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ATA Nº 4 
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019 
 

27 DE SETEMBRO DE 2019 
 

 -------- Aos vinte e sete dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e dezanove, pelas 
dez horas e quinze minutos, na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, 
reuniu a Assembleia Municipal da Praia da Vitória na quarta 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, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS em substituição de 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, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Clélio Ribeiro Parreira Toste de 
Meneses – PSD, Paulo Rui Mendes Homem – PSD em substituição de Bruno César 
Félix Nogueira – PSD, Filipe Barcelos Rocha – PSD em substituição Cláudia Filipa 
Gomes Silva – PSD, Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paula Cristina 
Ávila Rocha – PSD em substituição de Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Sandra 
Isabel Ávila Galvão – PSD, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em 
substituição de Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, José Aurélio Coelho Gomes 
– PSD em substituição de Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Lígia Maria da Silva 
Dutra – CDS-PP em substituição de Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – 
CDS-PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Luís Carlos 
Dutra Vieira – Junta de Freguesia dos Biscoitos, 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, Carla 
Andreia Pereira em substituição de 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, Valter Manuel Linhares Peres – PS, 
Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Cláudia 
Filipa Gomes Silva - PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Nuno Graciliano de 
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Almeida Cabral – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia 
Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP e Maura Filipa Pereira Branco – Junta de Freguesia do 
Porto Martins.------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 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, Valter Manuel Linhares Peres – PS, 
Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Cláudia 
Filipa Gomes Silva - PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Nuno Graciliano de 
Almeida Cabral – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia 
Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, Maura Filipa Pereira Branco – Junta de Freguesia do 
Porto Martins, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Jorge Emanuel da Costa Gomes - 
PSD. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- À presente reunião não apresentaram justificação de falta, nos termos do número 
dois do artigo vinte e nove, da Lei número setenta e cinco de barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, os seguintes membros: ---------------------------------------------------------  
 --------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, 
Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e 
Rui Miguel Mendes Espínola. -----------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 
oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, o 
seguinte membro da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  
 --------  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE DEZASSETE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZANOVE – SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA:---------------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com trinta e um votos 
a favor, dezoito do PS, doze do PSD e um do CDS-PP e uma abstenção do PS. -------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE CATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE – TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA: -------------------------------------- 
--------O Deputado Clélio Meneses apresentou uma correção à ata.------------------------- 
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 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com trinta e um votos 
a favor, dezoito do PS, doze do PSD e um do CDS-PP e uma abstenção do PS. -------   
 
 -------- 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. ----  
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, às equipas de voleibol nos escalões de juniores e de 
minis da ADREP-Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense, pelas vitórias 
no Campeonato Regional e no Encontro Regional dos respetivos escalões, lido pelo 
Deputado António Borges. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 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, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, pela Menção 
Honrosa, fruto do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto de Restauro Ecológico e 
Conservação da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória, lido pela 
Deputada Eulália Leal. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 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 jovem aluno Marco Correia, da Escola Básica 
Integrada dos Biscoitos, na Praia da Vitória, pelo terceiro lugar alcançado na fase final 
do Campeonato Nacional de Leitura, lido pelo Deputado Bruno Lopes. ---------------------  
 -------- 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 Pesar, pela morte do Deputado ao Parlamento Europeu, André Jorge 
Dionísio Bradford, 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, 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 Pesar, pela morte de Quitéria Correia, lido pelo Deputado Elmano 
Nunes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao menino Laurindo Júnior, pelo seu percurso de mérito 
