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ATA Nº 1 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 
 

28 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

 -------- Aos vinte e oito dias, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, pelas dez 
horas e dez minutos, na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, reuniu a 
Assembleia Municipal da Praia da Vitória na primeira sessão ordinária do ano de dois 
mil e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Fábio Manuel Ávila Valadão – PS em substituição de Paulo Manuel Ávila 
Messias – PS, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS em substituição de Luís Miguel 
Vieira Leal – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – PS, Isménia Carvalho 
Landeiro Alves – PS, Francisco António Simões Rocha- PS em substituição de Elmano 
Manuel Vieira Nunes - PS, Valter Manuel Linhares Peres – PS, José Adriano Meneses 
Laranjo – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, José Manuel de Aguiar 
Paim – PS, Agostinho Toste Simões - PS em substituição de Bruno João Branco Ávila 
Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, 
Paulo Rui Mendes Homem – PSD em substituição de Clélio Ribeiro Parreira Toste de 
Meneses – PSD, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em substituição de 
Bruno César Félix Nogueira – PSD, Paula Cristina Ávila Rocha – PSD em substituição 
de Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, José Aurélio Coelho Gomes – PSD em 
substituição de Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins 
Luís – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, Nuno Graciliano de Almeida Cabral – 
PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – 
CDS-PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Luís Carlos 
Dutra Vieira – Junta de Freguesia dos Biscoitos, Mónica Andreia Simões Brum – Junta 
de Freguesia do Cabo da Praia, Júlia Martinha Martins Borges Faria - Junta de 
Freguesia da Fonte do Bastardo, Paulo Rui Pacheco de Sousa – Junta de Freguesia das 
Fontinhas, César Leandro da Costa Toste – Junta de Freguesia da Vila das Lajes, Maura 
Filipa Pereira Branco – Junta de Freguesia do Porto Martins, Bruno Narciso Meneses 
Lopes – Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, António Manuel Mendonça Borges – 
Junta de Freguesia de Santa Cruz, Nuno Miguel Aguiar Meneses – Junta de Freguesia 
de São Brás e Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia da Vila Nova. --------  
 
 -------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros: ----------------------------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Elmano 
Manuel Vieira Nunes – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Clélio Ribeiro 
Parreira Toste de Meneses – PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa 
Gomes Silva – PSD e Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD. ----------------------     
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 -------- À presente reunião apresentaram pedidos de substituição, nos termos do número 
um do artigo setenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze 
de Janeiro, e que foram aceites, os seguintes membros: -----------------------------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Elmano 
Manuel Vieira Nunes – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Clélio Ribeiro 
Parreira Toste de Meneses – PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa 
Gomes Silva – PSD, Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Jorge Emanuel 
Costa Gomes – PSD, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Francisco Alberto Lima 
Ourique – PS, Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS, Taciana Rafaela Silva Rocha – PS 
e Anália Maria Tavares de Quadros Gaspar - PS. ------------------------------------------------  
 
 -------- 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: ---------------------------------------------------------  
 -------- Jorge Emanuel Costa Gomes – PSD, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, 
Francisco Alberto Lima Ourique – PS, Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS, Taciana 
Rafaela Silva Rocha – PS e Anália Maria Tavares de Quadros Gaspar – PS. ---------------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, 
Raquel Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e 
Tiago Manuel Silva Borges. -------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 
oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, o 
seguinte membro da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  
  ------- Rui Miguel Mendes Espínola. --------------------------------------------------------------  
 
 -------- O 1.º Secretário, em conformidade com o regimento, informou que pelo facto 
de faltar o Sr. Presidente da Assembleia deveria ser eleito um membro da Assembleia 
para integrar a Mesa para que os trabalhos prosseguissem. Questionados os Membros da 
Assembleia para propostas de candidatura ao lugar de 2.º Secretário, o Grupo do Partido 
Socialista propôs o nome de Eulália Ferreira Toste Leal e não havendo mais propostas 
procedeu-se à eleição por escrutínio secreto. Feita a contagem, verificou-se que tinham 
dado entrada trinta boletins de voto na urna, tantos, quantos os membros presentes na 
Assembleia no momento da eleição e com o seguinte resultado: vinte e quatro votos a 
favor e seis em branco, tendo pois o referido membro sido eleito, tomando desde logo o 
seu lugar na Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e requereu à Mesa informação, por 
escrito, sobre as datas previstas para realização das reuniões da Assembleia Municipal, 
para o presente ano. -----------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE – QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA:  ----------------------------------------- 
---------O Deputado Pedro Pinto interveio e fez dois reparos à proposta apresentada.--- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, com as respetivas alterações 
propostas, por maioria, com trinta votos a favor, dezanove do PS, dez do PSD e um 
do CDS-PP e duas abstenções 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: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Jorge Alberto de Barcelos, lido pelo 
Deputado Nuno Cabral. ------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Valter Peres 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 Pesar, pelo falecimento de Manuel Nunes da Rocha, lido pelo Deputado 
Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Manuel Nunes da Rocha, lido pelo Deputado 
César Toste. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------    
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Escola Profissional da Praia da Vitória e, em 
particular, aos seus formandos Tiago Cardoso, Ana Soares, Bernardo Oliveira e 
Leonardo Lourenço, pelas medalhas de ouro, prata e excelência que alcançaram no 
Campeonato Nacional de Profissões, lido pelo Deputado Manuel Pires. ---------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------   
 
