou dos mesmos, quais as medidas a implementar, as 
medidas sugeridas, o que de facto estava ou ia ser feito para evitar que se continuasse a 
delapidar os recursos; ---------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 2ª Relativamente ao atual estado do processo de revisão do PDM, questionou em 
que fase estava e para quando se previa, por parte do município, que o assunto fosse 
presente à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------    
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu: --------------------------------------   
 -------- 1ª Questão – que, com aquilo que havia sido implementado, em termos de 
proteção e de algumas restrições específicas para aquela zona, achava que tanto no 
presente como no futuro, teriam uma zona mais sustentável e de maior qualidade 
ambiental e, em relação a recursos, tinham outras zonas no concelho que, eventualmente 
mereceriam a mesma atenção detalhada. ----------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – que, vinha sendo uma batalha bastante difícil, na perspetiva de que 
com a alteração legislativa aos modelos e às revisões do PDM, as Câmaras Municipais 
tinham perdido a liderança nesses processos, ou seja, além dos pareceres obrigatórios e 
vinculativos a que estavam sujeitos, era uma comissão nomeada e gerida pela DROAP 
que tratava do assunto. Informou que, da parte da Câmara Municipal, o processo estava 
concluído, tinha seguido para a Direção Regional do Ambiente, da qual aguardam o 
respetivo parecer, para, após conclusão da primeira fase e iniciar a segunda, que era 
uma fase legislativa e de pequenas correções. Acrescentou que, até o processo chegar 
àquele órgão, ainda tinha um conjunto de processos pelos quais tinha que passar e 
informou que o seu objetivo era, enquanto concelho e comunidade, ainda no presente 
ano ter aquele processo para deliberação da Assembleia Municipal e era para isso que 
estavam a trabalhar, apesar de não depender da Câmara Municipal. --------------------------                   
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e, em relação ao Campeonato de Trauma e 
Desencarceramento, questionou qual o balanço que a Câmara Municipal fazia daquele 
evento e quais os objetivos futuros para aquele tipo de eventos.-------------------------------           
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o objetivo da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, além da organização do 
Campeonato Nacional, era receber e candidatar um campeonato mundial a ser 
desenvolvido na Praia da Vitória. Informou que, o balanço era tão positivo que a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória tinha 
conseguido o compromisso, da Associação Nacional de Salvamento e 
Desencarceramento, a candidatura da Praia da Vitória a uma futura competição 
mundial. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Homem usou da palavra e disse saber que a manutenção, 
preservação e sustentabilidade de uma área marítima não era diretamente da 
responsabilidade da Câmara, mas achava que deveria ser da responsabilidade de todos, 
ou seja, todos deveriam ter a noção de que leis, etc., se não tivessem consequências 
práticas, não serviam para nada. Disse achar que, a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. 
Presidente, tinha um peso maior na aplicação do que tinha sido acordado, pois se todos 
respeitassem isso, teriam repercussões, principalmente, no futuro. ---------------------------          
 -------- O Presidente da Câmara Municipal repetiu que, tudo o que a Câmara tinha 
conhecimento oficial e oficioso transmitia e fazia pressão junto das entidades 
responsáveis, pois não era a Câmara Municipal que fazia qualquer tipo ou ação de 
fiscalização. --------------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Luís Leal usou da palavra e disse que, tendo a Câmara Municipal 
sido a pioneira no ensino de programação júnior às crianças, qual era o seu feedback em 
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relação à referida inovação. De seguida, louvou a Câmara Municipal pela iniciativa, 
pois esta era fundamental para preparar as crianças para o futuro. ----------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o feedback vinha sendo 
diferenciado, isto é, por parte dos alunos havia grande entusiasmo, sendo que da parte 
dos pais e dos docentes havia sempre os entusiastas das tecnologias e que achavam 
extraordinário e depois havia sempre aquela versão mais conservadora, mas no global o 