na vida futebolística, lido pela Deputada Sandra Galvão. ---------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís leal usou da palavra e disse que a bancada do PS 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, à direção artística das Festas Praia 2019, louvando todos 
os voluntários e colaboradores que se dedicaram à organização das maiores festas 
concelhias, lido pela Deputada Eulália Leal. ------------------------------------------------------  
 -------- 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 PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Fontinhas Ativa, bem como ao atleta 
Lucas Mendonça, pelo título de campeão nacional, lido pelo Deputado Paulo Sousa. -----  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao jovem atleta Lucas Mendonça, pela conquista do 
título de Campeão Nacional de Contrarrelógio e à Associação Fontinhas 
Ativa/Promotora, pelos resultados alcançados pela equipa da freguesia das Fontinhas, 
lido pelo Deputado Hélder Pereira. -----------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitória, pela prestação das suas duas equipas na fase final do Campeonato do 
Mundo de Trauma e Desencarceramento 2019, em França, bem como pela futura 
organização da fase final do Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento em 
2023, na Praia da Vitória, lido pelo Deputado António Borges. -------------------------------  
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 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação de Bombeiros Voluntários da Praia da 
Vitória, pelos resultados obtidos no Campeonato no Mundial de Trauma e 
Desencarceramento e pela nomeação para a organização do Mundial no ano 2023, lido 
pelo Deputado César Toste. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, pelos 
títulos e pódios alcançados nos Campeonatos Nacionais de Cadetes e Sub-21, lido pelo 
Deputado António Borges. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses 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, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo dos Biscoitos, pela conquista da 
Supertaça António Faustino Borba – Ilha Terceira – Futsal Seniores Masculinos, época 
2019/2020, assim como, pelos excelentes resultados desportivos na formação, lido pelo 
Deputado José Laranjo. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses 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, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória e às juntas de 
freguesia dos Biscoitos, Porto Martins e Santa Cruz, pelo título de Praia Zero Poluição 
2019, lido pelo Deputado Luís Leal. ---------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses 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, foi aprovado 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;  ---------------------------------------------------  
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 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 28 D E MAIO A 
9 DE SETEMBRO DE 2019; ----------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Luís Leal usou da palavra e questionou se, em relação aos 
nadadores salvadores, a procura era inferior à oferta e sugeriu que se aumentasse o 
rendimento base desses. ------------------------------------------------------------------------------       
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e questionou o seguinte: ------------                              
 -------- 1ª Relativamente ao passeio sénior, quais os custos associados a este e quais os 
critérios observados na seleção dos participantes, séniores e menos séniores; --------------  
 -------- 2ª Relativamente ao circuito dos Mini-Bus, quais os trabalhos preparatórios 
daquela decisão e o resultado dos mesmos, bem como, qual a avaliação, até à data, que 
o município fazia daquele projeto; -----------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Relativamente à reunião com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o 
Governo, em relação à Comissão Bilateral, qual o resultado da mesma; ---------------------  
 -------- 4ª Relativamente aos jogos intermunicipais, que vinham sendo organizados pelo 
município de Angra do Heroísmo, mas que no corrente ano não contaram com a 
participação de nenhuma freguesia do concelho da praia, qual a opinião da Câmara 
Municipal para que isso não tivesse acontecido e que medidas iam tomar para que não 
voltasse a acontecer; ----------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 5ª Relativamente à participação de funcionários do município ou de entidades do 
perímetro municipal, numa atividade partidária em horário laboral, se estas tinham sido 
dispensados do serviço e se sim, qual o critério utilizado para tal; ----------------------------   
 -------- 6ª Na sequência do referido sobre o Plano Municipal de Educação e o Centro de 
Atividades de Tempos Livres da Agualva, questionou qual o ponto de situação dos 
outros casos relacionados com a educação; -------------------------------------------------------   
 -------- 7ª Relativamente ao Plano Diretor Municipal, qual o estado do mesmo e que 
previsão se fazia em relação à conclusão do processo em causa. ------------------------------                     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu, relativamente à: ------------------  
 -------- 1ª Questão – que os custos apurados, até ao momento, eram de cerca de trinta 
mil euros. Quanto aos participantes, esclareceu que todos eram residentes no concelho 
da Praia da Vitória e tinham mais de sessenta anos e os menos jovens eram aqueles que 
faziam parte das direções ou que eram voluntários nos centros de convívio. ----------------      
 -------- 2ª Questão – que a concertação teve origem nos fóruns “Pensar a Cidade do 
Futuro” quando se discutiu a mobilidade. Acrescentou que tinham sido consideradas as 
questões relacionadas com o turismo, como também com os táxis, tendo havido 
reuniões com estes últimos e existia a pretensão de uma mais, após o período avaliação. 