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, ao Colégio e ATL Divertiláxia, pelo resultado obtido, ou seja, a 
categoria de finalista pela Associação Mundial de Educadores de Infância, por projeto 
apresentado no âmbito de atividade “Kit Emocional”, para crianças dos três aos seis 
anos, lido pelo Deputado Paulo Luís. --------------------------------------------------------------  
 -------- (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 colégio praiense “Divertiláxia”, pela conquista de 
dois prémios, no âmbito do Concurso Nacional “Ciência na Escola” e do Concurso 
Nacional “Todos Contam”, lido pela Deputado Isménia Alves. -------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao teor do voto apresentado. ------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, à equipa de Voleibol Sénior Feminina da ADREP, pelo título 
de Campeã Regional – Série Açores, lido pelo Deputado Paulo Luís. ------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para informar que o 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 grupo Bensaúde, pela celebração do seu bicentenário 
ao serviço do desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental da Região 
Autónoma dos Açores, particularmente a sua recente ação filantrópica no apoio à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, lido pelo 
Deputado Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que o PSD se associava ao 
voto. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Louvor, a todas as empresas, com sede no Concelho da Praia da Vitória, 
que receberam no ano de dois mil e dezanove, o Estatuto de PME Líder, lido pelo 
Deputado Paulo Luís. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para informar que o PS se associava ao 
voto, contudo, o Grupo Municipal do Partido Socialista já havia apresentado um voto 
com o mesmo teor na Assembleia Municipal anterior. ------------------------------------------   
 -------- (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 na estafeta de 4x100 Livres Misto obtido pelos nadadores João Costa, Maria 
Rino, Gustavo Silva e Ana Carolina Silva, no âmbito do Campeonato da Ilha Terceira 
de Natação, lido pelo Deputado Fábio Valadão. -------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que o PSD se associava ao 
voto. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para informar que não iria participar na 
votação, por razões familiares. ----------------------------------------------------------------------   
 -------- (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, ao atleta Agostinho Miguel Fontes da Silva, pelos títulos 
de Vice-campeão Nacional no Lançamento de Martelo, Martelão e Disco, lido pela 
Deputada Sandra Galvão. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para informar que o 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 Clube Desportivo Escolar “Os Vitorinos”, pela 
conquista do título de Campeão da Ilha Terceira em basquetebol no escalão etário sub-
18 anos, lido pelo Deputado António Borges. ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que o 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 Grupo Desportivo dos Biscoitos, pela conquista dos 
títulos de Campeão da Ilha Terceira de Andebol, nos escalões de Iniciados e Infantis, 
lido pelo Deputado José Laranjo. -------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que o PSD se associava ao voto 
e sugeriu que do mesmo se desse conhecimento à Junta de Freguesia dos Biscoitos, bem 
como Assembleia de Freguesia dos Biscoitos. ---------------------------------------------------               
 -------- (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, pelo segundo lugar alcançado no Campeonato Nacional 
2020 Standard & Latinas de Dança Desportiva, pelo par da Academia de Dança do 
Juventude Desportiva Lajense, Simão Dinis & Briana Espínola, lido pelo Deputado 
Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste interveio para informar que o PSD se associava ao 
voto. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para sugerir que do mesmo voto se desse 
conhecimento à Junta de Freguesia da Vila das Lajes, bem como Assembleia de 
Freguesia da Vila das Lajes. -------------------------------------------------------------------------              
 -------- (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 Junta de Freguesia da Vila das Lajes, pela organização 
do II Congresso Internacional do Carnaval da Ilha Terceira, bem como pela 
reinauguração do Museu de Carnaval da Ilha Terceira “Hélio Costa”, lido pelo 
Deputado Valter Peres. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste interveio para informar que o 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. --------------------  
 
 