resultados eram positivos, sendo que ainda estavam numa fase bastante embrionário 
para se fazer aquele balanço. ------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e, relativamente às alterações ao trânsito e à 
construção da nova rotunda, alertou a Câmara Municipal para o facto da sinalização 
colocada para alertar os condutores das mesmas, não ser a mais adequada. Posto isso, 
alertou para o reforço da sinalização, para a eventual necessidade de colocar algum tipo 
de pavimento especial que potenciasse a travagem dos veículos e que até reduzisse a 
velocidade destes, de forma a evitar potenciais acidentes. --------------------------------------    
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e questionou, relativamente ao 
Decreto de Lei nº 57/2019, de trinta de abril, publicado recentemente e que dizia 
respeito à transferência de competências, dos municípios para as juntas de freguesia e 
como tinham um prazo para análise da mesma muito curto, qual era a posição da 
Câmara em relação ao assunto e sugeriu que todas as juntas se reunissem, para 
chegarem a um acordo sobre o mesmo. ------------------------------------------------------------                     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, ao Deputado Pedro Pinto, 
dizendo que as suas sugestões seriam tidas em consideração. Em relação ao Deputado 
César Toste, respondeu que aquela questão estava a ser gerida e a ter um 
acompanhamento, não só pela Associação Nacional de Municípios e pela Associação de 
Municípios da Região Autónoma dos Açores, mas também pela ANAFRE, que achava 
que estava a desenvolver um trabalho naquela matéria. Informou que, a Câmara 
Municipal estava a acompanhar o assunto, na perspetiva de se saber se aquelas matérias 
seriam, nas regiões autónomas, alvo do crivo da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores. -------------------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado César Toste disse que a informação que tinha era de que aquele 
assunto não ia passar pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 
mas iam continuar atentos àquela situação e pedia que a Câmara também estivesse. ------            
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que, a questão colocada pelo Deputado 
César Toste tinha relevância jurídica, mas, naquelas matérias, achava que deveriam 
“bater o pé”, combater pela autonomia e densificar aquelas que eram as competências 
da Assembleia Legislativa Regional, sendo que aquela não era a sede própria, mas, 
todos em conjunto, se rumassem numa maior e melhor autonomia, conseguiriam fazer 
com que aquele tipo de competências permanecessem na região, porque aquele sim era 
o desenvolvimento autonómico que todos almejavam e desejavam. --------------------------             
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DE TOURADA À CORDA NÃO TRADICIONAL QUE 
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DECORRE NA ESTRADA PROFESSOR DR. SOUSA JÚNIOR, FREGUESIA 
DO PORTO MARTINS, PARA TOURADA TRADICIONAL.  --------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- A Deputada Maura Branco interveio e disse que, era com muito orgulho que 
via aquela proposta em cima da mesa, porque era a valorização da cultura e da tradição. 
Concluiu, solicitando que fossem ao encontro do proposto, para terem o reforço da 
manutenção das tradições e cultura, sendo certo que a passagem daquela tourada a 
tradicional, seria uma mais-valia para assegurar a continuidade da respetiva festa. --------    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado César Toste, 
dizendo que, relativamente ao decreto de lei referido, este vinha na sequência da Lei 
nº50/2018, que tinha um artigo que dizia que nas regiões autónomas, era competência 
das respetivas assembleias legislativas das regiões autónomas, por isso, achava que 
aquela matéria tinha mesmo de passar pela Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma. ---------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DA QUALIDADE 
DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, REFER ENTE AO 2º 
SEMESTRE DE 2018. ------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------   
 -------- O Deputado Luís Leal usou da palavra e disse que, aquele regulamento vinha 
aproximar, cada vez mais, o cidadão, diminuindo aqueles que eram os prazos gerais de 
resposta aos requerimentos solicitados e era, no fundo, um sinal claro de proximidade, 
transparência e desburocratização daquilo que era a lide administrativa anti Kafkiana. 
