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ATA Nº 5 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019 
 

20 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 -------- Aos vinte dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezanove, pelas dez 
horas e vinte minutos, na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, reuniu a 
Assembleia Municipal da Praia da Vitória na quinta 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, Hélder 
Francisco da Silva Pereira – PS em substituição de Nivalda de Fátima Meneses 
Bettencourt – PS, José Manuel de Aguiar Paim – PS, Francisco António Simões Rocha 
- PS em substituição de Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Eulália Ferreira Toste 
Leal – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Clélio Ribeiro Parreira Toste de 
Meneses – PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Graça das Mercês da Silva Brum 
Pereira – PSD em substituição de Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Jorge Emanuel 
Costa Gomes – PSD em substituição de Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, 
Francisco Valadão – PSD em substituição de Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Paula 
Cristina Ávila Rocha – PSD em substituição de 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, 
Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do Cabo da Praia, Rui Miguel 
Martins em substituição de 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, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt 
– PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva - PSD, 
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, 
Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD e Júlia Martinha Martins Borges Faria - Junta de 
Freguesia da Fonte do Bastardo. --------------------------------------------------------------------  
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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, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt 
– PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Cláudia Filipa Gomes Silva - PSD, 
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, 
Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, Júlia Martinha Martins Borges Faria - Junta de 
Freguesia da Fonte do Bastardo, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Francisco 
Alberto de Lima Ourique – PS, Paulo Rui Mendes Homem – PSD, José Aurélio Coelho 
Gomes – PSD e Filipe Barcelos Rocha – 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. -----------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Nenhum membro da Câmara Municipal 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. -----------------------------------------------------------------  
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE – QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA: ------------------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com vinte e cinco 
votos a favor, quinze do PS, nove do PSD e um do CDS-PP e sete abstenções, 
quatro do PS e três do PSD. -----------------------------------------------------------------------  
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----  
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
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 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, às empresas André Toste e João Paulino, Lda., Atlântida 
Mar – Empreendimentos Turísticos, Lda., Clínica Médica da Praia da Vitória, Lda., 
Equipraia – Comércio de Equipamentos e Representações da Praia da Vitória, Lda., 
Frimário – Produtos Alimentares, Lda., Gerardo Martins de Meneses – Comércio de 
Materiais de Construção, Lda., José Tomás da Cunha & Filhos, Lda., Marsuga – 
Empreendimentos Turísticos, Lda., Operterceira – Sociedade de Operações Portuárias 
da Praia da Vitória, Lda., e Agência de Viagens Via Vitória, por terem sido classificadas 
pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e pelo Turismo de Portugal 
com empresas com estatuto PME Líder 2019, 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 PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, a José Tomás da Cunha e Filhos, Lda., Ângelo Amaral, 
Lda., Terceirense de Rações e TREPA – Construção Civil, Lda., pelo reconhecimento e 
inclusão nas 100 Maiores Empresas dos Açores, lido pelo Deputado Valter Peres. --------  
 -------- 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 PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pelo acesso à 
Segunda Divisão Nacional na próxima época desportiva, lido pelo Deputado Fábio 
Valadão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que, por ter familiares com 
intervenção direta no Clube, não ia participar na votação. --------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, por fazer parte dos 
órgãos sociais do Clube em causa, estava impedido de participar na votação do 
respetivo 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). ---------  
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 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, a Paulo Guilherme Vieira Ormonde, pelo papel crucial que tem 
desempenhado no reencontro de cidadãos nascidos nos Açores, adotados por casais 
norte-americanos, com as suas famílias biológicas, lido pela Deputada Joana Ribeiro. ----  
 -------- 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, ao Sport Clube Praiense, pela conquista, no passado dia 
7 de dezembro de 2019, do título de Campeão da Ilha Terceira no escalão de Juniores A, 
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 distinção nacional da Zona Balnear dos Biscoitos, com 
Praia + Acessível 2019, 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, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pelo recorde 
nacional de Juvenis “A”, em 4x50 estilos misto, lido pelo Deputado António Borges. ----  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e alegou que por ter familiares com 
intervenção direta no Clube, não participaria na votação. --------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e alegou que por fazer parte dos 
órgãos sociais do Clube em causa, estava impedido de participar na votação do 
respetivo 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: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, ao Governo 
Regional dos Açores e à Câmara Municipal da Praia da Vitória, pela realização do 2nd 
Azores Windsurf Foil Open Challenge, lido pelo Deputado Manuel Pires. ------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e alegou que por fazer parte dos 
órgãos sociais do Clube em causa, estava impedido de participar na votação do 
respetivo 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 conquista, 
pelo quarto ano consecutivo, do galardão nacional “Autarquia + Familiarmente 
Responsável”, lido pela Deputada Maura Branco. -----------------------------------------------  
 -------- 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 fotojornalista Rui Caria, pela escolha como finalista 
do concurso internacional “Photography for Humanity”, em exposição na sede da ONU, 
em Nova Iorque, lido pela Deputada Eulália 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 Congratulação, a Catarina Narciso, pela eleição de Mrs Portugal e por 
elevar a beleza açoriana e do concelho da Praia da Vitória, lido pela Deputada Paula 
Rocha.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, a Catarina Narciso, natural da freguesia de Vila Nova, 
pela sua eleição como Miss Queen Portugal 2019, lido pelo Deputado Vasco Lima. ------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
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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 10 D E 
SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2019; ------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e colocou três questões: ----------------  
 -------- 1ª Questão – Relativamente ao novo administrador da Praia Ambiente, disse que 
gostaria de ver esclarecidas as condições contratuais do mesmo, bem como do seu 
antecessor; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Relativamente às alterações, ocorridas no passado dia um de 
dezembro, aos parquímetros, questionou se tinha havido alteração tarifária dos mesmos;        
 -------- 3ª Questão – Relativamente ao Cais de Cruzeiros, questionou como estava o 
respetivo processo. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e questionou o seguinte: ------------                                   
 -------- 1ª Questão – Relativamente ao Terceira Tech Island, questionou sobre quais os 
encargos suportados pelo município naquele projeto; -------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Relativamente ao anúncio feito sobre a utilização de outro tipo de 
intervenção que não os glifosatos, ao nível da limpeza da via pública, questionou quais 
eram as medidas, em concreto, para implementar o referido projeto; -------------------------  
 -------- 3ª Questão – Relativamente aos parquímetros, questionou sobre o que se havia 
passado para que as pessoas que utilizavam a APP passassem a pagar mais; ----------------  
 -------- 4ª Questão – Relativamente ao PDM, questionou qual o estado atual do mesmo. -   
 -------- O Deputado Luís Leal questionou, relativamente à expansão do calçadão da 
Praia, se esta poderia ter alguma implicação na onda da Riviera. -----------------------------       
 -------- O Deputado José Laranjo questionou o seguinte: -------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – qual o balanço que se poderia fazer relativamente aos jogos 
intermunicipais; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Relativamente às obras a efetuar no Bar do Abismo, sito na 
freguesia dos Biscoitos, para quando estava previsto o início das mesmas, que tipo de 
obras seriam feitas, qual seria o regime de exploração do mesmo e se havia previsão do 
términus das obras. ------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Bruno Nogueira questionou sobre qual o ponto de situação atual 
do projeto de abastecimento de água ao Bairro Americano. ------------------------------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto relativamente ao projeto para encerramento dos furos 
de captação de água, Juncal 2 e os restantes furos em volta da Base Aérea, disse que 
gostava que a questão fosse mais aprofundada. --------------------------------------------------                         
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu: --------------------------------------  
 -------- Relativamente ao novo administrador da Praia Ambiente, que o seu antecessor 
tinha pedido a demissão, esta tinha sido aceite e ele tinha voltado ao seu quadro de 
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origem, tendo sido nomeado o Dr. Rui Luís para administrador da Praia Ambiente. 
Informou que, considerando que tinha deixado de representar a Câmara Municipal na 
GRATER, passando a ser o Vereador Tiago Ormonde, também tinha havido a 
substituição deste pelo Dr. Rui Luís no Conselho de Administração da TERAMB. --------        
 -------- Relativamente aos parquímetros, que estes não tinham sofrido qualquer 
aumento, que o que tinha acontecido tinha sido aquando da colocação dos novos 
horários e da atualização da aplicação, pela empresa, tinham-se apercebido que os dez 
cêntimos cobrados apenas pela primeira hora, estavam a ser cobrados por horas 
sucessivas, o que ia contra ao deliberado. ---------------------------------------------------------       
 -------- Relativamente ao Cais de Cruzeiros, que o projeto deverá ser apresentado no 
primeiro trimestre do próximo ano, ao invés de ser até trinta e um de dezembro do 
corrente ano, conforme compromisso feito pela Sra. Secretária Regional. -------------------  
 -------- Relativamente ao Terceira Tech Island, que os encargos eram suportados em 
duas vias, isto é, havia os encargos indiretos - financiados pelo Governo Regional, 
mediante contrato ARAAL e os encargos diretos - os trabalhos desenvolvidos em sede 
de mão-de-obra, ao nível das suas manutenções, bem como os aspetos técnicos/os 
trabalhos e os projetos, quando necessário. -------------------------------------------------------            
 -------- Relativamente ao glifosato, que era uma medida para o orçamento de dois mil e 
vinte, tão simples como a Câmara deixar de adquirir produtos com aquele componente 
ativo, ou seja, iam continuar a aplicar herbicidas, mas estes seriam mais amigos do 
ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Relativamente ao PDM – no início do próximo ano haveria nova reunião técnica 
com todas as entidades, onde se esperava chegar a um acordo com todos os pareceres e 
informou que a intenção era acelerar o processo, porque com o advento das 
preocupações com alterações climáticas, começava a haver, por certos setores, uma 
preocupação, na sua opinião, excessiva em bloquear a construção em determinadas 
áreas, pelo que poderia sair alguma legislação que limitasse e não seriam capazes de 
cumprir com o que estavam a propor. --------------------------------------------------------------   
 -------- Relativamente à onda da Riviera – que o projeto em causa era um projeto amigo 
do ambiente e era um projeto em linha com aquela que era a estratégia definida por 
Bruxelas, ao nível da sustentabilidade ambiental. Não tinha circulação rodoviária, 
apenas ciclovia e pedonal e era um projeto que não teria qualquer fator de influência ao 
nível da onda. Informou que, tinha sido solicitado o estudo de impacto ambiental, o qual 
estavam a aguardar e, posteriormente o mesmo seria colocado a discussão pública. -------  
 -------- Relativamente aos jogos intermunicipais – que, segundo os registos, tinha sido o 
mais participado de sempre, com dez freguesias a participar, sendo que sete eram da 
Praia da Vitória, cerca de cem participantes.------------------------------------------------------  
 -------- Relativamente ao Bar do Abismo – que aquele tinha sido um projeto que tinha 
demorado, devido a entendimentos diferentes entre a Câmara Municipal e a Direção 
Regional do Ambiente, ou seja, da parte da Direção havia a impossibilidade de 
aumentar a área coberta, o que não servia os objetivos pretendidos, mas tinham 
conseguido chegar a uma solução de entendimento. Referiu que, o objetivo era terem as 
demolições concluídas ainda no corrente ano e iniciar a intervenção no próximo ano e 
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estar concluído a tempo da abertura da época balnear. Informou que, o objetivo era que 
a sua concessão, naquele primeiro ano, fosse direta pela Cooperativa Praia cultural, para 
que, depois, pudessem ter tempo de abrir concurso nas devidas condições. -----------------  
 -------- Relativamente ao abastecimento de água ao Bairro Americano – que a taxa de 
execução, física e financeira, naquele momento estava nos trinta e nove por cento, 
daquele projeto. Informou que, no início do próximo ano iam ter duas fases muito 
críticas naquela empreitada, isto é, iam ter que intervir na via entre o aeroporto e a igreja 
de Santa Luzia e em todo o eixo que subia para Santa Rita, pelo que, a respetiva 
interrupção rodoviária deixava algumas preocupações. -----------------------------------------  
 -------- Relativamente ao projeto para encerramento dos furos de captação de água, 
Juncal 2 e os restantes furos em volta da Base Aérea – que ainda não havia protocolo, 
nem sequer compromisso, isto é, o que tinham feito tinha sido a apresentação do projeto 
que previa o fecho dos furos que estavam sobre o plano de monotorização e em que iam 
buscar água mais ao interior da ilha, nomeadamente a furos que a Praia Ambiente já 
tinha perspetivado abrir. Acrescentou que, aquele projeto ainda não tinha compromisso 
político e que da parte do Governo da Republica vinham fazendo questões e solicitações 
do ponto de vista técnico e, portanto, estavam a fase de apresentar aquela solução. --------    
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e relembrou as questões colocadas 
relativamente ao glifosato, ou seja, onde é que a Câmara Municipal aplicava aquele tipo 
de produto, ou aplicava e ia deixar de o fazer, tendo em conta que as competências de 
grande parte das vias municipais estavam delegadas nas Juntas de Freguesia e outra 
parte na Praia Ambiente, ou se a Câmara estava a assumir que ia comprar aquele novo 
produto e entregar a todas as freguesias; quais os novos produtos em concreto, a usar a 
título experimental, como isso ia ser feito e se era uma estratégia concertada entre todas 