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 3 DE  
DEZEMBRO DE 2019 A 10 DE FEVEREIRO DE 2020; ----------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção informando que 
a Câmara Municipal estava a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos relacionados 
com o caso Coronavirus/COVID-19 e, na sequência do requerimento apresentado, 
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adiantou as datas previstas para a realização das próximas sessões da Assembleia 
Municipal da Praia da Vitória. Depois disso, apresentou o documento. ----------------------     
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e questionou, relativamente à 
mencionada candidatura ao PO 2020 – intervenção em ribeiras, que tipo de intervenção 
a Câmara pretendia fazer. ----------------------------------------------------------------------------                              
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, aquela era uma 
candidatura ao nível da proteção civil bastante alargada, quer do ponto de vista de 
estudos e projetos quer ao nível da sustentabilidade dos cursos de águas das ribeiras, 
bem como, por possuir uma componente de telecomunicações para o Serviço Municipal 
de Proteção Civil e uma componente de maquinaria e equipamentos para, em caso de 
catástrofe/caso de necessidade de intervenção do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
estarem mais e melhor preparados para o mesmo. Concluiu dizendo que, estavam a falar 
de candidaturas ao nível daquilo que era a intervenção do Serviço Municipal de 
Proteção Civil e de dotar este, ou seja, não eram matérias de atividade corrente das 
várias entidades. ---------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que não conseguia encontrar, no 
Relatório de Atividades da Divisão Administrativa e Jurídica, o processo judicial contra 
o Prof. Félix Rodrigues, pelo que gostava de saber o ponto de situação do referido 
processo e se o município estava a intentar alguma ação judicial contra as outras várias 
pessoas que também tinham vindo, publicamente, dizer que havia contaminação. 
Relativamente às águas e aos furos, relembrou que na última sessão da Assembleia 
Municipal o Sr. Presidente da Câmara tinha informado que o encerramento de todo o 
processo envolveria uma verba na ordem dos seis/sete milhões de euros, sendo que 
agora era-lhes dito que seria na ordem dos cinco milhões, pelo que, gostaria de ser 
esclarecido em relação a isso e de onde viria a água, após o encerramento dos referidos 
furos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------       
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra dizendo que em 
dezembro o projeto não estava concluído, ou seja, eram apenas estimativas, sendo que, 
naquele momento, já o tinham concluído e as estimativas orçamentais estavam na casa 
dos cinco milhões de euros. Acrescentou que, já fora enviado o projeto, juntamente com 
os custos previstos, para o Ministério da Defesa Nacional e se aguardava a respetiva 
resposta. Disse ainda, que o objetivo do município era não haver quaisquer encargos 
para as contas municipais e informou que o projeto previa o encerramento dos três furos 
sob monotorização, tal como estava o furo Juncal 2 e que iriam buscar a água à nascente 
da Agualva, a um furo do IROA, no Cabouco do Cume e a outro furo que já tinha sido 
explorado pela Praia Ambiente, mas que ainda não estava equipado e que ficava nas 
imediações do Clube de Golfe da Ilha Terceira. Relativamente ao processo do Prof. 
Félix Rodrigues, esclareceu que a intenção do mesmo não era sobre a 
(des)contaminação, isto é, as declarações que haviam suscitado aquela matéria tinham 
sido um ataque, da pessoa em causa, à qualidade da água fornecida pela Praia Ambiente 
e sempre que isso acontecesse estavam ali para atuar. Informou que, o processo estava 
concluído, pronto para dar entrada, mas considerando que o Prof. Félix Rodrigues nunca 
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mais tinha emitido nenhuma declaração sobre a qualidade da água da Praia Ambiente, 
tinham entendido não fazer a entrada do mesmo. ------------------------------------------------       
 -------- O Deputado César Toste interveio para, relativamente às ribeiras, dizer que era 
importante a Câmara Municipal da Praia da Vitória, ter uma posição clara de como é 
que estas iam estar ao longo do ano, a nível da sua limpeza, pois não era só estar 
preparada para uma questão de catástrofe. --------------------------------------------------------             
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  --------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 3.º 
TRIMESTRE DE 2019 DA COOPERATIVA PRAIA CULTURAL.  --------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para os pontos três a 
cinco serem apresentados em simultâneo, o qual foi autorizado. De seguida, passou a 
palavra ao Vereador Tiago Ormonde, para apresentação dos mesmos. -----------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que, estavam no final do mês de 
fevereiro a falar de números referentes ao final do mês de setembro, o que nas boas 
práticas de gestão e de escrutínio público, faria sentido esses resultados serem 
apresentados no trimestre imediatamente subsequente ao trimestre que tinha fechado. 
Relativamente à TERAMB, disse que gostava de chamar a atenção para o facto desta, 
até setembro e extrapolando os números para final de dezembro, ter processado menos 
resíduos e, por outro lado, a produção desses resíduos ter sido superior áquilo que tinha 
produzido todo o ano de dois mil e dezoito. Posto isso, disse que gostava de ver 
explicados aqueles números, pois o que verificavam era que a TERAMB com menos 
processamento de resíduos ia ter um volume de negócios superior. Sobre a Praia 
Cultural, referiu haver no balanço a trinta de setembro uma rubrica referente a dois mil e 
dezoito, era importante esclarecer, isto é, nas “Outras dívidas a pagar” a que se referia a 
dívida de cento e cinquenta e seis mil euros. Disse que, era igualmente importante 
esclarecer a que se referia o acréscimo brutal nos gastos em pessoal, verificado na 
demonstração de resultados da Praia Cultural. Questionou, ainda, no respeitante a 
“Outros créditos a receber”, em que constava que a ASTP continuava com uma dívida 
de trezentos e cinquenta e quatro mil euros, se a mesma já tinha sido paga, à Praia 
Cultural, até trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove ou se transitava para o ano 