Na avaliação, informou haver questões quanto à extensão do circuito para um único 
autocarro não se conseguindo cumprir o horário em certas horas do dia e ainda a 
reivindicação para que o circuito cobrisse outras áreas da cidade. Finalizou informando 
que a ser mais discutida era a ligação ao aeroporto pelo que poderia ainda sofrer 
alteração. -----------------------------------------------------------------------------------------------      
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 -------- 3ª Questão – que o Sr. Ministro tinha informado que, como situações 
preocupantes na descontaminação havia dois locais em que os resultados não estavam a 
ser os pretendidos, nem com a rapidez necessária, pelo que havia ainda muito fazer. ------  
 -------- 4ª Questão – que estes não tinham sido cancelados, mas sim adiados, pois 
quando a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo havia entrado em contato, com a 
finalidade de ser a Câmara Municipal da Praia da Vitória a organizar, esta tinha 
informado que aquelas datas não eram as melhores, em especial devido ao início do ano 
letivo. Acrescentou que, os jogos irão ser realizados no Paul, em data a acertar, e que o 
contato com as juntas de freguesia não tinha sido tardio, mas sim porque não havia 
inscrições e aquele era um último forcing para ver se se conseguia alguma inscrição. -----            
 -------- 5ª Questão – que a acusação que era feita, de forma direta ou indireta, de que 
não sabiam distinguir a Câmara Municipal do partido, o Sr. Deputado Clélio Meneses 
ficava com ela, pois eram suas aquelas palavras. Informou que, relativamente aos 
funcionários da autarquia, o que podia garantir era que dispensas ao serviço para 
atividades partidárias, não eram dadas, pelo que estes ou estavam por conta das 
respetivas horas ou de férias. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- 6ª Questão – que, quanto ao início do ano letivo, tinha corrido bem, tinham-se 
efetuado um conjunto de intervenções de manutenção no período do verão e outras 
continuariam a sofrer intervenções ao longo do ano. --------------------------------------------   
 -------- 7ª Questão – que já havia terminado a primeira fase e a segunda, a de aprovação, 
já tinha tido início, sendo que o processo já não estava nas mãos da Câmara Municipal. 
Confessou que, esperava que o voltassem a rececionar ainda durante o presente ano, 
para, depois, se iniciar o processo das formalizações e das discussões públicas até à 
deliberação final. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Relativamente aos nadadores salvadores e à época balnear, respondeu que aquele 
era um problema grave e que tinha que merecer alteração, devido às seguintes 
particularidades: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Atualmente a formação de nadadores salvadores era muito mais difícil e 
extremamente exigente e o número de pessoas com certificação tinha caído 
drasticamente; -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Com o aumento de zonas balneares com bandeira azul e com o início antecipado 
da época balnear, eram necessários cerca de trinta nadadores salvadores a tempo inteiro, 
durante toda a época, mas o facto era que muitos deles eram estudantes, em especial, do 
ensino superior, o que provocava uma quebra de profissionais no início e no fim da 
época, tornando, assim, muito exigente a gestão do assunto. -----------------------------------    
 -------- Sendo uma atividade sazonal, era difícil que outra pessoa, que não estudante 
estivesse disponível para tal. ------------------------------------------------------------------------                 
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e questionou qual a posição da 
Câmara em relação ao fim dos programas ocupacionais e consequente diminuição de 
mão-de-obra nas juntas de freguesia e à limpeza das ribeiras, nomeadamente corte, 
desbaste, etc. necessária. -----------------------------------------------------------------------------                                  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a Câmara Municipal se 
deparava com a mesma situação, pois não se estava a proceder a algumas renovações, 
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pelo que se estava a reestruturar um conjunto de respostas e de serviços que eram 
prestados pela Câmara Municipal. Relativamente às juntas de freguesia, disse que o 
financiamento que estas recebiam atualmente, estava aos níveis até anteriores a haver 
programas ocupacionais e havia a garantia de um aumento de dez por cento, até a final 
do mandato. Adiantou, ainda, que a questão da mão-de-obra das juntas de freguesia 
seria alvo de uma proposta para o orçamento do próximo ano. Informou, ainda, que, em 
relação às ribeiras, já haviam sido sinalizadas todas as situações urgentes, para 
intervenção e que, a situação mais preocupante no concelho era na zona das Fontinhas e 
que a mesma já estava a ser tratada. ----------------------------------------------------------------                   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------     
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
TRIMESTRE DE 2019 DA TERAMB, E.M.;  -------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar o 
ponto três e quatro em simultâneo, o qual foi aceite. Após isso, fez uma explanação dos 
pontos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que ia insistir no desfasamento 
entre a preparação das contas e a apresentação na Assembleia e que se tentasse que na 
sessão de junho se tivesse as contas do primeiro trimestre. Em relação ao ponto anterior, 
saudou a abertura para novas transferências/reforço de transferências para as juntas de 
freguesia e recomendou que o processo de preparação envolvesse as mesmas. 