as entidades que faziam aquele tipo de limpeza. Em relação aos jogos intermunicipais, 
notou que, era igualmente de congratular uma freguesia da Praia da Vitória que tinha 
ficado em segundo lugar e que tinha recebido o prémio Fair Play, a freguesia das 
Fontinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e questionou, ainda em relação à sua 
anterior questão, se a verba que estava inscrita no orçamento de estado, relativamente à 
descontaminação, se tinha alguma relação com o referido projeto ou se era só para as 
ações de descontaminação que estavam em curso. -----------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, em relação aos jogos 
intermunicipais, não tinha referido as freguesias que tinham participado, nem quaisquer 
resultados, apenas tinha sido objetivo e não tinha mais nenhuma questão a acrescentar 
sobre o assunto. Relativamente ao uso do glifosato, disse que, desde sempre que a 
Câmara comprava aquele produto, não era por aquela competência estar delegada nas 
Juntas de Freguesia que a Câmara não tinha as suas competências e as suas áreas, 
nomeadamente nas zonas de espaço público, parques de estacionamento, no estádio e 
campos municipais, etc.. Repetiu que, aquela era uma questão do orçamento para o 
próximo ano, que a Câmara sempre tinha comprado um produto com o componente 
glifosato e ia deixar de o fazer. Enumerou os novos produtos a adquirir e disse que, em 
relação às Juntas de Freguesia, aquelas eram competências que tinham sido delegadas e 
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que tinham sido aceites serem realizadas pelas mesmas. Em resposta ao Deputado Pedro 
Pinto disse que no orçamento do estado havia uma norma para o Governo da República 
transferir para a Câmara Municipal os valores que eram relativos aos trabalhos 
realizados pela Câmara Municipal. Acrescentou achar que a referida norma não fazia 
referência à empreitada específica, mas sim referência à empreitada em curso. Informou 
que, o atual projeto, que a Praia Ambiente estava a desenvolver, tinha sido um projeto 
candidato ao PO 2020 Açores, sendo oitenta e cinco por cento financiado por este e o 
remanescente pelo fundo ambiental, referindo não haver plafond naquele momento para 
rede de águas, esgotos, etc., dos eixos ao nível dos fundos comunitários. Disse ainda 
não haver compromisso sobre o projeto em causa, que tinham somente feito a sua 
apresentação e tinham a perfeita noção ser este um trabalho longo, mas sem a sua 
apresentação nunca conseguiriam compromisso para financiamento para a sua 
execução. De seguida, convocou todas as forças políticas e todos os agentes para a 
importância daquele projeto, para a importância daquela solução, porque era uma 
solução que, independentemente do assunto contaminação/descontaminação e do plano 
de monotorização especial, seria uma melhoria substancial da qualidade de água na 
Praia da Vitória. ---------------------------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado Valter Peres iniciou a sua intervenção agradecendo ao Sr. 
Presidente da Câmara a clareza nas respostas dadas e, de seguida, reportou-se à primeira 
intervenção do Deputado Clélio Meneses, dizendo que não deixava de ser engraçado 
que a cada proposta positiva que o executivo trazia à Assembleia, o PSD se colava 
como pai da mesma, pelo que, ficavam contentes porque o PSD, tal como o PS, 
entendia que o executivo do PS estava a fazer um bom trabalho e estava a apresentar 
propostas muito positivas para a gestão do concelho da Praia da Vitória. --------------------       
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que queria clarificar que se 
tinha antecipado a saudar a Câmara Municipal, por algo que não era de saudar, pois, 
aquilo que achava ser uma iniciativa a estender a todo o município, da responsabilidade 
da Câmara Municipal, com aquela relevância, se restringia a escadarias, parques de 
estacionamento e campos de futebol, onde a maioria já era sintético e que o corrigissem 
se estivesse errado. ------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para dizer que os deputados do PSD 
concordavam plenamente que o projeto de abastecimento a Santa Rita era extremamente 
importante, que adicionava redundância e que ia buscar a água potencialmente da 
melhor qualidade que tinham na ilha. Acrescentou que, a distância de distribuição era 
muito grande, muito superior ao habitual o que trazia bastantes riscos, ou seja, a 
distribuição passaria por zonas bastante críticas, pelo que era muito importante haver 
um acompanhamento muito próximo daquele projeto, uma vez que ainda trazia muitas 
incertezas, que teriam de ser atendidas com bastante atenção. ---------------------------------       
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a Câmara Municipal ia 
deixar de utilizar glifosato naquilo que utilizava atualmente e sim, era uma medida de 
alcance que nunca tinha sido tomada. Relativamente à delegação nas Juntas de 
Freguesia, disse que a Câmara Municipal tinha essas competências delegadas e sempre 
tinha aceitado, de bom grado, a atuação de cada Junta de Freguesia, nem nunca tinha 
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sido a Câmara Municipal a ditar o tipo de produto a serem utilizados, quando deveriam 
ser feita a limpeza, etc.. Relembrou que, os protocolos estavam assinados, em termos 
dos acordos de execução e havia o seu respetivo acompanhamento. Quanto aos 
materiais utilizados pelas Juntas de Freguesia, disse que cada uma, dentro da autonomia 
própria de cada uma das entidades e do poder local, decidiria e tomaria as iniciativas 
que entendesse. ----------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, enquanto o Sr. 
Presidente classificava daquela medida como “brutal”, “ passo gigante” e “passo 
enorme”, se constatava que o impacto real e efetivo que a medida tinha em todo o 
concelho era meramente residual e transformar algo residual em “brutal”, “ gigante” e 
“enorme”, dizia muito da coerência e da credibilidade de quem o proferia, porque 
quando a quase totalidade das vias municipais, que necessitavam daquele tipo de 
intervenção, tinha a sua competência transferida, o que restava era meramente alguns 
parques e escadarias para a sua aplicação. Acrescentou que, não estavam a falar na 
autonomia das Juntas de Freguesia, mas sim da transferência de competências que eram 
originárias e juridicamente do município, pelo que este tinha responsabilidade legal na 
transferência dos meios necessários à sua execução. De seguida, deu como exemplo a 
falta de limpeza de ribeiras no concelho, deixando várias pessoas sem acesso aos seus 
terrenos, por a Câmara Municipal não ter assumido a sua responsabilidade a esse nível. 
Posto isso, disse que aquela situação merecia a reprovação e, sobretudo, o alerta do 
PSD, pois sabiam que com aqueles alertas, aparentemente críticos e negativos era a 
forma que tinham de pressionar o município a fazer melhor pelo concelho e pelos 
praienses. -----------------------------------------------------------------------------------------------        
 -------- O Deputado César Toste interveio e informou que, relativamente à questão do 
glifosato, a Junta de Freguesia das Lajes, em sede de Assembleia de Freguesia, no início 
de dois mil e dezanove, tinha decidido não utilizar o produto em causa, durante o 
referido ano, para se perceber qual o resultado. Informou que se verificava ser uma 
situação terem casas de ambos os lados da estrada, em que a maioria das pessoas 
procedia à limpeza junto às mesmas, e outra, completamente diferente, era terem uma 
estrada sem casas em que não havia essa limpeza e onde a limpeza feita não durava um 
mês, fazendo com que as pessoas reclamassem. Referiu que, para além disso tinham 
conhecimento deixar de haver os programas ocupacionais, e não haver da parte da junta 
grandes capacidades e que a delegação de competências não dava para todas as 
despesas, optando a Junta de Freguesia por retomar a utilização do glifosato. Relembrou 
que, a Praia da Vitória era um concelho, não era só a cidade e questionou o porquê do 
Sr. Presidente da Câmara não se reunir com todos os Presidentes de junta para 
conversar/trocar experiências, pois isso sim seria uma estratégia do concelho e não uma 
estratégia da Câmara Municipal da Praia da Vitória. --------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal repetiu que a Câmara Municipal, na sua 
política de aquisições, ia deixar de adquirir o componente ativo glifosato e questionou 
se, queriam que fosse emitida uma ordem às Juntas de Freguesia para também deixarem 
de o adquirir, porque se a intensão fosse essa, não o ia fazer. Acrescentou que, se havia 
esse entendimento das Juntas de Freguesia, então que estas acompanhassem a Câmara 
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Municipal, nas suas políticas de aquisições, a adquirirem produtos mais amigos do 
ambiente. Em relação à questão de diálogo, relembrou que no mês passado tinha estado 
reunido com o Sr. Presidente de Junta de Freguesia da Vila das Lajes e que nunca tinha 
sido o Presidente da Câmara a dizer às Juntas de Freguesia o que comprar. Acrescentou 
serem transferidos os meios e cada entidade tinha autonomia para os desenvolver, não 
havendo mudança nenhuma em relação a isso. Concluiu dizendo que era uma mudança 
de estratégia real e era uma mudança que na política de aquisições também se traduzia 
numa diferença.----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e desafiou o Sr. Presidente da 
Câmara a reunir com todos os Presidentes de junta e a colocar aquele assunto a debate 
pois receberia diversos contributos e entenderia o que realmente era uma estratégia para 
o concelho, relativamente a acabar com os glifosatos. ------------------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, ao contrário daquilo que o 
Sr. presidente tinha referido, aquelas transferências de competências já tinham sido 
acompanhadas de transferências de meios e isso não era novidade, pelo que, mais uma 
vez o Sr. Presidente faltava à verdade de forma convicta. Concluiu dizendo que, já tinha 
havido transferência de competências e de meios para as Juntas de Freguesia, 
nomeadamente àquele nível, por isso, só não se transferia porque não se queria e o Sr. 
Presidente da Câmara estava a assumir a responsabilidade gravíssima de transformar 
algo que podia, de facto, ser “brutal”, “ gigante” e “enorme”, ao nível da prevenção 
ambiental e da saúde pública, que era acabar com os glifosatos no concelho da Praia da 
Vitória, em algo muito pequeno. --------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal repetiu a sua afirmação, dizendo que a 
Camara Municipal nunca tinha ordenado qualquer tipo de intervenção, daquilo que era 
utilizado, comprado ou feito pelas Juntas de Freguesia e não o ia fazer. Concluiu 
dizendo que, a estratégia da Câmara era aquela, que era um passo gigante, na medida 
em que muitas outras não o acompanhavam nessa estratégia e sim, estavam a fazer uma 
mudança de paradigma, positiva e que ia de encontro àquilo que vinha sendo a 
estratégia, bastante reconhecia a nível nacional e internacional, da Câmara Municipal, 
relativamente a projetos ambientais, pelo que o iam continuar a fazer e deixava o repto 
para que fizessem o mesmo. -------------------------------------------------------------------------           
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------     
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS 
DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, REFERENTE AO 1º S EMESTRE 
DE 2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para, usando um exemplo pessoal, 
questionar o porquê de ter sido notificado para pagar uma liquidação e não ter recebido, 
junto com a notificação, a guia necessária para o respetivo pagamento, uma vez que se 
viu forçado a ter que ir a um serviço, desconhecendo que o teria que fazer, para 
conseguir a mesma e, assim, efetuar a liquidação. Acrescentou que, com aquela questão, 
pretendia que se resolvesse a situação que, para si, era de fácil resolução. -------------------       
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que lamentava aquela situação 
e disse que, de facto, isso não deveria acontecer, até porque os serviços que prestavam 
aquele serviço ficavam mesmo ao lado da tesouraria. Referiu que, acontecendo um 
cenário do género, decerto tinha sido alguma falha do sistema ou um lapso de processo 
interno e administrativo e, naturalmente gostavam sempre que aqueles reptos lhes 
chegassem para poderem corrigir e apertar o controlo à qualidade do serviço 
administrativo da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------        
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
SEMESTRE DE 2019 DA COOPERATIVA PRAIA CULTURAL;  ---------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------   
 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para colocar duas questões: ---------------  
 -------- 1ª Questão – Relativamente ao quadro “Outros créditos a receber”, havia um dos 
credores, a Associação Salão Teatro Praiense, que passava de, em dois mil e dezoito, 
sensivelmente duzentos e setenta mil euros, para trezentos e trinta e dois mil euros, 
gostavam de perceber quais os serviços diretos que ainda existiam entre a ASTP e a 
Cooperativa Praia Cultural; --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Qual o ponto de situação da incorporação de todo o património que 
estava fora do perímetro municipal. ----------------------------------------------------------------          
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – o referido eram contratos que, pela sua natureza, não tinham 
terminado em dois mil e dezoito e que transitavam para dois mil e dezanove, isto é, não 
havia qualquer razão contratual entre as duas entidades em causa em dois mil e 
dezanove. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – continuavam a trabalhar com as entidades detentoras do referido 
património, que eram entidades onde a Câmara não tinha qualquer tipo de poder de 
decisão, isto é, estavam em conversações e a negociar se fazer a aquisição e não a 
incorporação como referido. Concluiu dizendo que chegando a algum resultado, o 
mesmo seria apresentado naquele órgão. ----------------------------------------------------------   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 5. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
TRIMESTRE DE 2019 DA PRAIA AMBIENTE, E.M.;  -----------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1 .º 
SEMESTRE DE 2019 DA PRAIA AMBIENTE, E.M.;  -------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses questionou sobre quais os critérios, métodos e 
procedimentos de contratação e de aumentos de salário de pessoal na Praia Ambiente e 
como é que era a contratação do antigo administrador da Praia Ambiente. ------------------      
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, os critérios de contratação 
e dos salários da Praia Ambiente estavam aprovados no acordo laboral que já firmado 
com um dos sindicatos, estando em negociações o outro sindicato. Acrescentou que, as 
contratações eram por anúncio público, as pessoas concorriam e havia um júri, 
constituído por técnicos da Praia Ambiente, que fazia a seleção. Quanto ao antigo 
administrador, mencionou que antes de este ser nomeado administrador, já era técnico 
superior da Praia Ambiente, pelo que após o seu pedido de demissão e aceitação deste 
por parte do município, voltara para o quadro da Praia Ambiente. Acrescentou que, 
alguma questão em concreto sobre datas poderia sabê-lo, pois naquele momento não 
tinha essa informação presente. ---------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, atendendo a que não tinham 
sido esclarecidas as questões, tal e qual tinham sido postas, requeria à Mesa que, através 
desta, a Câmara Municipal fizesse chegar ao grupo municipal do PSD, uma listagem 
com todos os contratados da Praia Ambiente nos últimos dois anos e indicação de cada 
um dos procedimentos concursais, relativamente a cada um deles, bem como a 
indicação de todos os aumentos salariais e valores dos últimos dois anos, relativamente 
aos funcionários da Praia Ambiente e em concreto à contratação do técnico superior 
referido pelo Sr. Presidente. Acrescentou que, requeria que aqueles dados lhes fossem 
fornecidos por escrito, nos termos regimentais aplicáveis. -------------------------------------     
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 2 .º 
TRIMESTRE DE 2019 DA TERAMB, EM.;  --------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 