de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente às contas e 
à sua apresentação na Assembleia, havia prazos legais a cumprir e se contassem todos 
eles, iam verificar que era impossível estas serem apresentadas mais cedo. Em relação 
às contas da Cooperativa, disse que o pessoal era o transitado da ASTP, daí o aumento 
comparativamente a dois mil e dezoito. Quanto aos pagamentos, referiu que, da parte da 
Câmara Municipal, era de execução do contrato programa. Relativamente à dívida de 
trezentos e cinquenta e quatro mil euros, informou que não fazia ideia de todos os 
clientes da Cooperativa, sendo que, havia determinados apoios que ainda deveriam ser 
relacionados com a festa da Praia e, naturalmente, outras dívidas a serem pagas, pelo 
que o objetivo era que fossem pagas o quanto antes para poderem pagar aos 
fornecedores, isto é, que até ao final do ano estivesse tudo regularizado. Quanto à 
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TERAMB, disse que a mineração era uma despesa elevada e para melhorar os 
resultados da TERAMB bastava diminuir nesta, o que não queria dizer que não se 
fizesse mineração de forma mais sustentável financeiramente para que esta, por si, não 
prejudicasse e não tivesse um dano nas contas da TERAMB. ---------------------------------         
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que, uma dívida de trezentos e 
cinquenta e quatro mil euros, que já tinha sido refletida em vários fechos intercalares e 
sempre do mesmo devedor, pelo que seria importante, para além do Sr. Presidente saber 
o que se passava, esclarecer, não só a Assembleia, mas todos os praienses, se até trinta e 
um de dezembro a dívida ia ficar paga, ou se já o tinha sido. ----------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, da parte da Cooperativa 
Praia Cultural, até trinta e um de dezembro, não tinha a certeza se aquele valor tinha 
sido recebido, mas achava que não e se era pago ou não, a Câmara Municipal como não 
tinha contratos com a entidade em causa não o podia responder de outra forma. 
Acrescentou que, aquela situação era tal como a de qualquer outro devedor à 
Cooperativa, ou seja, esta havia de acionar os mecanismos que entendesse. ----------------   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 3.º 
TRIMESTRE DE 2019 DA PRAIA AMBIENTE, E.M..  ------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 3.º 
SEMESTRE DE 2019 DA TERAMB, EM.. ----------------------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
RENOVAÇÃO DA REDUÇÃO DE 50% DAS TAXAS DO MERCADO 
MUNICIPAL.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que, queria deixar uma nota de 
satisfação pela atividade da Câmara Municipal, no sentido de continuar a baixar os 
impostos na Praia da Vitória, o que era benéfico para todos os praienses. -------------------     
 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO MUN ICÍPIO 
PARA 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------     
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com trinta e um 
votos a favor, dezanove do PS e doze do PSD e um voto contra do CDS-PP. -----------   
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 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO ATÉ AO 
MONTANTE DE DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL EUROS”.  ------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto questionou quais eram os investimentos previstos 
para a rede viária, no montante de um milhão e meio de euros. Relativamente ao 
edifício camarário/casa do Dr. Eugénio, questionou se aquele não era o mesmo edifício 
que já tinha sido alvo de projetos há alguns anos atrás e que tinha sido apresentado, em 
sede de Assembleia Municipal, pelo anterior presidente da Câmara, um protocolo com 
as Finanças, onde havia uma cláusula que dizia que se a Câmara não cumprisse com o 
mesmo teria de pagar uma indeminização às Finanças. Posto isso, questionou, ainda, se 
havia ou não o referido protocolo, se tinham arranjado maneira de o cancelar sem que 
houvesse qualquer pagamento às Finanças ou se tinha havido pagamento, qual o seu 
montante e quando tinha sido feito. Relativamente ao valor para as escolas do primeiro 
ciclo, questionou a que se destinava o mesmo. ---------------------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente à rede 
viária, estavam a falar de toda a rede viária municipal que necessitava de novo tapete de 
asfalto. Quanto à casa Dr. Eugénio, referiu que anteriormente já tinham sido 
apresentados vários projetos sobre a matéria, mas nunca tinha sido obtido financiamento 
para tal e esclareceu que tinha existido protocolo com as Finanças, mas como não tinha 
presente o mesmo, não conseguia confirmar a existência da referida cláusula, sendo que 
tinha quase a certeza que a mesma não existia. Em relação às escolas, repetiu que a 
grande fatia seria para a escola do Cabo da Praia, sendo que a estimativa era que 
rondasse os cerca de oitenta a noventa mil euros e o remanescente seria para 
intervenções nas coberturas. -------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Paulo Luís iniciou a sua intervenção congratulando a Câmara 
Municipal por, dois anos depois do PSD lutar para que houvesse uma intervenção na 
rede viária deste concelho, querer gastar, no ano de dois mil e vinte/dois mil e vinte um, 
cerca de um de milhão e meio de euros na mesma. De seguida, disse que o Sr. 
Presidente já tinha tido várias oportunidades de dizer, concretamente, onde iam intervir, 
mas não o tinha feito, pelo que estava a pedir um cheque em branco a toda a Assembleia 
e a todos os praienses. Questionou se, havia algum investimento de raiz, pois alcatrão 
para ser pago por vinte anos não fazia sentido, porque ao fim de sete/dez anos iam estar 
a pedir mais dinheiro para as mesmas estradas. Relembrou que, o Sr. Presidente tinha 
dito que não havia receitas para aqueles investimentos e que estes não eram 
cofinanciados, mas havia, o que não havia era a intenção de as utilizar para aqueles fins. 
Acrescentou que, aquela não era uma boa gestão do erário público, isto é, pedir uma 
aprovação para se fazer um investimento, por vinte anos, para reparações do dia-a-dia e 
que era importante o Sr. Presidente ter algum critério naquilo que estava a colocar à 
consideração, para que pudessem dizer da sua opinião, demonstrar o seu voto sobre 
coisas concretas e não sobre coisas abstratas. Disse que, por outro lado, as regras de boa 
gestão diziam que, quando faziam um empréstimo, deviam associar o objeto desse 