Relativamente às contas, saudou a evolução positiva da TERAMB, no seguimento 
daqueles que já tinham sido os resultados de dois mil e dezoito, e disse estranhar que 
não aparecessem as contas da Praia Ambiente, nem as da Praia Cultural, pelo menos do 
primeiro trimestre, pelo que gostava de ver essa situação explicada. -------------------------       
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que o Regime Jurídico da 
TERAMB era diferente porque era intermunicipal, por isso, era presente mais cedo. 
Referiu que as contas da Praia Ambiente não tinham vindo à Assembleia, ou por lapso 
dos serviços ou por causa da data e as da Cooperativa passariam a vir, conforme era o 
compromisso. Acrescentou que a questão fundamental era que, quer do ponto de vista 
da Praia Ambiente quer da Cooperativa, aquele era um procedimento que passariam a 
ter e que passar a ser presente na sessão de junho, em termos de prazos, era difícil, mas 
iam tentar. Concluiu dizendo que iam procurar sempre fazer aquele esforço, porque 
eram documentos para conhecimento e era importante a Assembleia ter conhecimento 
dos mesmos, mas aquela agilização, por vezes, não era fácil, porque não havia o hábito 
nem a obrigação legal, mas reafirmava o compromisso de os apresentar e de corrigir o 
lapso temporal mencionado. -------------------------------------------------------------------------        
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que as questões de gestão eram 
importantíssimas nas empresas, mas não acreditava que só naquele momento é que 
estivessem a analisar os resultados e não o fizessem mensalmente. Disse que, o Sr. 
Presidente não tinha respondido à questão das contas, da Praia Ambiente e da Praia 
Cultural, não estarem na ordem de trabalhos, uma vez que era habitual e que se estas 
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viessem em dezembro iam estar, nove meses depois, a analisar as contas do primeiro 
trimestre.------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal relembrou a anterior resposta, ou seja, 
informou que as contas já tinham sido presentes a reunião de Câmara e que, por lapso 
dos serviços ou por causa das datas não estavam em análise naquela Assembleia. ---------   
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que, uma fez que a TERAMB estava 
com resultados positivos, ficava a sugestão de as despesas relativas à entrega de 
depósitos na mesma, serem assumidas pela Câmara Municipal. -------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que a sustentabilidade da 
TERAMB vinha sendo uma luta da Câmara Municipal e isso ia-se manter, para que não 
acontecesse o que havia acontecido em dois mil e dezoito. Em relação à sugestão 
apresentada, disse que estavam a falar de todos aqueles que tinham uma relação 
comercial com a TERAMB, darem o seu contributo à sustentabilidade da mesma e que 
achava que era o que também pretendiam na gestão de resíduos na ilha Terceira. 
Concluiu dizendo que a estratégia era a TERAMB ser sustentável, financeiramente, ao 
nível direto com os seus clientes. -------------------------------------------------------------------      
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE A INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA SEMESTRAL DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓR IA, 
ENVIADO POR SANTO VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS , SROC, 
LD.ª; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA DA CÂMARA  
MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA;  -----------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------        
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que o PSD iria 
votar a favor, até porque a lei impunha que houvesse um Código de Ética e de Conduta 
e esta tinha que ser cumprida. -----------------------------------------------------------------------          
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL D A 
DESPESA REFERENTE À EMPREITADA DE “CONSERVAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DA MURALHA DA PRAIA DA VITÓRIA”;  ------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
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 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO DO REGULAMENTO VIVER E INVESTIR NA PRAIA DA 
VITÓRIA;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que, o grupo 
municipal do PSD, requeria que aquele assunto baixasse à Comissão Permanente, por 
um conjunto de razões, mas sobretudo pela relevância do assunto em causa e deu alguns 
exemplos de algumas matérias que achava que deveriam ser esclarecidas. Acrescentou 
que, o baixar à Comissão Permanente não trazia qualquer prejuízo para o município 
nem para os munícipes, pois aquele regulamento só entrava em vigor com o orçamento. 