 -------- O Presidente da Mesa, eram treze horas e vinte minutos, interveio e propôs que 
se fizesse um intervalo para almoço, o qual foi aceite. ------------------------------------------  
 -------- Pelas catorze horas e cinquenta minutos reiniciaram-se os trabalhos. ----------------  

 

 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA DE 2019 E REVISÃO N.º  2 ÀS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO; -------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses iniciou a sua intervenção dizendo que, o que 
estavam ali a discutir era a assunção clara de que aquilo que tinha sido apresentado, 
prometido, projetado e votado há um ano, não tinha sido cumprido, isto é, a assunção 
clara de que as previsões do PSD estavam corretas. Acrescentou que, aquele ponto da 
ordem de trabalhos só vinha confirmar e acentuar o voto contra, há um ano, do PSD, 
pois o que estava a ser prometido não merecia confiança. --------------------------------------   
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a anterior intervenção era 
o habitué da parte do Deputado Clélio Meneses e o habitué de quem efetivamente 
tentava não olhar para a realidade daquilo que era a execução de fundos comunitários. 
Disse que, podia dar exemplos de outras Câmaras Municipais, de Juntas de Freguesia do 
concelho, tal como da GRATER que também tinham que alargar prazos de execução de 
projetos cofinanciados de Juntas de Freguesia de todas as cores partidárias. Acrescentou 
haver problemas a nível da contratação pública, da crescente burocratização e demora, 
problemas na mão-de-obra relativamente a empreiteiros que atrasavam as empreitadas e 
tinham, nos processos a ir ao Tribunal de Contas, um atraso do expediente do mesmo. 
Posto isso, disse que toda a previsão de fundos comunitários, em termos regionais, 
estava atrasada e o que estava a acontecer não era uma falta de confiança no futuro, mas 
sim o contrário, porque a Câmara Municipal da Praia da Vitória era aquela que, no 
desafio, na confiança e no objetivo de executar fundos comunitários, tinha mais 
candidaturas aprovadas e estava no pelotão da frente em termos de execução. Disse, 
ainda, que aquilo que tinham previsto e o que estava previsto no orçamento da Câmara 
Municipal para o próximo ano, era bastante ambicioso na execução de fundos 
comunitários, porque queriam executar o plafond da Câmara Municipal da Praia da 
Vitória e queriam estar na linha da frente para o caso de haver plafonds disponíveis. -----  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, da forma como o Sr. 
Presidente da Câmara falava e quem o ouvia, pensava que a culpa era dos outros, mas a 
questão não era essa, isto é, quem tinha prometido, proposta à Assembleia e aprovado o 
orçamento e o plano tinha sido a Câmara e o grupo municipal do PS, os mesmos que 
não tinham cumprido. Referiu que, o que estava em causa era que, passado um ano, a 
Câmara vinha propor que se reduzisse dois virgula sete milhões, porque o valor anterior 
não estava certo, pelo que, naturalmente, não podiam esperar que concordassem com a 
situação. Referiu que, o que custava aos praienses/cidadãos era que o que se prometia 
não se cumpria, e não cumprindo havia responsabilidades políticas que advinham disso, 
por isso, estavam ali, no cumprimento das responsabilidades e obrigações políticas, a 
assumir e a denunciar a questão. --------------------------------------------------------------------         
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que, das palavras do Sr. 
Presidente da Câmara, não tinha notado que este e a sua equipa tivessem fugido às suas 
responsabilidades, até porque tinha assumido, perante toda a Assembleia, que por 
inúmeras razões, algumas das previsões feitas, não se tinham concretizado. De seguida, 
disse que, quando o Deputado Clélio Meneses falava em realidade, falava apenas numa 
face da moeda e esquecia-se da outra, isto é, esquecia-se, por exemplo, da questão do 
Bairro das Pedreiras, do Bairro dos Americanos, da pegada ambiental/descontaminação, 
etc.. Lembrou, ao Sr. Deputado Clélio Meneses, que um dos casos, o de maior volume, 
por concretizar, o Parque Empresarial das Lajes, já vinha do tempo em que a Câmara 
Municipal era do PSD e, pelas palavras do Sr. Presidente, depreendia que faltava pouco 
para se concretizar. Posto isso, disse que, afinal a realidade não era tão contra a bancada 
do PS, como o Sr. Deputado Clélio Meneses queria fazer crer. --------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, para conseguir candidatar 
algum projeto, tinha que o colocar no plano e orçamento e nem sabia se a candidatura ia 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 5  Página 15 de 33 
 