Disse achar que era um sinal positivo, tendo em conta que a comunicação das coisas, 
atualmente, era cada vez mais rápida e, por isso, deixava o seu elogio à Câmara 
Municipal, em relação à execução do regulamento em causa, e desejava que todos os 
cidadãos pudessem obter, em tempo útil, todas as suas respostas. -----------------------------        
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e questionou, relativamente ao resultado no 
Setor de Atendimento, se os dias que estavam ali referenciados como sendo o resultado 
verificado era um resultado médio ou absoluto. --------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que era um resultado médio. ----  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E 
CONTAS CONSOLIDADAS/CERTIFICAÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO  DA 
PRAIA DA VITÓRIA - ANO DE 2018.  --------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar o 
ponto cinco e seis em simultâneo, o qual foi aceite. Após isso, fez uma explanação dos 
pontos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, reconheciam que as contas do 
município começavam, ao fim de alguns anos, a apresentar alguma solidez, no entanto, 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 3  Página 11 de 17 
 
 

 

não estavam satisfeitos com o volume de passivo, apesar de reconhecerem que os ativos 
suplantavam, bastante, o valor destes. Acrescentou que, no entanto, olhando para as 
dívidas a terceiros, verificavam que elas aumentavam em cerca de trezentos/trezentos e 
cinquenta mil euros, de dois mil e dezassete para dois mil e dezoito e que as dívidas a 
fornecedores aumentavam, aproximadamente, vinte e cinco por cento, isto é, passavam 
de novecentos para um milhão e cem mil, circunstância esta que os preocupava. Posto 
isso, disse que gostariam de obter um esclarecimento sobre a natureza do aumento 
daquela dívida a fornecedores e sobre qual era o plano de amortização, ou de pagamento 
ou de liquidação daquelas dívidas. Acrescentou que, também tinham verificado que, 
relativamente a empréstimos bancários, havia mais ou menos um equilíbrio, um ligeiro 
aumento que não era significativo e que também havia uma redução relativamente a 
fornecedores do imobilizado. ------------------------------------------------------------------------       
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que, de facto, a 
Praia da Vitória tem vivido um período nebuloso das suas contas/do seu património, 
uma confusão entre aquilo que era público e aquilo que não o era, não tendo abonado, 
em nada, na estabilidade e na saúde, até em termos legais, do município. Relembrou 
que, tudo aquilo tinha sido denunciado pelo PSD, de uma forma clara e o Tribunal de 
Contas tinha recomendado a inversão do caminho, tinha feito uma intervenção com um 
conjunto de recomendações para que se mudasse o rumo e, de facto, isso vinha a 
acontecer. No entanto, o processo, tal como o Sr. Presidente havia dito, não estava 
concluído e enquanto não estivesse, ou seja, a passagem para a esfera pública daquilo 
que realmente era público, não tinham a certeza e a evidência do que se passava 
efetivamente, com o património e com as finanças do município, pelo que, não podiam 
ratificar, aprovar e apoiar as suas contas, enquanto aquele processo não estivesse 
devidamente clarificado. Acrescentou que, aquela situação se tratava de uma questão de 
responsabilidade política e de coerência e era aquilo que sempre tinham afirmado e iam 
continuar a fazê-lo enquanto estivessem naquele mandato. Informou que, quando 
estivesse tudo esclarecido, tudo regularizado e quando se chegasse ao fim do caminho, 
iriam tomar uma posição, de acordo com a realidade do momento, ou seja, se 
entendessem votar a favor, era isso que iam fazer, da mesma forma que já haviam 
votado contra, não como na sequência de qualquer mudança de posição, mas na 
assunção clara de coerência daquilo que entendiam que deveria ser o exercício dos 
cargos públicos e de cumprimento da lei. Relativamente ao sexto ponto, colocou 
algumas questões: -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Quais as medidas, concretamente, implementadas pela Câmara 
Municipal que levaram à saída do plano de ajustamento em causa? --------------------------  
 -------- 2ª Questão – Relativamente à expressão utilizada pelo Sr. Presidente “…temos 
capacidade para libertar mais meios…”, questionou se iam acabar com a derrama. -------  
 -------- 3ª Questão – Se iam conceder mais apoios às juntas de freguesia. -------------------  
 -------- 4ª Questão – Se iam proceder aos pagamentos mais rapidamente. -------------------             
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a suspensão do PAEL, per 
si, não libertava meios, permitia sim terem o caminho de os libertar. Esclareceu que, não 
era a partir de agora que iam aumentar nas transferências para as entidades que 
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recebiam ou solicitavam apoio à Câmara Municipal, pois no passado já o tinham feito. 