 
 

                                                           

 

Praia da Vitória - Ilha Terceira - Açores 
www.cmpv.pt |  tel. 295 540 200  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 1 Página 11 de 17 
 
 

 

empréstimo à finalidade e o Sr. Presidente estava a pedir, pelas estradas que dali por 
cinco/dez anos iam ter que ser intervencionadas de novo. --------------------------------------      
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, tinha gostado da 
extraordinária avaliação feita dos antigos executivos do PSD naquela Câmara 
Municipal, pois se esta tinha um passado de empréstimos, precisamente por vinte anos, 
para correção e pavimentação de rede viária, tinha sido dos executivos do PSD. De 
seguida, esclareceu que todos os financiamentos públicos de médio-longo prazo para 
visto do Tribunal de Contas, tinham que ser em investimentos, não se podendo colocar 
despesas correntes em empréstimos de médio-longo prazo, pelo que aquela seria a 
avaliação que o Tribunal de Contas faria da matéria. Relativamente à abertura de novos 
arruamentos, recordou que sempre tinham sinalizado que não havendo cofinanciamento, 
nem para a rede atual, nem para novos, não faria sentido abrir novos arruamentos, pelo 
que, aquele era para a rede atual. Em relação ao IUC, disse ser uma receita municipal na 
ordem dos trezentos mil euros, mas gastavam bem mais do que isso nas manutenções e 
investimentos na estrada, estando em causa grandes investimentos de rede viária, isto é, 
asfaltar caminhos municipais de ponta a ponta e colocar tapetes novos. Acrescentou 
que, não se tratava de um cheque em branco, pois estavam ali, bem além daquilo que 
era legalmente exigido, a dizer em que áreas iam fazer os investimentos. Disse que, não 
deixava de ser incongruente que o PSD, ao longo daquele mandato, por um lado 
quisesse reduzir as receitas todas e por outro lado, não queria que o PS fizesse 
investimentos recorrendo a empréstimos de médio-longo prazo, mas ainda era o mesmo 
partido que, logo no início do mandato, dizia que havia uma dívida completamente 
insustentável e que as receitas municipais, à data, não podiam sequer pagar o que se 
devia e que ia haver aumento do IMI e da Derrama, tendo-se verificado precisamente o 
contrário. Informou que, a estratégia da parte do PS sempre fora  que o que não era 
cofinanciado, como questões problemáticas que teriam a resolver,  tinham que encontrar 
outras formas de financiamento. Referiu que, tinham aquela capacidade de 
endividamento até trinta e um de dezembro, sendo esta renovada anualmente, na medida 
em que os limites de endividamento, a cada ano, eram contabilizados conforme a sua 
totalidade de endividamento, havendo uma capacidade total de cerca de sete milhões de 
euros. Concluiu, repetindo, que num executivo municipal que tinha uma gestão de 
quatro anos, aquele seria o único empréstimo de longo prazo a pesar no endividamento 
municipal, salvo se houvesse alguma matéria de proteção civil de alguma calamidade 
que obrigasse a algum investimento. ---------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que o referido pelo Sr. Presidente, 
quer nas estradas, quer na habitação social, quer nas escolas, para si, era manutenção e 
não investimento, pois este implicava algo novo e não era o que ia acontecer. 
Acrescentou que, era legítimo que o executivo usasse o orçamento conforme aquilo que 
eram os seus objetivos político-partidários, mas recorrer à banca para fazer manutenção 
e usar receitas correntes para fazer outro tipo de ação, tinha um juízo político e era isso 
que ali estavam a fazer, pelo que, se por um lado havia a questão técnica de 
aprovar/validar/autorizar o executivo a pedir um empréstimo, por outro lado havia a 
avaliação política, por isso, era legítimo politicamente dizer que, se calhar, pedir um 
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empréstimo a vinte anos para substituir um alcatrão que não ia durar vinte anos, não era 
legítimo. Em relação às escolas, relembrou que o Sr. Presidente tinha referido que na 
escola do Cabo da Praia estava estimado gastar-se oitenta/noventa mil euros e o restante 
era para as outras escolas, para alguns problemas de coberturas e disse que o problema 
era que não havia só as coberturas, havia outros problemas para além desse. Posto isso, 
questionou se estava incluído, naquela verba, investimento nesses outros problemas. 
Relativamente à casa do Dr. Eugénio, informou que estava escrito em ata, numa 
intervenção do antigo presidente da Câmara, que se a Câmara não cumprisse o 
protocolo, tinha que indemnizar. --------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que o Sr. Presidente da Câmara 
tinha acabado a sua intervenção dizendo que tinha optado por não fazer uso da despesa 
corrente, pelo que tudo o que não fosse cofinanciado seria feito um empréstimo de 
médio-longo prazo para a Câmara pagar em vinte anos. Disse que aquela era uma opção 
do PS. Acrescentou que, havia uma folga de dois milhões e meio e que no próximo ano 
estes não renovavam, isto é, no próximo ano eram os sete milhões, menos o que havia 