 

 

ser aceite ou aprovada. Informou que, em dois mil e vinte, grande parte desses projetos, 
dificilmente teriam execução porque muito provavelmente não teriam aprovação, nem 
os cadernos de encargos e os concursos adjudicados para haver execução física e 
financeira, mas havia essa obrigatoriedade. Disse que, no plano e orçamento, a 
apresentar de seguida, também seriam muito ambiciosos, em especial na duas 
candidaturas a fundos comunitários diretos a Bruxelas, mas a sua execução dependeria 
de inúmeros fatores, alguns da responsabilidade da Câmara e outros externos, mas 
tinham que estar inscritos no plano e orçamento para serem aprovados. Confessou que, 
não estava à espera que o PSD estivesse ao lado da Câmara, nem sequer que estivesse a 
favor da proposta em causa, pois quem não tinha estado a favor de um plano e 
orçamento que tinha resolvido questões de quase dezoito milhões de euros e falava de 
dois milhões e tal de euros por não ter sido executados não era de esperar de estarem 
juntos naquela situação. ------------------------------------------------------------------------------       
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio dizendo que aquela proposta decorria da 
lei, que obrigava a que quando não se cumprisse um orçamento tinha que haver uma 
revisão orçamental. Relativamente ao passado, disse que, ao contrário daquilo que 
parecia, aquele tipo de gestão tinha passado, pelo menos catorze anos, e alguns daqueles 
projetos, apresentados pela Câmara Municipal, a rever por não terem sido cumpridos, 
eram propostas que já vinham de alguns anos de gestão de uma Câmara do PS. 
Concluiu dizendo que, começava a ser demasiadas as vezes que o Sr. Presidente 
atribuída, ao PSD e a si em especial, relatos que não tinha proferido e afirmou que o que 
o Sr. Presidente havia dito que a sua pessoa tinha dito, em relação ao orçamento 
anterior, era pura e simplesmente mentira, nunca tinha dito aquelas coisas e, 
relativamente a Santa Rita, o que tinha feito, na reunião sobre a matéria, tinha sido 
apresentar propostas concretas. Acrescentou que, não admitia mais vez nenhuma, sem 
ter da sua parte a devida repulsa e rejeição política cada vez que isso fosse feito, que 
essa atitude se repetisse. ------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que, uma vez mais, uma 
adjetivação habitual, comum e repetitiva e que, de alguma forma, parte integrante de um 
curriculum, pelo que, não usava a defesa da honra enquanto fórmula específica, mas não 
podia deixar de manifestar, pois todos tinham a sua vida e a sua família e não estavam 
ali para ser enxovalhados. Relativamente à expressão “estarmos juntos”, disse que, para 
quem estava presente, para quem não se lembrava, para quem via pela transmissão, 
bastava verem a ata da Assembleia Municipal de abril, de dois mil e dezanove, quando 
tinha sido ratificada a escritura pública relativa a Santa Rita e, daí tirasse as suas 
elações. Em relação ao passado, disse que sim, que havia um passado, mas havia mais 
do que isso, havia um presente e era esse que lhes dava a confiança para dizer que 
também haveria um futuro. Afirmou estarem orgulhosos do seu passado e do caminho 
percorrido, estavam orgulhosos do trabalho presente e com a capacidade de mostrar aos 
praienses que haveria um futuro. Concluiu dizendo que, aquelas questões os 
mobilizavam para o que viria de seguida, para apresentar propostas ambiciosas, para 
continuar a fazer da Praia da Vitória um sítio melhor para viver, investir e visitar. --------       
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 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, tinha percebido a explicação 
dada, mas tinham que atender ao facto de que a verba superior a dois milhões e 
setecentos mil euros, tinha um peso no orçamento superior a quinze por cento. 
Acrescentou que, apenas estavam a rever valores referentes ao FEDER, ao que 
corresponderia a parte do financiamento próprio da Câmara Municipal, ou seja, estavam 
a falar em verbas na ordem dos três milhões de euros, com um peso no orçamento, 
superior a quinze por cento, pelo que, agradecia o comentário em relação ao grau de 
rigor na elaboração do documento previsional, que não podia ter uma margem, no 
entender do CDS, tão elevada como a que estava em causa. -----------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, como estavam a falar de 
projetos grandes, de grande magnitude, mesmo para o impacto e para a dimensão do 
orçamento da Câmara da Praia da Vitória, desde o momento que não o conseguiam 
executar, o seu impacto, em termos percentuais, era bem maior, da mesma forma que 
quando fosse executado se podiam orgulhar de terem tido a capacidade de implementar 
o respetivo projeto. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou sobre quais as razões, pelas quais, o 
Tribunal de Contas ainda não tinha dado o seu visto. -------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, tinham recebido o visto, 
estava perspetivado recebê-lo em março/abril do corrente ano, mas só o tinham recebido 
em setembro/outubro. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, relativamente à mentira que 
tinha sido dita sobre a posição da sua pessoa e do PSD, em relação a Santa Rita, tinha 
sido, da parte do Sr. Presidente, uma tentativa de ludibriar, de fugir ao prolema, com o 
desafio lançado de irem ver a ata de abril. Contudo, ainda acreditava na palavra do Sr. 
Presidente, e tinha ido procurar a referida ata, mas não tinha sido nessa, mas sim na de 
dezembro, e nessa, o ponto referido pelo Sr. Presidente, tinha tido o voto favorável, por 
unanimidade. Devido a isso, não era legítimo, sério e merecia a sua mais firme 
indignação quando se dizia que o PSD havia votado contra. -----------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal repetiu que se estava a referir à sessão da 
Assembleia Municipal de abril, no seu ponto décimo terceiro, em que não tinha 
recebido o voto favorável do PSD. -----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses esclareceu que o que o Sr. Presidente havia dito 
era que o PSD tinha votado contra as escrituras de Santa Rita, sendo que o ponto da 
ordem de trabalhos da Assembleia de dezembro, tinha tido o voto unânime da mesma, e 
quando, posteriormente, havia uma retificação, o PSD tinha levantado questões sobre a 
mesma e não sobre a essência da decisão da autarquia de fazer a escritura pública, pois 
essa, em dezembro, tinha tido o voto a favor do PSD. ------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que, era verdade que na 
Assembleia de dezembro o PSD tinha votado a favor, mas aquando da ratificação, o 
Deputado Clélio tinha feito questão de ir buscar a opinião de outra pessoa e, aí, tinha 
faltado à verdade quando dizia que tinham tido reservas, pois tinham votado contra. 
Referiu que, aquando da discussão em causa, nunca tinha ouvido o Sr. Presidente da 
Câmara dizer que a culpa da não execução dos projetos era do PSD. -------------------------   
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para manifestar a sua 
preocupação com o excesso de linguagem. Relembrou que, cada um tinha escolhido o 
seu lado da história e os sentidos de voto em cada uma das matérias estavam disponíveis 
para qualquer cidadão consultar no site da Câmara Municipal. Concluiu, pedindo mais 
moderação e elevação no debate, a todos os membros e, em especial, ao Sr. Presidente 
da Assembleia que moderava os trabalhos. -------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, era óbvio que a direção dos 
trabalhos cabia ao Sr. Presidente da Assembleia, pelo que achava um desrespeito dar 
orientações ao mesmo, quanto à forma como o deveria fazer. Relativamente à questão 
em debate, disse que a sua indignação, profunda e reiterada, era de que o Sr. Presidente 
da Câmara tinha dito, publicamente, sem qualquer reserva, que o PSD estava contra a 
resolução do problema de Santa Rita e isso era mentira porque o PSD, aquando da 
discussão desse ponto, tinha votado a favor e, mais tarde, aquando da retificação e com 
base numa informação dos técnicos da Câmara Municipal, dizendo que não havia 
cabimento orçamental para aquela verba, o PSD tinha votado contra. ------------------------    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor do PS, dez votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -----------  
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA CULTURAL - COOPERATIV A DE 
INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. - ATI VIDADES 
CULTURAIS.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que gostava de perceber a alocação 
daquele montante global a cada uma das parcelas que estavam contratualizadas, pois 
apenas olhando para aquele valor, não podia dizer, em consciência, se achava que era 
um valor razoável ou não, porque não sabia, em relação às várias ações que estavam 
contratualizadas, a alocação a cada uma delas. ---------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que, na explanação do Sr. 
Presidente, este tinha feito referência às festas da Praia, mas como existia um contrato 
programa específico para esse fim, gostaria que lhe fosse explicado onde aquela verba 
era gasta, para perceberem quanto estava a ser alocado para aquele evento. -----------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o que havia dito era que 
no ano passado o contrato cultural incluia as festas da Praia e que este ano tinham 
otimizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor do PS e doze abstenções, onze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  
 