Posto isso, solicitou à Mesa que fosse posta a votação a proposta apresentada. -------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal disse-se surpreendido com a última 
intervenção, por achar que a mesma iria no sentido de não aprovarem a proposta, uma 
vez que a visão do PSD era outra e por acharem que a Câmara Municipal não tinha 
condições para isentar taxas, reduzir impostos e aumentar isentivos. Relativamente ao 
regulamento em causa, relembrou que grande parte das medidas já estavam preparadas, 
desde o início do projeto político da sua equipa e tinham sido melhoradas e trabalhadas 
durante bastante tempo. Disse que, a questão da aprovação, não era a sua data, mas sim 
a entrada em vigor, pelo que, o objetivo era que, deliberado em sede de Assembleia 
Municipal, fosse de imediato para publicação no Diário da República, que deveria 
demorar cerca de um mês e meio. Devido a isso, informou que a intenção era que o 
regulamento estive em vigor a um de janeiro, para poderem, de imediato, lançar as 
candidaturas e para que tivesse o seu impacto no terreno. Disse, ainda, que das razões 
sinalizadas, não via motivo para baixar à Comissão Permanente, pois o objetivo da 
Câmara Municipal era, exatamente, os critérios ali plasmados. Concluiu dizendo que, 
poderiam, se assim o entendessem, ter um franco debate sobre a matéria e propor 
alterações de redação, em sede de Assembleia Municipal. -------------------------------------          
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que falava sobre 
aquilo que entendia, sobre o que achava melhor para os praienses e nunca sobre aquilo 
que o Sr. Presidente da Câmara queria que ele falasse. Quanto ao aumento de impostos, 
disse que já estava bastante debatido e que não era por uma coisa ser dita muitas vezes 
que passava a ser verdade, pelo que relembrou que o que o PSD havia dito era que se 
não fossem tomadas as medidas, que o Tribunal de Contas recomendava, era óbvio que 
havia o risco de isso acontecer, mas como a Câmara as tinha tomado, isso não tinha 
acontecido. Em relação ao proposto, esclareceu que o PSD apenas queria contribuir para 
melhorar o documento, pois achavam que havia alguns erros e que isso não ia provocar 
qualquer atraso no respetivo processo. -------------------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o que estava ali em causa 
era um conjunto de incentivos, de benefícios fiscais e de incentivos financeiros diretos. 
Referiu que, o anterior discurso tinha sido completamente diferente sobre a análise da 
situação financeira, de forma a fugir e arrumar o assunto. Esclareceu que, o regulamento 
em causa tinha regras bastante claras, um conjunto bastante alargado de isenções fiscais, 
de reduções de taxas e de benefícios para que houvesse mais população a viver e a 
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investir na Praia da Vitória, por isso, entendiam que estavam reunidas as condições, da 
parte da Câmara Municipal, para que o mesmo fosse aprovado e preparado para entrar 
em vigor a um de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Luís leal interveio e relembrou que, a proposta de regulamento em 
causa, tinha sido aprovada, por unanimidade, em reunião de executivo, o que significava 
que os Srs. Vereadores do PSD não haviam levantado qualquer questão técnica. Quanto 
à proposta de baixar à Comissão Permanente, referiu que, aquilo que entendiam serem 
especificidades de um assunto, que já tinha sido deliberado por unanimidade, não lhes 
parecia prático tomar esse rumo. --------------------------------------------------------------------        
 -------- O Deputado Francisco Ávila iniciou a sua intervenção relembrando que, no 
caso da alteração de trânsito numa rua, na freguesia dos Biscoitos, em que a proposta já 
tinha sido aprovada pela Assembleia de Freguesia e em reunião de Câmara e tendo, 
apenas, na Assembleia Municipal se levantado a questão, tinha baixado à Comissão 
Permanente, um regulamento, com aquela importância, já não necessitava de 
discussão/vontade mais alargada de consenso. De seguida, mencionou que quem havia 
alertado para a situação financeira do município, tinha sido o Tribunal de Contas e não o 
PSD e acrescentou que iam acompanhar todo aquele processo com calma, pois se a 