sido amortizado no ano de dois mil e vinte. Em relação ao passado, disse que o PSD 
tinha orgulho no seu passado e esclareceu que o empréstimo mencionado tinha sido para 
a abertura de estradas novas no concelho, até porque há quase quinze anos que não se 
abria uma estrada estruturante para o concelho, o que era uma opção, aliás, eram tudo 
opções, mas não lhes viessem pedir para corroborar as opções do PS, se achavam que 
essas eram más opções. De seguida, relembrou que o Sr. Presidente tinha dito que as 
receitas eram para gerir o dia-a-dia e questionou se aquelas intervenções não eram do 
dia-a-dia. Informou que, da parte do PSD, em consciência, não davam cheques brancos 
a ninguém, muito menos porque no passado isso já tinha acontecido e, depois, tinham 
surgido relatórios de contas a dizer “Esquemas financeiros”, “ Reiteradas ilegalidades”, 
ou seja, para terem o aval do PSD, as coisas tinham que ser bem esmiuçadas. Disse que, 
a Câmara pretendia trazer acima da Mesa coisas supérfluas/reparações do que já existia 
e iam ficar todos a pagar, durante os próximos vinte anos, cerca de cento e cinquenta a 
duzentos mil euros por ano. Esclareceu que, quando tinham dito que a receita do IUC 
fosse utilizada para esse fim, era óbvio que era o mínimo, pois a Câmara não tinha 
apenas aquela receita. Repetiu que, era importante o Sr. Presidente detalhar onde iam 
acontecer as respetivas intervenções, para poderem votar em consciência. ------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres dirigiu-se ao Deputado Paulo Luís e disse que este 
tivesse cuidado com as palavras, pois estas tinham o seu valor e “esquemas” tinha um 
valor que, habitualmente, numa frase era muito mau e informou que essa palavra não 
constava do referido relatório. Acrescentou que, a narrativa só fazia sentido quando 
respeitadas as premissas, eram dois processos distintos, mas podia-se andar com a 
narrativa da forma que se entendesse. Disse que, os investimentos eram importantes e os 
mesmos não sendo cofinanciados, quem estava seriamente na causa pública e entendia 
que se deveria trabalhar para que as pessoas tivessem melhor vida, na sua opinião, era 
legítimo que se optasse por aquela forma de fazer aquele processo. Relativamente às 
despesas correntes, disse que não era uma questão de opinião, mas sim uma questão 
técnica e se ia a visto do Tribunal de Contas, só faltava dizer-se que não o era, pois uma 
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investimento daquele valor numa escola se não era investimento, então não sabia o que 
era. Concluiu dizendo que, de vez em quando, naquele fórum, aparecia a questão da 
coerência e era importante perceber-se se era ou não importante aquele investimento. ----   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, já não era a primeira vez 
que da bancada do PSD surgiam palavras e expressões que dariam para utilizar a defesa 
da honra. Disse que, em nome da verdade, a palavra “esquemas” tinha uma conotação e 
até a boca, do Deputado Paulo Luís, ia fugindo para outra palavra, pelo que o que pedia 
era que, pelo menos, e dentro da incoerência e das opiniões distintas em cada um dos 
momentos políticos, tivessem alguma calma. Em relação ao protocolo com as Finanças, 
informou que o tinha estado a consultar e o mesmo não tinha qualquer 
comparticipação/indemnização e como não conseguia, em tempo útil, consultar as 
referidas atas, ficava a aguardar, da parte do Deputado Pedro Pinto, o envio das 
mesmas. Relembrou que, da sua parte, apenas tinha falado em investimentos e, 
relativamente às escolas, em coberturas, pelo que, a partir dali, o que havia sido referido 
não tinha sido por si. Referiu que, o denominado pelo Deputado Paulo Luís, como 
“Anexo do Cabo da Praia”, era uma questão que tinha assumido no passado dia vinte de 
junho, no âmbito da agenda para a educação do futuro e prendia-se com duas razões 
bastante claras, isto é, a escola do Cabo da Praia estava cheia, tinha apenas duas salas e 
precisava de uma ampliação e o ATL, que funcionava no edifício da Junta de Freguesia, 
também estava completamente lotado, por isso, o objetivo passava por potenciar, ainda 
mais, aquilo que vinha sendo criado no Cabo da Praia. Acrescentou que, como a escola 
do Cabo da Praia vinha tendo capacidade de crescimento o objetivo era fazer aquela 
obra projetada para o futuro, para, se houvesse procura, estar capacitada para ter creche. 
Quanto à questão do tapete novo, se era ou não investimento, respondeu que sim, que o 
era e já no passado o tinha sido. Disse que, a questão ali eram os argumentos e a falta 
deles, de alguém que dizia que a Câmara não tinha capacidade de investimento, mas, 
afinal, tinham essa capacidade e eram das autarquias com melhor aproveitamento dos 
fundos comunitários ao seu dispor. Em relação ao mencionado cheque em branco, disse 
que não era um cheque em branco, pois estavam identificadas as áreas de investimento. 
Concluiu dizendo que, finalmente, o PSD tinha dito qual era o seu sentido de voto, o 