Em relação a medidas tomadas, deu como exemplo: --------------------------------------------  
 -------- Na Cooperativa Praia Cultural - a mudança de figurino nas festas da Praia e na 
forma como a Cooperativa assumia riscos, ano após ano, nas mesmas e que tinha 
transferido parte destes riscos para terceiros, envolvendo mais os privados na festa da 
Praia, havendo uma redução drástica do seu orçamento; ----------------------------------------  
 -------- Na Praia Ambiente – uma reestruturação da sua atividade diária, na medida em 
que tem havido pequenas correções, como por exemplo na alteração das rotas dos carros 
do lixo, isto é, uma redução dos custos intermédios, porque toda a despesa de 
manutenção de algumas questões da Praia Ambiente vinham a baixar; ----------------------  
 -------- Na Câmara Municipal – uma orientação clara ao nível do investimento, 
recorrendo a fundos comunitários e a outras orientação e indicações de financiamento, 
como era o caso do Life, Wi-Fi para os Biscoitos, etc.. Em relação aos custos 
intermédios, baixar ao máximo em termos das despesas, como por exemplo, deixar de 
comprar garrafas de água e passar a usar água da torneira. Acrescentou que, se 
conseguissem gerir, de forma diferente, a frota, em especial a frota de veículos da 
Câmara Municipal e se tivessem outra gestão do areal, conseguiriam reduzir, em muito, 
as despesas em termos de manutenção, de combustíveis, etc., porque ainda tinha um 
peso muito grande no funcionamento/estrutura organizacional da Câmara Municipal. 
Relativamente à derrama, relembrou o que estava a votação e disse que desde o início 
tinha dito qual era o seu percurso e da sua equipa, o caminho dos destinos que entendia 
serem interessantes e importantes para a Câmara Municipal e para o grupo municipal, 
sendo certo que, sobre isso, divergiam de opinião, pelo que, naquela perspetiva aquele 
era um passo num degrau, havendo outros degraus que se seguiam e que no seu devido 
tempo haveria de os discutir e trazer àquele órgão. Referiu que, naquele momento o que 
a Câmara tinha capacidade de se comprometer, estava a votação, isto é, tinham a 
possibilidade de suspender o PAEL e, a partir daí, libertar meios, ou de investimento ou 
de redução de receita. Relativamente aos apoios às juntas de freguesia e às associações, 
disse que já o tinham feito no passado e, como já tinha dito, havendo condições de se 
aumentar, tinham essa vontade de o fazer. Quanto à questão dos fornecedores, disse 
que, do ponto de vista genérico tinham a intenção de querer ser mais rápidos e de 
reduzir os pagamentos a fornecedores, sendo certo que quando estavam a proceder 
àquelas alterações e a fazer aquelas grandes alterações internas, havia outro peso, quer 
ao nível dos proveitos, quer ao nível das despesas, mas tinham também esse objetivo. 