 -------- 10. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA CULTURAL - COOPERATIV A DE 
INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. - ATI VIDADES 
EDUCATIVAS, SÓCIO-CULTURAIS, PEDAGÓGICAS E TURÍSTIC O-
CULTURAIS;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, a proposta apresentada era 
exatamente nos mesmos moldes da anterior, pelo que não se conseguia perceber, do 
valor alocado àquele contrato programa, a sua redistribuição pelas suas diversas ações, o 
que os impedia de fazer uma análise mais informada e terem um debate mais 
enriquecedor. Posto isso, disse que aguardava esclarecimentos da parte do executivo. ----     
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezassete 
votos a favor do PS e doze abstenções, onze do PSD e uma do CDS-PP. ----------------  
 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA CULTURAL - COOPERATIV A DE 
INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. – REA LIZAÇÃO 
DAS FESTAS DA PRAIA; ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, para uma maior 
transparência no debate em causa, seria útil perceber daquele valor contratualizado, 
relativamente às várias ações previstas, a sua alocação. ----------------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 12. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ATIVIDADES DA PRAIA CULTURAL, CIPRL, PARA O ANO DE 2020; ----------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento e, nessa 
sequência, respondeu ao Deputado Pedro Pinto, dizendo que ali já havia mais alguma 
especificação no orçamento global e ficava o compromisso de, para o próximo ano, 
detalharem melhor o que ali estava. ----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio e disse que, no primeiro quadro de 
receitas, nomeadamente nas receitas relativas a bares, gostariam de ver aquele valor 
explicado, porque não conseguiam chegar ao mesmo. ------------------------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, as suas intervenções 
eram em nome de um partido, mas também com o intuito de colaborar e de tornar a ação 
dos deputados mais enriquecedora. Disse que, por vezes, poderiam parecer criticas 
severas, umas vezes não o eram e outras seriam, pois também era essa a sua função ali, 
mas a ideia era poderem ter um debate enriquecedor e não apenas estar ali a levantar o 
braço para votar as propostas apresentadas com valores globais, pois, se assim fosse, 
estariam em casa a votar por e-mail. ---------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à receita de 
bares, esta vinha crescendo na generalidade dos eventos da Cooperativa da Praia 
Cultural, devido ao aumento do número de espetadores nos mesmos, quer a nível do 
Auditório, quer a nível da Academia. Acrescentou ali estar incluído o bar do Abismo, na 
freguesia dos Biscoitos, o que não acontecera no ano anterior, o que também fazia com 
que o valor fosse mais elevado. Concluiu dizendo que, o previsto, e seguindo as regras 
orçamentais, era a média de receita obtida no ano de dois mil e dezanove. ------------------      
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
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 -------- 13. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA AMBIENTE, E.M. – LIMP EZA 
PÚBLICA URBANA;  -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, aquela proposta lhes 
parecia perversa, relativamente àquilo que era feito para as Juntas de Freguesia, 
exatamente para a mesma competência de fazer as limpezas. Disse que, da parte das 
Juntas de Freguesia, lhes parecia que merecia alguma posição, sendo que, da parte do 
PSD merecia a reprovação, caso não houvesse uma explicação da mesma. -----------------    
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, gostava de saber exatamente o 
que o valor em causa ia pagar, ou seja, o que estava a ser contratualizado. ------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a limpeza urbana e aquilo 
que era proposto contratualizar com a Praia Ambiente, nada tinha que ver com o que era 
contratualizado com as Juntas de Freguesia, isto é, uma coisa era a limpeza pública e 
urbana da cidade e outra coisa era a limpeza de bermas e valetas. Acrescentou que, para 
além da já referida limpeza pública e urbana, a Praia Ambiente fazia a limpeza de todos 
os eventos extraordinários, independentemente da entidade organizadora. Relativamente 
à questão do Deputado Pedro Pinto, respondeu que não era só o pessoal, como também 
era a maquinaria. --------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, de facto, o que estavam ali a 
falar era exatamente a mesma coisa, isto é, de competências do município. Acrescentou 
que, perante o que o Sr. Presidente havia dito, concluía que no concelho havia partes 
mais Praia da Vitória e outras menos, mas todo o concelho, de uma ponta à outra era 
Praia da Vitória e todo o concelho merecia o mesmo tipo de tratamento. Referiu que, o 
que estava ali em causa era que, para efetuarem limpezas, para dois mil e dezanove, 
segundo o que tinha sido aprovado, era sessenta e um mil, setecentos e quarenta e nove 
euros, para dois mil e vinte, sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro euros e para 
dois mil e vinte um, com os acréscimos, setenta e quatro mil, setecentos e dezasseis 
euros, sendo que, só para a Praia Ambiente, num ano, eram cento e setenta e cinco mil, 
mais cem mil, para limpar só o centro. Com isto, disse que não conseguia entender, nem 
aceitar aquela situação, pois as Juntas de Freguesia não limpavam só o centro de cada 
freguesia. Concluiu dizendo que, aquela situação não lhe parecia aceitável e questionou 
sobre quem é que limpava as valetas do centro da cidade, visto não ser a Praia 
Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que, quando analisava o 
anexo um, do documento em causa, lia: “…a limpeza pública circunscreve-se às zonas 
entre a Rotunda D. Beatriz, a Rotunda do Cemitério e a Boavista/Forno da Cal...”, pelo 
que perguntava se isso incluía a manutenção das rotundas e as zonas húmidas junto ao 
Clube Naval. Disse que, compreendia que o centro urbano da cidade, que era o cartão-
de-visita da Praia da Vitória, tinha que estar muito bem limpo e que tinha havido a 
necessidade de atualização contratual, devido a mobilidade de funcionários, mas isso 
era o que vinha a pedir, sucessivamente, para acontecer com as Juntas de Freguesia e 
que não acontecia. -------------------------------------------------------------------------------------      
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 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que, o que estava ali em causa eram 
coisas completamente diferentes, isto é, a limpeza diária, uma data de limpezas por 
ocasião de eventos e, efetivamente, o valor que estava contratualizado era um valor 
adequado. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, a limpeza pública urbana 
no centro de uma cidade, era aquele que era objeto daquele contrato, nada tinha que ver 
com as delegações nas Juntas de Freguesia. Em relação ao perímetro em causa, explicou 
que esse era limpo todos os dias, em sistema de turnos, não era questão de festas, por 
isso tinha dito que as festas estavam fora. Esclareceu que, o ajardinamento das rotundas 
não estava ali contemplado, pois estavam a falar na limpeza pública e urbana do centro 
da cidade da Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e questionou o porquê de não haver 
uma viatura que, simultaneamente varresse e aspirasse, pois isso seria um grande salto 
tecnológico do município. ---------------------------------------------------------------------------      
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor do PS, onze votos contra do PSD e uma abstenção do CDS-PP. ---------  
 
 -------- 14. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ATIVIDADES DA PRAIA AMBIENTE, E.M., PARA O ANO DE 2 020; --------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 15. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO DA TERAMB, EM;  --------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte e oito 
votos a favor, dezassete do PS e onze do PSD e uma abstenção do CDS-PP. -----------  
 
 -------- 16. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E 
ORÇAMENTO 2020, DA TERAMB, EM. PROPOSTA DE TARIFÁRI O PARA 
2020 E MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE A TERAMB, E.M. E 
OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA DA VITÓR IA; ----------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou que quantidade de energia elétrica estava 
a ser vendida para a rede pública e qual o rendimento dessa venda. --------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, naquele momento achava 
que não estava a ser vendido nada, porque estava parada, sendo que o total líquido, em 
dois mil e dezanove, tinha sido de um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil euros. 
Relembrou que, aquele valor dependia sempre de não haver avarias na central e falta de 
matéria-prima, pelo que, se isso não acontecesse, estava previsto para dois mil e 
dezanove, um valor de cerca de um milhão, duzentos e setenta e dois mil euros. -----------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou se a TERAMB pagava a outros produtores 
de energias sujas algum valor, para que eles não vendessem e a TERAMB pudesse 
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escoar a sua energia para a rede, que montantes diziam respeito a dois mil e dezanove e 
que montantes se previam para dois mil e vinte. -------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a TERAMB não pagava 
nada, pois o cenário atual, derivado a mesma ser gerida por municípios, era vantajoso à 
TERAMB. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, muito para lá daquilo que ia a 
salvaguarda do interesse da TERAMB, ia a salvaguarda dos interesses dos habitantes da 
ilha, porque a redução dos grupos térmicos da EDA, podia, se houvesse uma 
confluência de eventos ou circunstâncias negativas, resultar num apagão na ilha, uma 
vez que eram os grupos térmicos que garantiam uma estabilidade de fornecimento 
elétrico na rede, pelo que, a elevada dependência de fontes energéticas que não fossem 
capazes de garantir uma produção sustentada de energia elétrica, com a redução dos 
grupos térmicos para compensar essa instabilidade, poderia resultar no referido apagão. 
Disse que, aquilo resumia, em parte, a crescente preocupação que tinha na matéria e 
que, nas últimas Assembleias Municipais, vinha alertando, ou seja, do facto de se ter 
feito um investimento, com determinado objetivo e, naquele momento, com outros 
players no mercado, ter que se equacionar o posicionamento da TERAMB, sob pena das 
finanças do município serem afetadas pela matéria em causa. ---------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, era precisamente aquela 
questão, isto é, não havia na ilha Terceira e mesmo noutras ilhas, a nível das energias 
renováveis, capacidade de garantir uma sustentabilidade na rede, pois se reduzissem um 
grupo térmico da EDA, bastava falhar vento e não haver lixo, que a luz apagava-se. 
Acrescentou que, a questão da sustentabilidade da energia, era que, as energias 
alternativas existentes, na dimensão que tinham, não tinham a viabilidade, a médio 
longo prazo que os grupos térmicos tinham e era aquela a questão estruturante daquele 
modelo, porque da forma que estava, não interessava novos entrarem no mercado. --------     
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. Submetida à votação, a minuta do 
contrato programa, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  
 