situação fosse tão boa, não havia prazos de pagamento a fornecedores superiores a trinta 
dias. Relativamente ao regulamento em causa, questionou qual o montante que iria ser 
disponibilizado, no orçamento para dois mil e vinte, para o mesmo. -------------------------       
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que, lamentava 
que o Deputado Luís Leal estivesse naquela situação, porque o que estava ali em causa 
era uma profunda incoerência, tal como já havia sido referido. Acrescentou que, 
estavam a falar de um regulamento importante para o futuro do concelho e que 
aprovando o mesmo naquele dia ou em dezembro não fazia diferença nenhuma, pois 
este não ia se aplicado no dia seguinte, mas sim em dois mil e vinte, com a aplicação do 
orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a questão da incoerência, 
ou seja, a situação dos Biscoitos era incomparável, porque tinha havido uma situação, 
há cerca de dez anos, que tinha levantado muitos dúvidas em relação ao trânsito naquela 
freguesia, sendo que estava a ser feito um trabalho, por parte da Comissão Permanente, 
sobre toda a freguesia. Informou que, a dúvida suscitada em reunião de Câmara, tinha 
sido sobre a sustentabilidade do regulamento. Referiu que, a previsão, para inscrição no 
orçamento do próximo ano, era de cerca de cinquenta mil euros e um dos motivos pelo 
qual queriam aprovação da proposta em causa depressa, era para poderem explicar a 
mesma aos comerciantes e, assim, tentar perceber se esse valor era suficiente. 
Acrescentou que, a questão fundamental, independentemente dos juízos de valor, era 
que, aquando da saída do Relatório do Tribunal de Contas, o PSD tinha tomado várias 
posições políticas, que não eram do Relatório, mas sim situações/perspetivas criadas 
pelo mesmo. Concluiu dizendo achar que havia condições para a proposta em discussão 
ser submetida a votação. -----------------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, o Sr. Presidente tinha 
mencionado que a Praia da Vitória estava a aumentar de população, mas segundo os 
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dados oficiais do PORDATA, esta estava a diminuir e alertou para que não se dissesse 
aquilo que era conveniente, consoante o momento e a ocasião, mas sim, sempre, a 
verdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Francisco Ávila relembrou que o Sr. Presidente tinha dito que até 
ao fim do mandato, ia investir meio milhão de euros no regulamento em discussão, pelo, 
que gostaria que o mesmo descriminasse aquele valor. -----------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o referido sobre a 
população, era referente a uma notícia de um jornal local, com os dados do Serviço 
Regional de Estatística dos Açores e estes sim eram oficiais, pois tanto quanto sabia, o 
PORDATA não o era. De seguida, esclareceu que, quando falava no valor de cinquenta 
mil euros era referente ao valor que estaria inscrito, em termos de benefício, no 
orçamento para dois mil e vinte e quando falava, até ao final do mandato, em meio 
milhão de euros, era todo o cômputo global entre a despesa e aquilo que era a receita 
espectável que a Câmara Municipal ia abdicar. --------------------------------------------------        
 -------- O Deputado Francisco Ávila esclareceu que, o que tinha pedido era que o valor 
em causa fosse concretizado, ou seja, não podia ser avançada a informação de que iam 
ser investidos meio milhão de euros no orçamento e não se concretizar esse montante. ---   
 -------- Submetida à votação, a proposta do PSD do regulamento baixar à Comissão 
Permanente, foi rejeitada por maioria, com dezoito votos contra do PS e treze 
votos a favor, doze do PSD e um do CDS-PP. -------------------------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com trinta 
votos a favor, dezoito do PS, onze do PSD e um do CDS-PP e com uma abstenção 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses apresentou a seguinte declaração de voto: -----------  
 -------- “ Obviamente que o PSD está a favor do conteúdo material e substancial destes 
apoios, de resto, pessoalmente, devo dizer que não foi com misto de alguma curiosidade 
que vejo que o slogan de uma campanha eleitoral, de há catorze anos, que era “Viver na 
Praia”, é recuperado, catorze anos depois, exatamente como título deste regulamento. 