Informou que, a trinta e um de dezembro a entidade, do grupo municipal, que estava 
com os pagamentos mais ágeis era a Praia Ambiente, devido a ter uma atividade mais 
regular, ao contrário da Cooperativa e da Câmara Municipal, que pesava mais no final 
do ano. Concluiu dizendo que, atualmente estavam a ir àquelas que eram as questões 
estratégicas, em termos do ativo e do passivo, e às questões macro do grupo municipal, 
naturalmente sempre com atenção para as questões mais de detalhe que eram sempre 
importantes e que faziam a diferença no dia-a-dia das pessoas. -------------------------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra relembrou que tinha pedido um 
comentário relativamente à questão da dívida a fornecedores, ou seja, gostaria de 
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perceber a razão do referido aumento. Em relação aos custos com a areia e com toda a 
maquinaria usada na reposição anual do areal, relembrou que há já vários anos que fazia 
referência àquela questão, naquele órgão, isto é, de que era preciso fazer uma 
intervenção coordenada e sistematizada de modo a proteger o areal, sendo que isso 
envolvia algum investimento, que tinha que ser feito, pois se assim não fosse, aquela 
despesa ia existir sempre. Concluiu dizendo que, também todos os anos questionava 
qual o custo daquela despesa e todos os anos ficava sem saber qual o verdadeiro custo 
da reposição e dragagem da areia. ------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, na intervenção do Sr. 
Presidente, havia uma parte que o tinha desiludido e outra não, ou seja, não tinha 
desiludido quando não respondia concretamente às questões, pois já estavam habituados 
e como exemplo disso, relembrou que não tinha obtido resposta concreta ao solicitado 
sobre medidas concretas que tinham sido tomadas e que tinham levado à suspensão do 
PAEL, pois acreditava que não tinham sido apenas as referidas pelo Sr. Presidente. 
Posto isso, reiterou o pedido de resposta à referida questão. Quanto à parte que o tinha 
desiludido, informou que tinha sido pelo facto de achar que estavam num tempo novo, 
que com a suspensão do PAEL havia mais meios, mas a resposta do Sr. Presidente não 
tinha sido aquela. Acrescentou que, a esperança que tinha nesse tempo novo, tinha 
desaparecido e era essa esperança que os praienses precisavam. Concluiu solicitando, ao 
Sr. Presidente, que dissesse tudo, com pormenor, o que tinha sido feito, quais eram as 
medidas concretas que tinham levado àquele resultado. ----------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à 
intervenção do Deputado Pedro Pinto e não tendo ali presente as contas detalhadas de 
cada uma das entidades, achava que era um peso da Cooperativa Praia Cultural ao nível 
dos fornecedores, sendo certo que podia estar a ser induzido em erro. Informou que, 
uma questão que o Vereador Tiago Ormonde tinha chamado a atenção era o facto de ser 
difícil comparar dois mil e dezoito com dois mil e dezassete, porque em dois mil e 
dezassete, na parte final do ano, a Câmara Municipal estava em gestão e quando isso 
acontecia as autorizações de despesas, a partir de certo valor, paravam, pelo que, 
durante cerca de mês e meio, havia um conjunto de despesas que ficavam paradas e, 
num ano, como tinha sido dois mil e dezoito em que não tinha havido esse período de 
paragem, havia um maior peso ao nível dos pagamentos a fornecedores no final do ano, 
porque a despesa e a receita, relativamente a dois mil e dezassete e dois mil e dezoito 
não variava tanto quanto um mês e meio em período de gestão. Quanto à intervenção do 
Deputado Clélio Meneses, respondeu que tinha falado de várias questões e tinha dado 
vários tipos de exemplos e repetiu os mesmos, alertando que não os ia detalhar. Em 
relação à derrama, esclareceu que não tinha dito que iam continuar com a mesma, ou 
seja, o que tinha dito era que aquele era um trabalho que havia de ser refletido à frente e 
quando apresentassem o orçamento é que tinham que discutir aquele tipo de matérias, 
sendo que o que podia, e tinha essa obrigação, dizer que era real e sério naquilo que 
eram as suas projeções e aquela era a forma como vinha gerindo a Câmara Municipal. 