 -------- 17. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS,  PARA O 
ANO DE 2020;----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 18. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS RELATIVAMENTE AO S 
RENDIMENTOS DE 2020 A COBRAR EM 2021; ------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto relembrou que, o CDS-PP, desde há muitos anos, 
defendia que o município da Praia da Vitória devia abdicar, nos termos da lei, da taxa 
em causa, exatamente para que aquele valor ficasse nas famílias e essas pudessem viver 
melhor. Acrescentou que, as famílias vivendo melhor iam estimular a economia local e 
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isso sim, seria um município amigo das famílias e não um município que dava subsídios 
às famílias, porque não o fazia a todas. ------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, o PSD também entendia que 
aquele valor não era adequado à situação atual, quer do município, quer das famílias, 
sobretudo destas. Disse que, entendiam que o dinheiro era muito melhor empregue nas 
mãos das pessoas, do que nas mãos da Câmara. Informou que, eram completamente 
contra a aplicação da taxa em causa, que inclusive já tinha havido proposta para se 
aplicar apenas dois e meio por cento, mas não, isto é, a Câmara insistia em ser tudo, 
mais meio milhão de euros para fazer aquilo que entendia e, depois, aparecer como os 
generosos, mas apenas estavam a dar aquilo que tinham tirado antes. ------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao CDS-PP, 
a posição vinha sendo sempre a mesma, da qual discordavam mas compreendiam. 
Quanto à posição do PSD, disse que era preciso que se decidissem, isto é, ou havia o 
discurso de que a Câmara queria aquele valor para dar, ou havia o discurso de que a 
Câmara tinha uma situação insustentável e não conseguia pagar os seus compromissos, 
discurso esse de há um ano atrás. Relativamente àquilo que era matéria de taxas e 
impostos para dois mil e vinte, disse que ia haver uma redução de impostos com as 
medidas de plano e orçamento e em termos de matéria fiscal, o compromisso era de que 
iam manter sempre o IMI no mais baixo permitido em Portugal, e vinham cumprindo 
sempre isso. Concluiu dizendo que, felizmente vinham a trabalhar de forma séria e 
honrada, conseguindo ir além daquilo que tinham prometido e, isso sim era política 
séria e honrada. ----------------------------------------------------------------------------------------       
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, mais uma vez o Sr. 
Presidente tinha fugido á verdade, ou seja, o PSD não tinha dito que as pessoas iam 
pagar mais impostos, apenas tinha lido o relatório do Tribunal de Contas e dito que isso 
podia vir a acontecer. Referiu que, a questão que ali estava era de que todos os dias o Sr. 
Presidente dizia que ia dar isto e aquilo, e o que tinha denunciado era o facto de não ser 
o Sr. Presidente a dar essas coisas às pessoas, nem sequer a Câmara, mas sim os 
contribuintes. Disse achar que, aquela taxa não era necessária, merecia a reprovação do 
PSD e mostrava, claramente, que estavam em lados opostos. ----------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a questão não era o que 
dizia o relatório do Tribunal de Contas, mas sim a interpretação do PSD ao mesmo. ------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor do PS, doze votos contra, onze do PSD e um do CDS-PP e uma 
abstenção do PS. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 19. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO DA TAXA DE DERRAMA PARA O ANO DE 2020;  --------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, tinha sido uma surpresa feliz a 
leitura da proposta apresentada, pois o CDS-PP vinha sendo contra a aplicação da 
derrama, porquanto penalizava as empresas locais, sendo que após verificação da nova 
abordagem à mesma, ia alterar a sua posição ao voto que tinha na matéria. De seguida, 
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salientou que, no orçamento para o próximo ano, a derrama constituía uma receita 
projetada de cento e noventa e cinco mil euros, enquanto pela participação dos cinco por 
cento da taxa de IRS, era meio milhão, o que dizia muito da incidência de impostos 
aplicados pelo município. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, mais uma vez 
estavam perante uma aproximação das propostas da Câmara Municipal às propostas 
apresentadas pelo PSD ao longo dos anos. Disse que, entendiam que aquela medida 
devia ser ainda mais ampla, isto é, o fim da derrama em termos gerais, mas isso não 
acontecia, continuava para empresas que não tinham sede no município o que fazia com 
que não houvesse a necessária atratividade de investimento externo. Concluiu dizendo 
que, já tinha sido dado um passo importante, mas entendiam que deveria ser em termos 
gerais, pelo que o PSD iria abster-se naquela votação. ------------------------------------------   
 -------- O Deputado Luís Leal interveio e disse que, aquele executivo reduzia impostos 
e não o contrário. Acrescentou que, ficava bastante contente com a posição da bancada 
do CDS-PP e do PSD, que era contrária à posição dos vereadores do PSD, conforme 
plasmado na ata, que tinham votado contra a proposta de alteração dos critérios 
aplicáveis sobre a derrama. Na perspetiva de captação de investimento, disse que era 
óbvio que o esquema jurídico que estava ali montado, ou a filosofia subjacente à 
derrama, fazia com que várias empresas quisessem estabelecer ali a sua sede, havia, 
cada vez mais investimento externo a vir, etc. Sobre aquilo que tinha sido dito, sobre a 
axiologia do PS, referiu que era completamente falso, porque estimulavam a iniciativa 
privada e queriam que houvesse inovação, pelo menos era essa a vertente do PS.----------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção questionando, o 
PSD, para quando o aumento de impostos, porque o mesmo ainda não tinha acontecido 
e, pelos vistos, não ia acontecer em dois mil e vinte. De seguida, releu parte do que 
havia referido a comissão política do PSD praiense, onde estava mencionado que isso ia 
acontecer, bem como quais os impostos que iam sofrer o respetivo aumento. 
Acrescentou que, aquela interpretação era do PSD, tal como a responsabilidade política 
da mesma, pelo que deveriam assumir isso. Mencionou que, o PS tinha tido a 
capacidade de, não só não ir na sequência dessa previsão, como ir mais além daquilo 
que o próprio PS previa a bem da Praia da Vitória. ----------------------------------------------       
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e dirigiu-se ao Deputado Luís Leal, 
aconselhando o mesmo a ler os princípios funcionais do PS, porque aquilo que este 
tinha dito, nada tinha que ver com socialismo. ---------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e questionou o Sr. Presidente sobre o 
que este pensava das conclusões do relatório do Tribunal de Contas, pois para o PSD, 
aquela era uma instituição que deveria ser levada a sério. Questionou, ainda, se era 
verdade ou não se, naquele momento, já tinha sido acatada a recomendação do Tribunal 
de Contas de, e passou à sua leitura: “…promova a delimitação do perímetro de 
consolidação do grupo municipal, abrangendo todas as entidades relativamente às 
quais se verifiquem indicadores da existência ou presunção de controlo por parte do 
município.”. --------------------------------------------------------------------------------------------     
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que não e disse que as 
consolidações do perímetro vinham à Assembleia e não conhecia nenhum documento 
que tivesse delimitado o perímetro como estava ali recomendado. ----------------------------     
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que, aquele executivo estava em 
funções há dois anos e estava a fazer um excelente trabalho. Relembrou que, não estava 
nos planos/propostas eleitorais acabar com qualquer imposto, mas sim manter, tendo o 
mesmo sido possível, a meio do mandato, graças a um trabalho positivo. Concluiu 
dizendo que, a proposta em discussão era positiva e só tinha sido possível, graças ao 
trabalho levado a cabo por aquele executivo, o que era de valorizar. -------------------------  
 -------- O Deputado Luís Leal usou da palavra e, respondendo ao Deputado Pedro 
Pinto, disse que, orgulhosamente fazia parte do PS de Mário Soares, que tinha 
ingressado na União Europeia, do Eng. Guterres, de uma vertente socialista e não de 
socialismo, porque quando falava em matriz ideológica, tinha feito confusão e não tinha 
qualquer problema em dizê-lo de forma pública, que abraçava a iniciativa pública, que 
gostava da inovação e enquanto isso contribuísse para a construção de postos de 
trabalho, mais riqueza se geraria e, nisso sim, ou seja, na redistribuição dessa riqueza, 
que se diferenciavam.---------------------------------------------------------------------------------     
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte votos 
a favor, dezanove do PS e um do CDS-PP e onze abstenções do PSD. -------------------  
 
 -------- 20. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O 
ANO DE 2020;----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 21. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM P ARA O 
ANO DE 2020;----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 22. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 202 0, DO 
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS  DO 
ARTIGO 29º DA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO; -------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a introdução da adenda, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezanove 
votos a favor do PS e onze abstenções, dez do PSD e uma do CDS-PP. ------------------  
 -------- 23. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PRIMEIRO ADITAMENTO, RETIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO DO 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 5  Página 25 de 33 
 