que não era novidade pois não contavam com o PSD para nada, mas felizmente os 
praienses podiam contar com o PS para continuar a fazer coisas na Praia da Vitória. ------        
 -------- O Deputado Pedro Pinto iniciou a sua intervenção deixando uma nota à 
intervenção do Deputado Valter Peres, ou seja, disse que o Deputado, no conceito 
estava lá, só que ainda não tinha percebido que lá tinha chegado. Repetiu que, asfaltar 
estradas era manutenção das mesmas, porque se o alcatrão não estivesse degradado não 
era necessário comprar novo para lá colocar. Dirigiu-se ao Sr. Presidente e disse que, 
tinha sido preciso falar em tintas, portas, etc. para que, finalmente, este dissesse o que ia 
fazer no Cabo da Praia, sendo que nas outras apenas se sabia que dizia respeito a 
coberturas e questionou se era mesmo só coberturas ou se o Sr. Presidente ia ter em 
conta o alerta que já tinha feito para a necessidade de outras intervenções. Disse que, 
seria louvável que se conseguisse gerir o executivo durante o mandato sem a 
necessidade de recorrer a empréstimo médio-longo prazo, pois para si, um empréstimo 
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era para algo extraordinário, algo para o qual o dinheiro corrente não conseguia adquirir 
e para era algo que tinha um valor que justificasse pedir o empréstimo. Repetiu que 
havia opções, que aquele era um fórum que também fazia a sua avaliação política e que 
tal como era legítimo a Câmara tomar as opções que entendesse com o orçamento que 
tinha, também era legítimo a um partido da oposição concordar ou discordar dessas 
opções. Esclareceu que, o que estavam a pedir era que, pelo menos, lhes fosse dito em 
que ia ser gasto o dinheiro e que estavam a chegar à questão de fundo, isto é, estava a 
deixar de haver cofinanciamentos, o que era uma chatice mostrar obra e serviço feito 
sem os mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que, finalmente, alguém à sua 
frente tinha percebido que as opções do PS não eram as suas opções e que a Câmara 
tinha sido eleita para pôr em prática as suas opções e não as dos outros. Disse ter ficado 
espantado com a intervenção do Deputado Paulo Luís, quando este invocava o passado, 
pois quando tinha sido ele a fazê-lo, tinha-lhe sido dito que o passado não interessava 
para ali, mas naquele momento já interessava, o que era curioso. Confessou que, quando 
o Deputado Paulo Luís tinha começado a sua intervenção, até tinha ficado animado e 
tinha pensado que iam ter o apoio do PSD, mas, afinal, tinha-se enganado. Disse que, tal 
como o Deputado Paulo Luís tinha dito, o PSD tinha as suas opções e o PS tinha as suas 
e cada uma das bancadas fazia o seu trabalho, não tinham era que ir para ali enxovalhar 
as outras pessoas, pois todos trabalhavam com a mesma seriedade. --------------------------     
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que, se havia coisa que não 
queria fazer era ofender alguém, pessoalmente, naquela sala, nem em circunstância 
alguma tinha ofendido o Deputado Laranjo pessoalmente. Sobre a questão das palavras, 
disse que o Sr. Presidente tinha toda a razão quando dizia que a palavra “esquema” não 
estava no relatório e procedeu à leitura de um parágrafo das conclusões finais do 
relatório do Tribunal de Contas, para que se percebesse que palavras eram utilizadas. 
Disse que todos já tinham percebido que ia haver o empréstimo, mas a opção do PSD 
não seria fazer um financiamento médio-longo prazo para os objetivos em causa, mas 
sim, recorrer às receitas correntes da Câmara. ----------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e dirigiu-se ao Deputado Pedro Pinto 
dizendo que, relativamente aos exemplos dado pelo mesmo, não era sequer semântica 
comparar a lavagem de um carro com asfaltagem. -----------------------------------------------   
 -------- A Deputada Isménia Alves usou da palavra e disse que não era preciso ser 
especialista em estradas, nem tão pouco da área, para perceber quais eram as 
intervenções necessárias no município, tal como nas escolas os técnicos haveriam de 
tomar as suas decisões. Esclareceu que, quando se dimensionava um edifício, o mesmo 
tinha um tempo de vida útil para cem anos, enquanto quando se dimensionava uma 
estrada esse tempo era de vinte anos, pelo que a proposta estava dentro do limite do 
tempo de vida útil do investimento. Acrescentou que uma coisa era reabilitar estradas e 
outra coisa era reparar estradas e apesar das duas palavras serem muito parecidas, no 
objeto não tinham nada que ver uma com a outra. Disse que, não sabia que intervenções 
iam ser feitas, mas calculava que fossem reabilitações de estradas e não reparações, pelo 
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que tinham que medir bem as situações e pensar duas vezes antes de votar um 
orçamento ou não, só por não se saber qual a estrada em concreto. ---------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e concluiu que, a Deputada Isménia não 
sabia que tipo de intervenções seriam feitas, mas que seriam feitas de boa-fé e que o 
estado de degradação estava à vista de todos, pois estava, depois de dezasseis anos de 