Acrescentou que, aquilo que vinham fazendo, desde o início do mandato, era libertar 
meios às associações, sendo certo que não contavam com o voto favorável do PSD, pois 
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este é que não estava com o espirito positivo que o Deputado Clélio tinha referido e 
relembrou que há um ano a narrativa do PSD era a de que ia haver um aumento brutal 
de impostos e que os praienses iam ser penalizados, enquanto o PS tinha dito que não e, 
naquele momento diziam que isso não tinha acontecido. Referiu que, mesmo isso não 
tendo acontecido, tinham conseguido, paulatinamente, libertar meios muito importantes 
e que, para muitas associações, tinham feito a diferença. Relembrou, ainda, que 
inclusive tinham libertado meios às juntas de freguesia, que era uma matéria que o PSD 
se vinha a dedicar, ou seja, o libertar meios não tinha começado recentemente. Disse 
que, o fim do PAEL, ia permitir reforçar aquele entusiasmo, reforçar, ainda mais, a 
capacidade de investimento da Câmara Municipal e a capacidade de dar apoio às 
associações. Informou que, o fundamental era o prognóstico feito, isto é, o aumento 
brutal de impostos e a penalização das pessoas, não se tinha verificado e aquela 
proposta a votação era, precisamente, a prova de que estavam no sentido contrário. 
Disse que, aquele era o resultado fruto de um trabalho, não só do executivo municipal, 
mas de todos os colaboradores da Câmara Municipal, de uma atitude responsável na 
gestão do seu dia-a-dia, dos respetivos orçamentos que eram indicados, das orientações 
que eram dadas a cada uma das equipas e da forma como eram geridos o dia-a-dia de 
cada uma dessas equipas. Acrescentou que, se durante um ano tinha andado a dizer que 
as previsões do PSD não iam acontecer, a partir dali ia reforçar mais isso, porque a cada 
dia que passava, cada vez mais o PSD não tinha razão, porque o aumento brutal de 
imposto que este queria e gostaria que acontecesse, efetivamente não tinha acontecido, 
inclusive até estavam a prever uma redução dos mesmos. Concluiu dizendo que, o PSD 
ao invés de dar esperança, encontrar soluções e caminhos, tinha mostrado um futuro 
negro, sendo que aquele executivo tinha provado, com o seu trabalho e rigor, 
precisamente o contrário. ----------------------------------------------------------------------------              
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, parecia que a sua 
intervenção tinha sido eficaz, pois tinha trazido o entusiasmo, nas palavras do Sr. 
Presidente, que não havia, mas infelizmente não tinha sido um entusiasmo positivo, com 
mensagem positiva, construtiva, valorizadora da Praia da Vitória e dos praienses, mas 
sim negativo e de ataque ao PSD, como se esse fosse, de facto, aquilo que o motivava e 
entusiasmava, mas não era com aquela finalidade que estavam ali, mas sim para 
contribuir, positivamente, para o entusiasmo da atividade do município em prol dos 
praienses, pois quem precisava de entusiamo e esperança eram eles. Referiu que, 
naquele ataque ao PSD, o Sr. Presidente tinha dito uma coisa que não era verdade, o que 
era uma absoluta falta de seriedade política, ou seja, tinha referido que o PSD queria 
que as pessoas sofressem, mas era óbvio que ninguém queria aquilo e o Sr. Presidente 
ao dizer isso, transmitia uma imagem péssima da sua função e dos políticos. 