 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUES IA DO 
CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA;  ------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, era através do Regulamento 
de Apoio às Juntas de Freguesia que aquele aumento aparecia e, mais uma vez, ia de 
encontro às reivindicações feitas pelo PSD durante os últimos anos. Acrescentou que, 
aquele valor ainda era pouco, comparativamente ao que acontecia no resto da região, 
para aquelas que eram as necessidades das Juntas de Freguesia, em termos relativos e 
comparados com o que acontecia noutros municípios. De qualquer forma, disse que 
entendiam ser uma medida importante, pelo que tinha o voto a favor do PSD. -------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira colocou duas questões: --------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Se o valor era igual para todas as freguesias; ----------------------------  
 -------- 2ª Questão – Estando os balneários, da zona balnear dos Biscoitos, nas 
condições sabidas, como poderiam dar a volta à situação sem os respetivos recursos 
humanos e com aquele valor insignificante para o trabalho em causa. -----------------------   
 -------- O Deputado Nuno Meneses usou da palavra e disse que, a bancada do PS se 
congratulava com a proposta apresentada. Referiu que, sabiam que durante algum 
tempo tinham sido afetos recursos humanos às Juntas de Freguesia, por via de 
programas ocupacionais, sendo que também sabiam que aquela era uma afetação não 
efetiva. Referiu que, sempre tinha sido manifestada preocupação em relação a isso, 
inclusive naquele órgão, para que se tentasse encontrar uma alternativa. Acrescentou 
que, se por um lado esses recursos humanos serviram para executar as competências da 
Junta de Freguesia, muitas das vezes estas dispondo desses recursos humanos chegavam 
até a ultrapassar aquelas que eram as suas competências, prestando um melhor serviço 
às pessoas, por vezes até extravasando um pouco as suas competências. Informou que, 
em boa hora viam aquele aditamento, com uma dotação de cinco mil euros, um valor 
que era, mesmo assim, bastante significativo, sendo certo que mais queriam sempre, e 
que lhes ia permitir, de certa forma, fazer fase àquilo que seria a desaceleração nos 
recursos humanos, por via dos programas de emprego. Disse que, a questão dos mil 
euros para as atividades culturais e turísticas, parecia-lhe uma medida interessante, uma 
vez que as ondas culturais tinham cumprido o seu papel, isto é, descentralizar a cultura 
um pouco por todo o concelho, no entanto, pensava que atualmente as Juntas de 
Freguesia deveriam ter autonomia para gerir a sua agenda cultural, por isso, aquela 
dotação ser atribuída diretamente às mesmas, dando-lhes mais autonomia, poderia ser 
entendido como sendo uma evolução positiva. Em relação àquela que era a transferência 
global da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, disse que se recuassem até 
setembro de dois mil e dezassete, podiam perceber que, grosso modo, cada junta de 
freguesia, por mandato, no âmbito do acordo de execução assinado no início do 
mandato, andaria a receber à volta de vinte mil euros, sendo que, hoje e somando os 
acordos de execução com aquele Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, podiam 
perceber que aquele valor subia para cerca de sessenta mil euros, ou seja, estavam a 
falar de um acréscimo de duzentos por cento, por mandato. Posto isso, disse que não 
podiam deixar passar o momento sem se congratularem com aquilo que tinha sido a 
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decisão da Câmara Municipal. De seguida, e ainda sobre a afetação dos recursos 
humanos às Juntas de Freguesia, disse que em nenhum artigo, dos acordos de execução, 
constava como competência da Câmara Municipal, a necessidade de fazer essa 
transferência, ou seja, aquela compensação tinha surgido ao longo do tempo e o que era 
certo era que aqueles recursos humanos podiam eventualmente contribuir para levar a 
cabo os compromissos que as Juntas de Freguesia assumiam ao assinar o acordo de 
execução, como poderiam ser utilizados para outros fins completamente diferentes, 
conforme o entendimento/necessidade de cada uma. --------------------------------------------       
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que, relativamente ao apoio em 
causa e nos termos em que o mesmo estava estabelecido, não podia deixar de dizer que 
era positivo, pois era um apoio que não existia e que passava a constar. No entanto, era 
um apoio que vinha substituir outro apoio, a afetação de recursos humanos e, sobre isso, 
tinha seis pontos que gostaria de ver esclarecidos ou falar um pouco sobre eles: -----------  
 -------- 1º Ponto – A contratação de um funcionário ficava, no mínimo, em cerca de dez 
mil euros; -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 2º Ponto – Contratualizar tarefeiros ou empresas para executar essas tarefas, 
ficava, provavelmente ainda mais caro, atendendo ao período que se vivia; -----------------  
 -------- 3º Ponto – de dois mil e treze para dois mil e catorze, tinha havido uma redução 
substancial naquilo que eram as verbas transferidas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito dos protocolos de delegação de competências, tendo a mesma sido explicada 
com a afetação de dois/três funcionários a cada junta, mas agora dava-se um valor que 
era, única e exclusivamente, destinado a suplantar a retirada dos referidos funcionários, 
inscrevendo-se o mesmo como apoio às juntas. Disse que, na sua opinião, não deveria 
estar na parte dos apoios, mas sim na parte da delegação de competências; -----------------  
 -------- 4º Ponto – Estava com receio de que aquele apoio e retirada dos funcionários, 
aumentasse, ainda mais, o fosso a nível de limpeza de bermas, manutenção de ribeiras e 
espaços ajardinados existentes entre as freguesias do concelho de Angra e as do 
concelho da Praia, sendo que, obviamente, aos olhos do cidadão comum, o ónus da 
responsabilidade pertencia às Juntas de Freguesia; ----------------------------------------------  
 -------- 5º Ponto – este apoio obrigava a mais um formalismo, visto ser uma candidatura, 
a que as Juntas de Freguesia já estavam sujeitas; ------------------------------------------------  
 -------- 6º Ponto – este apoio não contemplava a dimensão das freguesias, pelo que, a 
maior freguesia da ilha e dos Açores, ia continuar a ser a que menos recebia da sua 
Câmara Municipal, ou seja, a Agualva. ------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e relembrou que quem tinha levado o 
país à falência tinha sido o Eng. Sócrates e, devido a isso, tinham-se criados os 
programas ocupacionais, porque empresas tinham fechado e pessoas tinham ido para o 
desemprego. De seguida, disse que o Deputado Nuno Meneses tinha referido que não 
valia a pena falar das causas que tinham levado à criação dos referidos programas e que, 
portanto, estavam de novo com um problema, isto é, até agora tinham tido mão-de-obra 
barata nas Juntas de Freguesia e como isso estava a acabar, estavam todos a deitar a 
mão à cabeça e era isso que estava em causa. Acrescentou que, era muito bem a medida 
em causa, mas já chegava de hipocrisia, pois o PS tinha levado o país à banca rota e 
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tinha prejudicado muitas famílias em Portugal, sendo que, as Juntas de Freguesia e 
Câmaras Municipais do PS, tinham beneficiado disso, porque tinham andado a dar, 
como esmola, trabalho às pessoas, porque elas precisavam trabalhar para sustentar as 
suas famílias. Concluiu dizendo que, valia a pena falar nas causas, porque tinha sido o 
PS a criar as causas e era isso que estava em causa. ---------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, queria apenas deixar 
um registo sobre a coerência política, isto é, quando o PSD, há um ano atrás, tinha 
apresentado uma proposta para que fosse analisada a possibilidade de aumentar aqueles 
apoios, com valor idêntico, muitos tinham votado contra porque era uma muito má 
proposta, mas agora, por ser apresentada pela Câmara, passava a ser uma boa proposta. 
Posto isso, disse que essa situação dizia muito da credibilidade das pessoas, sendo que o 
PSD estava sempre no mesmo lugar, estavam a favor de atribuir o valor às Juntas de 
Freguesia há um ano, aquando da apresentação da proposta, e continuavam do mesmo 
lado, com a mesma verticalidade, coerência e credibilidade a votar a favor daquela 
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Nuno Meneses interveio e respondeu ao Deputado Pedro Pinto que 
era verdade que tinha dito que não era necessário estar a enumerar ali as causas que 
tinham levado aos programas de emprego, pois se assim fosse também tinham que ir ao 
aparecimento da roda, etc. e a Assembleia nunca mais terminava. Relativamente ao já 
referido noutra intervenção, sobre aqueles apoios estarem incluídos não nos acordos de 
cooperação, mas sim no Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia, disse que 
concordava que aqueles apoios estivessem ali inscritos, porque as Juntas de Freguesia 
mais pequenas já tinham suficientes descriminações negativas com que se preocupar e o 
facto de o valor ser igual para todas as Juntas de Freguesias era, talvez, um sinal de que 
se pretendia tratar todas de igual modo, pois todas mereciam o mesmo tratamento e 
terem todas acesso ao mesmo, para dar melhor resposta aos seus habitantes. ---------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que, mais uma vez reiterava o 
desafio feito para que o Sr. Presidente da Câmara reunisse com os seus presidentes de 
junta, para que pudessem, todos em conjunto, falar e chegar a uma conclusão, sobre o 
fim dos programas ocupacionais. Relativamente aos mil euros, disse que era uma pena, 
pois a descentralização que a Câmara fazia, a nível da onda cultural, era um aspeto 
positivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, as propostas a votação, 
eram substituições de regimes, não era nada de novo e não se lembrava de nenhuma 
proposta do PSD para acabar com os programas ocupacionais. Acrescentou que, os 
recursos humanos nunca tinham estado indexados aos programas e que estes se tinham 
iniciado em dois mil e catorze e se fossem ver o valor que a Câmara transferia, em 
numerário nesse ano, comparativamente a dois mil e treze/doze, era sensivelmente o 
mesmo porque também tinha havido alterações nas competências, sendo que mais tarde, 
depois até de se ter aprovado os acordos de execução, é que tinham surgido os 
programas ocupacionais. Disse que, os programas ocupacionais não eram cedidos às 
juntas no âmbito dos acordos de execução, tendo servido, na esmagadora maioria, para 
funções que estavam delegadas, mas também havia casos de recursos humanos que 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 5  Página 28 de 33 
 
 

 