Por acaso, o tempo leva a passar, mas as coisas costumam ir ao seu lugar. À parte esta 
questão, só para dizer que o PSD está a favor, obviamente, do apoio, da substância do 
apoio. O apoio é essencial, é importante, como diz o próprio regulamento, é urgente, é a 
prova de que alguma coisa ainda está mal. Os dados também do Serviço Regional de 
Estatística, oficiais, dizem que a Praia está a decrescer de população, isto é, o 
PORDATA diz que a Praia esta a descer de população, o Serviço Regional de 
Estatística, que são os dados oficiais, dizem que está a descer de população, o 
Presidente da Câmara diz que está a subir de população porque quer e há quem acredite, 
cada um é livre de acreditar naquilo que quiser, mas a verdade está acima da mentira, 
como é óbvio. Neste caso concreto, a declaração de voto é no sentido de que este 
regulamento, merecia muitas melhorias, merecia ser clarificado, relativamente à sua 
concretização, na prática perante os requerimentos que vão surgir. É uma questão 
polémica, porque quando há apoios, todos querem apoios e quando todos querem apoios 
vão surgir dúvidas de interpretação. Era importante clarificar isso a tempo, antes de 
haver os problemas, o PSD quis contribuir para isso, o PS não quis contribuir, a Câmara 
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há-de resolver os problemas que vão surgir com a interpretação, mas o PSD tem a 
consciência tranquila que quis evitar que houvesse esses problemas e que esse diploma 
fosse muito melhor do que aquilo que é, mas, felizmente vai haver esse tipo de apoios, 
que tem o apoio do PSD.” ---------------------------------------------------------------------------      
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DOS LOTE S E 
FRAÇÕES DO BAIRRO DE SANTA RITA, FREGUESIA DE SANTA  CRUZ;  ----  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que, aquele era 
um assunto que já tinha sido ali presente várias vezes e estavam a chegar a um ponto 
final do processo, pelo menos no que dizia respeito à Câmara Municipal, antes da 
concretização das escrituras e da passagem do património para os respetivos moradores 
e o que tinham a dizer era “ainda bem/finalmente que esta situação está resolvida”. 
Acrescentou que, aquela era uma vitória das pessoas, que muito tinham sofrido com 
aquela situação e estava convicto que tinha sido a pressão e a resistência das pessoas, 
que tinha levado àquele desfecho. Disse que, estavam perante uma situação em que os 
contributos que cada um, à sua medida, tinha dado, tinham sido essenciais, a decisão era 
daquela Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Câmara Municipal e os cidadãos que 
haviam lutado, durante todo aquele tempo, aqueles que tinham conseguido resistir e 
chegado ali, conseguiam viver o sucesso da sua luta e da sua resistência. Informou que, 
aquela era a primeira palavra que diziam sobre o assunto, correspondia àquilo que 
sempre haviam dito em público e também no apoio que vinha sendo dado, àqueles que o 
tinham solicitado. De seguida, deixou três questões sobre o assunto: -------------------------  
 -------- 1ª Questão – como estava a situação dos despejados; ----------------------------------  
 -------- 2ª Questão – quais os critérios para se chegar ao valor de vinte e quatro euros 
por metro quadrado; ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – se os financiamentos, necessários àquela operação, estavam 
garantidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – todas as famílias com condições para voltar tinham regressado às 
suas casas, com exceção dos que não tinham condições e continuavam em arrendamento 
suportado pela Câmara, porque, qualquer intervenção nas casas só seria apoiada após a 
legalização das mesmas. -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – aquele valor era o que estava na avaliação que suportava toda a 
operação, isto é, antes de se proceder à aquisição, tinha sido feita uma avaliação que 
separava o chão das habitações, isto feito habitação a habitação. Informou que, tudo o 
que tinham comprado estava avaliado em cinco milhões e tal, dos quais, cerca de um 
milhão e seiscentos era o valor do terreno rústico, que tinha sido adquirido e, nessa 
avaliação estava avaliado em vinte e quatro euros o metro quadrado. ------------------------  
 -------- 3ª Questão – já tinha sido publicado o despacho do Sr. Ministro das Finanças, 
relativamente à questão da dívida. Acrescentou que, a norma constava no Orçamento de 
Estado, ainda não tinham recebido o valor, mas o compromisso era até trinta e um de 
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dezembro, pelo que não estava em dívida e acreditava que o valor para a prestação do 
corrente ano seria rececionado. Quanto ao restante da operação, disse que a perspetiva 