Acrescentou que, quanto ao resto, infelizmente, não tinha respondido, isto é, em relação 
às medidas concretas tomadas que tinham levado àquele resultado, tinha falado na 
generalidade e não tinha respondido e quanto às medidas concretas que iam ser tomadas 
na sequência da libertação de meios, tinha dito que iam avaliar no orçamento, mas o 
momento era aquele, ou seja, se havia suspensão que se dissesse, “no próximo 
orçamento, assumo aqui a responsabilidade política de acabar com a derrama, vamos 
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aumentar os apoios às associações em tanto por cento, vamos aumentar os apoios às 
juntas de freguesia em tanto por cento, vamos tomar essas medidas…”. Disse que, era 
daquela mensagem concreta, das coisas reais/efetivas, que as pessoas precisavam, 
porque de conversa estavam todos fartos e tinha que haver uma inversão do discurso 
político, ou seja, este tinha que ser positivo, motivador e que envolvesse as pessoas, mas 
no caso do Sr. Presidente, que tinha responsabilidades executivas, era mais do que isso, 
era a concretização efetiva das obras, sendo que o PSD, quando questionado sobre o que 
é que fazia, respondia que apenas fazia aquilo que as responsabilidades que os praienses 
haviam-lhes atribuído permitiam. Concluiu dizendo que, o que o era preciso era que o 
Sr. Presidente conseguisse responder, de uma forma precisa e concreta, às questões 
colocadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que, o ponto quinto e 
sexto nada tinham que ver um com o outro, porque o que estava a discussão no ponto 
seis, dizia respeito, apenas, às contas do município da Praia da Vitória, isto é, as contas 
consolidadas integravam a Praia Ambiente, a Cooperativa Praia Cultural e o município 
e, no ponto seis, eram apenas avaliadas as contas do município, pelo que, julgava que o 
Sr. Presidente ia esclarecer aquela situação, mas quando este havia respondido a uma 
das questões da bancada do PSD, misturava redução de custos da Praia Ambiente, da 
Cooperativa Praia Cultural, com a Câmara, para justificar o ponto seis, mas aquela 
situação não era verificada, pois só havia condições de se aprovar o ponto seis, porque 
se verificava a questão do endividamento, que decorria da alteração da lei de dois mil e 
dezassete, que tinha que ver com o valor médio das receitas dos últimos três anos, 
depois tinha um ponto sobre o valor, era calculado nesse sentido e tinha uma margem de 
endividamento, sendo que esse endividamento, que era considerado ali, não tinha que 
ver com o endividamento das outras entidades, pelo que seria correto da parte do Sr. 
Presidente, explicar aquela situação e não misturar as coisas, pois o que estava em 
causa, no ponto seis, eram as contas do município, que cumpria o rácio de 
endividamento e seria interessante fazer aquelas contas, incluindo o endividamento da 
Cooperativa Praia Cultural e da Praia Ambiente, quando se chegasse ao fim da 
integração do património que ia ser integrado, sendo que parte já o tinha sido e a outra 
parte seria até final de dois mil e vinte, pelo menos era isso que estava nas 
recomendações do Tribunal de Contas e tinha ideia que o Sr. Presidente da Câmara já o 
havia assumido naquela Assembleia de que ia fazer a integração do restante património 
no perímetro municipal. Posto isso, disse que em relação ao PAEL, existia uma 
candidatura em que o executivo, de então, assumia uma série de compromissos que 
tinham que ver com a redução de custos, nomeadamente, do funcionamento do 
município e que permitiam obter aquele financiamento, sendo que, a partir daquele 
momento, poderia ser suspenso. De seguida, pediu ao Sr. Presidente da Câmara para 
não misturar a redução de custos das outras entidades, com a do município, pois isso 
não fazia sentido nenhum. ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que estavam a votar a 
suspensão do PAEL e não a apresentar o orçamento para dois mil e vinte, pois isso só 
seria feito para novembro ou dezembro e aí sim era o momento de dizer aos praienses 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 3  Página 16 de 17 
 
 

 

quais eram os investimentos, os apoios, etc., que teriam, quer do lado da despesa, quer 
do lado da receita, para o ano de dois mil e vinte. Informou que, aquelas respostas não 
eram possíveis, até porque nem tinham que ser dadas e era impossível tê-las. 