nunca o tinham feito. Disse que, os cinco mil euros surgiam na medida em que o que 
tinha sido atribuído, na altura, eram dois colaboradores a cada Junta de Freguesia, tendo 
depois havido alguns reforços, por necessidade da Câmara, porque esta não tinha 
transportes para os mesmos. Em relação ao fim dos programas ocupacionais, disse que 
aquela era uma decisão da Câmara, porque eles continuavam a existir. Relativamente à 
questão de contratações para o quadro, aos valores que tinham sido comparados, referiu 
ser aquela uma questão da lei de finanças e do financiamento das freguesias, porque a 
contratação por uma Junta de Freguesia, tal como na Câmara, tinha que vir das 
transferências gerais do Orçamento de Estado. Referiu, em relação aos mil euros, que 
estes vinham substituir a onda cultural, pois esta estava a acontecer em muito poucas 
freguesias e pretendiam corresponder aos anseios de mais Juntas de Freguesia, para 
utilização noutros projetos. Em relação ao formalismo, disse que este tinha que existir, 
pois a cedência dos colaboradores às Juntas de Freguesia, era uma cedência 
completamente precária, não estava protocolada nem estipulada em lado nenhum e que 
até podia gerar problemas e responsabilidades, pelo que tinha que estar protocolado, por 
ser uma transferência financeira. -------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que, para responder ao Deputado 
Nuno Meneses, quando este dizia que era uma questão de igualdade dar cinco mil euros 
a todas as Juntas de Freguesia, sim, era de igualdade, mas não de equidade, nem de 
justiça. Em relação ao Sr. Presidente, disse que os funcionários das juntas também 
desempenhavam muitas tarefas que estavam protocoladas com a Câmara, mas, o facto 
era que de dois mil e treze para catorze, a Câmara Municipal tinha alegado que descia o 
protocolo às juntas, precisamente porque ele era compensado com a cedência de 
funcionários. Concluiu dizendo que, era óbvio que as coisas tinham que estar escritas, 
mas se aquele apoio estivesse no protocolo, era só um papel ao invés de dois. -------------  
 -------- O Deputado Nuno Meneses usou da palavra para pedir ao Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia da Agualva para não levar a peito a sua anterior intervenção, pois era 
apenas uma situação de divergência de opinião. -------------------------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte e 
quatro votos a favor, dezassete do PS, seis do PSD e um do CDS-PP e duas 
abstenções do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 24. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL COOPERAR E DESENVOLVER NA PRA IA 
DA VITÓRIA;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, o PSD saudava e elogiava a 
iniciativa da Câmara Municipal em apresentar o regulamento em causa, que, mais uma 
vez, ia de encontro àquilo que o PSD sempre tinha defendido, isto é, todos os apoios 
tinham que ser regulamentados. Disse que, com aquela regulamentação, tinham um 
instrumento importante para que as instituições e entidades do concelho pudessem 
beneficiar daquele tipo de apoios e ia contribuir para que se deixasse de dizer que o PSD 
tinha votado contra a atribuição de apoios a A, B, ou C, pois isso não era verdade, o 
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PSD não era contra nenhuma entidade, era apenas contra a não regulamentação para a 
atribuição do apoio. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o Deputado Clélio 
Meneses tinha falado em regulamentação, mas não tinha referido o real motivo pelo 
qual o PSD tinha deixado de votar a favor dos apoios, isto é, no início do mandato o 
PSD votava a favor dos apoios, tendo deixado de o fazer após o relatório do Tribunal de 
Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses usou da palavra e disse que, gostava de questionar 
o Sr. Presidente se este conseguia dizer àquela Assembleia se, durante as reuniões de 
Câmara, o PSD não tinham mencionado a necessidade de regulamentação e, por essa 
razão, não podiam votar a favor, pois não era apoios regulamentados. -----------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, tanto era que tinham 
votado meses a favor dos apoios, sendo que a questão só se tinha suscitado depois do 
referido relatório, pelo que a questão e a justificação era financeira. -------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, apenas tinha perguntado se o 
Sr. Presidente conseguia ter a honestidade política para dizer àquela Assembleia se os 
vereadores do PSD, em reunião de Câmara, nunca tinham levantado a questão de não 
apoiar porque não estava regulamentado. ---------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, sim, que os vereadores do 
PSD tinham dito que e devia fazer um regulamento para os apoios. De seguida, 
questionou o Deputado Clélio Meneses, se a mudança de sentido de voto do PSD tinha 
sido, ou não, depois do Relatório do Tribunal de Contas.  --------------------------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses respondeu que, não sabia as circunstâncias 
específicas em que isso tinha acontecido. De seguida, relembrou que a sua intervenção 
tinha sido apenas no sentido de dizer que para os vereadores do PSD, a existência de 
regulamento era condição para votar em relação a alguns apoios. -----------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que tinha respondido 
com clareza, mas da clareza, que o Deputado Clélio Meneses exigia aos outros, fugia a 
sete pés. Concluiu dizendo que, independentemente de ter sido referido a questão de um 
regulamento, nunca tinha sido fator determinante para a mudança de sentido de voto, 
pois esta tinha sido clara, tinha sido justificada e feita com uma declaração de voto, ou 
seja, a questão financeira. ----------------------------------------------------------------------------   
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 25. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, NA MODALI DADE 
DE CONTA CORRENTE, ATÉ AO MONTANTE DE DOIS MILHÕES DE 
EUROS, A MOVIMENTAR DURANTE O ANO DE 2020 – RELATÓR IO DE 
ANÁLISE;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
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 -------- 26. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSO S 
PARA 2020; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 27. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DA  PRAIA 
DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2020;  -------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento. ---------------------  
 -------- O Deputado Clélio Meneses interveio e disse que, o que os distinguia era o 
sentido global daquele documento, com a importância e relevância que este tinha, 
sabendo-se que nem tudo era cumprido conforme projetado, mas havia ali uma matriz 
de desenvolvimento, com a qual não se identificavam. Acrescentou estarem perante 
uma grande repetição de projetos, o que demonstrava aquele documento não suscitar 
credibilidade e, da parte do PSD, não merecer confiança no futuro, porque com o 
mesmo discurso, os mesmos projetos, com as mesmas previsões de receita e de despesa, 
o resultado tinha sido a retirada de dois milhões e setecentos mil que não tinham sido 
cumpridos. Por outro lado, disse haver outro aspeto, isto é, o sentido geral do projeto 
político que se queria para o desenvolvimento de uma terra e o que se via, por aquele 
documento, era que a Câmara Municipal fazia depender o caminho de desenvolvimento 
do Concelho, por conseguir ir buscar dinheiro aos projetos comunitários e às 
candidaturas e não pelas necessidades reais do Concelho e deu como exemplo a rede 
viária, a intervenção no parque habitacional municipal e parque escolar. Acrescentou 
que, não via a gestão política daquela forma, era legítima aquela estratégia, mas não era 
a que entendia adequada, nem o PSD entendia adequada e que iria promover o 
desenvolvimento do Concelho, o bem-estar da população e a qualidade de vida dos 
praienses. Em relação ao apoio social, disse que não era daquele tipo de apoio que as 
pessoas necessitavam, mas sim de um apoio diário, sendo que cada vez mais havia essa 
necessidade e, na perspetiva do PSD, era preciso uma visão diferente, de intervenção 
efetiva e eficaz ao nível daquele apoio e das necessidades do concelho. Em termos mais 
técnicos, disse que lhes parecia haver algumas formas de tentar arranjar receita para 
satisfazer aquelas pertenças obras/investimentos, que não tinham sido feitas, prevendo-
se um aumento de receita de dez vírgula quatro por cento, o que não lhe parecia, pela 
análise ao documento, que aquilo fosse sustentável/viável/credível, parecia-lhe sim uma 
estimativa claramente exagerada e que não merecia credibilidade, nem confiança no 
futuro. Concluiu dizendo que, perante o exposto, não podiam ratificar aquele orçamento 
e aquele plano, com um voto a favor, apesar de muitas das propostas ali presentes 
merecerem a concordância do PSD e até serem coincidentes com as apresentadas por 
este. Em termos parcelares, existindo concordância e fazendo parte daquele grupo 
municipal presidentes de Junta de Freguesia, estes, cuja freguesia, e tendo 
responsabilidades e atribuições mais localizadas nas suas freguesias e se com aquele 
orçamento satisfaziam grande parte das suas ambições, necessariamente teriam um voto 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 5  Página 31 de 33 
 
 

 

distinto do voto dos eleitos da Assembleia Municipal, pois era assim a democracia, era 
assim que bem se satisfazia as necessidades das populações e era assim que, sem 
qualquer preconceito partidário, nem obrigação de voto A ou B, todos assumiriam o seu 
sentido de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Leal usou da palavra e disse que, o orçamento em causa 
reduzia impostos, aumentava os apoios, crescia o investimento e reduzia a dívida, pelo 
que, tinha a certeza que dois mil e vinte seria um ano de mais empresas, de mais 
trabalho e bom para a Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Sousa interveio e disse que, ao analisar o documento em 
causa, reparava que não havia nada em concreto para a freguesia das Fontinhas, sendo 
que depreendia que tivesse, em alguma parte daquelas rúbricas, algo a fazer na mesma, 
nomeadamente na melhoria da escola, no recinto desportivo, etc.. Acrescentou que, 
também queria saber se o ano de dois mil e vinte seria o ano em que os habitantes da 
Rua Mestre Chico Laranja, iam ver a sua rua asfaltada e se sim para quando estava 
previsto.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, a questão da Rua Mestre 
Chico Laranjo, seria uma das intervenções, no concurso do asfalto para dois mil e vinte, 
que seria resolvida e que também estava para breve a intervenção na Canada do 
Joaquim Alves. Relativamente à intervenção do Deputado Clélio Meneses, disse que, 
naturalmente para um partido que tinha suscitado o debate naquele dia, para quem 
assumia a falta de capacidade de investimento, um eventual descalabro financeiro, uma 
situação de rotura financeira, para quem previa que o que aconteceria seria um aumento 
brutal de impostos, nomeadamente um aumento do IMI e da Derrama, percebia que 
aquelas preocupações fossem outras e já se estivesse ali a reivindicar investimento, pelo 
que, basicamente passavam a ter uma posição e uma oposição em que se diziam cinco, o 
PSD queria dez. Acrescentou que, a referida intervenção, revelava desespero nos 
argumentos, relativamente à receita prevista, quer do IMI, do IRS e do IMT, decorria da 
lei, estava na lei que as receitas eram a média aritmética dos últimos três anos. Disse 
que, em relação aos apoios sociais, era área que a Câmara Municipal da Praia da Vitória 
se orgulhava e tinha um extenso trabalho no terreno em termos regionais e nacionais, 
premiada e galardoada, era nessa componente, que era muito além do que tinha sido 
frisado. Acrescentou que a área da educação tinha sido escolhida, naquele ano, como 
área estratégica e esclareceu que a rubrica da educação era muito mais que os quinze 
mil euros referidos pelo Deputado do PSD, pois estes eram apenas para investimento. 
Quanto à ausência de estratégia referida afirmou que, pelo que se via, era do lado do 
PSD, pois por um lado diziam que a Câmara não tinha capacidade de investimento e 
que ia haver um aumento brutal de impostos e, atualmente diziam outra coisa passado 
um ano e meio. Quanto à rede viária, informou que previam um empréstimo a longo 
prazo para fazer fase às necessidades da mesma, pois as grandes intervenções, nessa 
área, sempre tinham sido ou cofinanciadas, ou por meio de empréstimo de médio longo 
prazo. Concluiu dizendo que, o PS e a Câmara Municipal da Praia da Vitória tinham a 
boa tradição de boa execução de fundos comunitários e se não tivessem a execução de 
fundos comunitários, o discurso do PSD seria de que não havia capacidade de 
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investimento e que estavam a desperdiçar os fundos comunitários ao dispor, sendo certo 
que isso não estava a acontecer.---------------------------------------------------------------------           
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezassete 
votos a favor do PS, seis votos contra do PSD e três abstenções, duas do PSD e uma 
do CDS-PP. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto apresentou uma declaração de voto: ------------------------  
 -------- “Este é um documento que traduz aquilo que é as opções políticas do executivo 
camarário. Reconhecemos, no entanto, que tem havido um esforço, deste executivo, no 
controlo das contas municipais e, sobretudo, ao nível da dívida que este município tinha 
e que ainda continua a ter. Obviamente que, não concordamos com todas as opções, é 
natural, representamos ideologias políticas diferentes, temos conceções diferentes da 
sociedade e da economia e, desde logo, a questão da não devolução da componente 
variável dos cinco por cento do IRS às famílias. Percebemos que este investimento, ou 
investimento que está neste orçamento, na senda daquilo que tem vindo a ser os 
orçamentos anteriores, está preso aos fundos comunitários, ou seja, se houver fundo 
comunitário faz-se investimento, onde não há fundo comunitário, não há investimento e 
na última intervenção que o Sr. Presidente da Câmara acabou de fazer, ele também 
transmitiu essa ideia, relativamente à rede viária, não havendo fundos comunitários para 
requalificar ou manter a rede viária, não há investimento nessa área. São opções 
políticas, é assim que a região e o país e têm vindo a ser governados nos últimos anos, 
não são as nossas opções, achamos que há lugar para investir onde é necessário investir, 
independentemente de haver ou não haver financiamento comunitário e, portanto, 
abstivemo-nos. Não é um voto contra, porque achamos que há, nestas opções e neste 
orçamento, medidas que merecem reconhecimento pelo valor que tem, mas, no entanto, 
não nos identificamos com todo o documento, portanto abstivemo-nos.” --------------------      
 
 
 -------- 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 dezanove horas e vinte minutos, e não havendo 
mais nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da quinta 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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