era que se mantivesse a solidariedade da República, pois era esse o compromisso do 
atual Governo da República e a última trans seria paga pelas vendas, porque o chão a 
adquirir pelos moradores era, sensivelmente de um milhão e cem, ou seja, basicamente 
o valor dessa trans. -----------------------------------------------------------------------------------          
 -------- O Deputado Francisco Ávila solicitou, em relação à questão do financiamento, 
que o Sr. Presidente concretizasse o mesmo. -----------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a Câmara não se ia 
endividar em nada, isto é, o objetivo político era o valor em causa ser suportado pelo 
Governo da República, pelo menos era o compromisso do atual Governo, e a última 
trans pelos moradores. Em relação à Câmara Municipal, a operação em si é que pesava 
nos limites de endividamento, daí a exceção por via do Ministério das Finanças. ----------      
 -------- O Deputado Francisco Ávila questionou sobre qual a necessidade de uma 
exceção se a Câmara não se ia endividar. ---------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, não ia haver qualquer 
dívida bancária da Câmara, a questão era que, quando tinha assinado a escritura, estava 
a comprometer a Câmara Municipal em quatro milhões de euros, o que, 
independentemente desta não ter dinheiro seu na operação, pesava no endividamento da 
Câmara Municipal, daí a norma do Orçamento de Estado que exceciona e daí o 
despacho do Sr. Ministro que garantia essa exceção. --------------------------------------------     
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio e disse que via um risco associado à 
operação em causa, isto é, o facto de se estar a trabalhar com base em compromissos. 
Confessou que, lhe fazia alguma confusão trabalhar com montantes daqueles, 
nomeadamente o Tribunal de Contas ter dado visto para uma situação com base num 
compromisso. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, era verdade, isto é, havia 
compromissos e, efetivamente tinham que acreditar nas pessoas que estavam nas 
funções públicas. Concluiu, esclarecendo que, em relação ao visto, tinham remetido 
para o Tribunal de Contas e esse tinha respondido que a questão não estava sujeita ao 
mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 9. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA, OU 
SEU SUBSTITUTO, TAMBÉM ESTE PRESIDENTE DE JUNTA DE 
FREGUESIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES.  ---------------------  
 -------- O Presidente da Mesa apresentou o documento. ---------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Leal apresentou uma lista composta pela presidente da Junta 
de Freguesia da Fonte do Bastardo - Júlia Martinha Martins Borges Faria e, como 
substituta, a presidente de Junta de Freguesia do Porto Martins - Maura Filipa Pereira 
Branco.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Submetida à votação, a lista, foi aprovada por maioria, com dezassete votos 
a favor, doze em branco e um nulo. --------------------------------------------------------------  
 
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para, em defesa da honra, 
esclarecer que, quando havia falado dos números da Terceira, estava a fazer referência à 
publicação do Diário Insular, de vinte e oito de agosto do corrente ano, que dizia que os 
Sensos de dois mil e onze apontavam a ilha Terceira com cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta e sete habitantes e o título da notícia era “Terceira lidera perda de 
habitantes”. Isto porque, a estimativa do Serviço Regional de Estatística, para dois mil e 
dezoito, era de cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro, ou seja, a Terceira 
estava a perder população. Acrescentou que, a notícia não fazia referência a concelhos, 
pelo que se consultassem o site do referido Serviço, podiam ver que, precisamente os 
mesmos números que determinavam a queda em dois mil e dezoito, davam trinta e três 
mil, novecentos e três, no concelho de Angra do Heroísmo e vinte e um mil, trezentos e 
trinta e um, para o da Praia da Vitória, o que, comparativamente com os sensos de dois 
mil e onze, era mais cerca de trezentas pessoas. Posto isso, disse que a perspetiva era 
chegarem a dois mil e vinte um, com dados positivos e a Praia da Vitória, 
contrariamente à tendência regional, estava acima dos valores existentes em dois mil e 
onze. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------        
 
 -------- 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 cinquenta e cinco minutos, e não 
havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e 
deu por terminados os trabalhos da quarta 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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