Relativamente à questão do Deputado Francisco Ávila deu o exemplo da TERAMB, ou 
seja, disse que esta não tinha, de acordo com as regras, consumido, mas tinha tido 
impacto nas contas da Câmara, porque em dois mil e dezoito tinham sido menos 
duzentos mil euros para pagar a fornecedores para fazer investimento, pois estes tinham 
sido inseridos nas contas da TERAMB, devido ao seu prejuízo. Disse que, era referente 
às contas consolidadas porque a Câmara, havendo alguma falha, ou algum problema na 
Praia Ambiente ou na Cooperativa Praia Cultural, como tinha sido o caso do exemplo 
dado, é que, dos seus recursos, tinha que suprimir os resultados. Posto isso, disse que, 
quando referia que tinham aqueles resultados do PAEL, era porque se não tivessem tido 
alterações e bons resultados na Cooperativa Praia Cultural e na Praia Ambiente era 
impossível à Câmara ter aqueles resultados. Referiu que, era verdade que estavam a 
falar só das contas da Câmara, mas se as outras entidades, que a Câmara tinha 
responsabilidade, não corressem bem, naturalmente que a Câmara tinha obrigação legal 
de as socorrer. -----------------------------------------------------------------------------------------        
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que, uma coisa eram dados e 
outra era a dívida e no ponto seis havia condições para se sair do PAEL porque 
preenchia o requisito da dívida da Câmara, que decorria da alteração da lei de dois mil e 
dezassete, sendo que o que o Sr. Presidente havia dito, só fazia sentido se este tivesse 
recorrido ao financiamento bancário para fazer fase ao prejuízo da TERAMB, o que não 
tinha acontecido, pelo que, não se devia misturar dívida com gastos. Referiu que, o Sr. 
Presidente mencionava que a bancada do PSD tinha uma atitude de querer penalizar as 
pessoas e as empresas, mas a penalização que era impingida às pessoas do município, 
era o prazo de pagamento perante as mesmas, pois havia faturas da Câmara, desde 
janeiro, por pagar a algumas empresas, ou seja, era complicado a bancada do PSD ser 
acusada daquela situação, quando havia exemplos daqueles na Câmara. Posto isso, disse 
que era melhor haver cuidado com aquela situação e haver uma postura mais 
colaborante, para que, posteriormente não se entrasse em contradições. ---------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal, em relação ao exemplo da TERAMB, 
esclareceu que se não colocassem, dentro do prazo definido pela lei, o valor da 
TERAMB, o valor da dívida desta consolidava, para os níveis de endividamento da 
Câmara, automaticamente, ou seja, se não tivessem colocado os quatrocentos mil euros 
na TERAMB, não teriam saído do PAEL, da mesma forma que em termos da gestão de 
bens, se não houvesse a obrigação de ter que se colocar o referido dinheiro na 
TERAMB, este poderia ter sido usado para outras coisas, como já tinha referido. ---------   
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e questionou sobre o ponto de 
situação do processo da participação variável do IRS, ou seja, da dívida que a Câmara 
reclamava em Tribunal há já algum tempo. -------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que o processo em Tribunal se 
mantinha e que já se havia percebido, de ambas as partes, que não haveria uma solução 
política para o mesmo. Informou que, nas reuniões da ATAM, já tinham dado o 
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processo quase como perdido e só judicialmente é que conseguiriam, eventualmente, 
ver validada a sua opinião, pelo que, naquele momento, não estava a contar com aquele 
dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte votos 
a favor, dezanove do PS e um do CDS-PP e doze votos contra do PSD. -----------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------  
 -------- “O CDS votou favoravelmente esta demonstração de contas, porque reconhece 
nelas um esforço deste executivo em endireitar as contas deste município. Apesar de 
verificarmos que há alguns pontos a corrigir e que merecem alguma atenção, não é 
menos facto que há um esforço que está a ser empregue e, portanto, esse esforço 
também deve ser reconhecido e, neste momento, foi reconhecido com um voto 
favorável. Esperamos que o município continue a empenhar os seus esforços para 
melhorar as dívidas à Banca e, sobretudo, as dívidas a fornecedores.”. ---------------------   
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
SUSPENSÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO APROVA DO NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) . ----------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------  
 -------- “O CDS, obviamente, votou favoravelmente este ponto, porque decorre 
naturalmente do exercício financeiro do último ano e não seria coerente da nossa parte 
aprovar este ponto votando contrariamente à votação deste ponto.”. ------------------------   
 
 -------- 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 treze horas e quarenta minutos, e não havendo 
mais nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da terceira 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 
pelo Presidente e Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. --------------------------------  
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