socialismo, ou seja, a Deputada estava a chegar lá, estava aos olhos de todos, pelo que, 
se ia pedir um empréstimo para reabilitar as estradas. Posto isso, questionou o Sr. 
Presidente se este estava disponível para reconsiderar a proposta apresentada e 
reformular a mesma, ou se esta estava apresentada na sua forma final. ----------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e, dirigindo-se à Deputada Isménia, 
disse que não estavam a votar o orçamento, mas sim uma coisa concreta e sim, não 
sabiam o que era para fazer, que intervenção seria feita e onde. Em relação à escola do 
Cabo da Praia, disse que era óbvio que quando o Sr. Presidente dizia “ampliação”, essa 
palavra também dava para muita coisa, como por exemplo para se dizer que era um 
anexo e o Sr. Presidente não queria dizer o que era concretamente. De seguida, disse 
que o Sr. Presidente tinha faltado à verdade quando dizia que o PSD votava contra os 
apoios sociais às crianças, que o PSD era o papão, etc., pois o PSD votava aquilo que o 
PS apresentava, se vinha mal feito, fora do que era protocolado, votavam contra e 
assumiam perfeitamente os seus sentidos de voto em todas as circunstâncias. Concluiu 
dizendo que a opção que estava em cima da Mesa, era uma opção que tinha sido tomada 
no início do mandato pela Câmara e, naquele momento, cada um, em consciência, iria 
votar e que, na opinião do PSD, era um documento vazio, sem objetivos concretos de 
onde se ia gastar o dinheiro, pelo que o PSD não passava cheques em branco a ninguém.  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que, as previsões do 
PSD, infelizmente para estes e felizmente para o PS e para os praienses, não vinham a 
acontecer. Disse que, estavam ali a falar de investimentos, que os empréstimos de 
médio-longo prazo eram para investimentos e não para manutenções, pois se assim 
fosse não era autorizado pelo Tribunal de Contas. Acrescentou que, estavam a falar no 
mecanismo de financiamento para investimentos, pois a questão do cofinanciamento 
dizia respeito a todos os autarcas, independentemente da sua cor política e mesmo em 
sede das intermunicipais da Associação de Municípios dos Açores havia essa questão. 
Informou que, no quadro anterior cerca de noventa milhões de euros fora o que os 
municípios tinham feito de rede viária cofinanciada e que, naquele momento, não se 
estava a conseguir fazer. Disse que, quando o Deputado Paulo Luís falava nos apoios 
fora do protocolo, etc., não era assim, pois o PSD já tinha votado a favor de outros 
apoios fora daquela matéria, sendo a razão pela qual tinham mudado o seu sentido de 
voto, o relatório do Tribunal de Contas. Concluiu dizendo que, aquele não era um 
documento vazio, era uma proposta concreta, objetiva e que respondia a necessidades 
que estavam mais que identificadas, não só na Praia da Vitória, mas também nos outros 
municípios ao nível do seu quadro comunitário, e que permitia desenvolver um conjunto 
de investimentos em todo o concelho da Praia da Vitória. --------------------------------------              
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 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor do PS, nove votos contra do PSD e quatro abstenções, três do PSD e 
uma do CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO À CIRCULAÇÃO DO TRÂNSITO NA CANADA DA SAL GA, 
FREGUESIA DOS BISCOITOS – RELATÓRIO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓ RIA.  ------  
 -------- O Deputado Valter Peres fez uma explanação do ponto. ----------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que, fase à unanimidade que 
efetivamente tinha sido realizada na Comissão Permanente e também da posição mais 
abrangente, que tinha sido tomada na mesma, da alteração de trânsito, o PSD iria votar 
favoravelmente o ponto em causa. Ressalvou que, o pedido da Junta de Freguesia dos 
Biscoitos em discussão, datava de onze de abril de dois mil e dezoito, o que era muito 
tempo para se tomar uma decisão, não estando em causa o trabalho excelente da 
Comissão Permanente. -------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Valter Peres esclareceu que o trabalho da Comissão Permanente 
não tinha sido de dois anos, sendo que tinham tido sempre a preocupação de estarem 
todos presentes em todas as agendas, mas quando tudo aparentava estar a caminho de 
uma decisão, surgia outra questão que levava a nova reunião. ---------------------------------                     
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 10. RENOVAÇÃO DE MANDATO DE DOIS MEMBROS DA COMISSÃO 
DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA PRAIA DA VITÓRI A. ------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, votavam propostas, mas o que 
tinha à sua frente era um ofício dirigido à Câmara Municipal. ---------------------------------  
 -------- A Presidente da Mesa informou que a Mesa tinha em sua posse a referida 
propostas, tendo o Deputado José Paim passado à sua leitura. ---------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que achava que deveria haver 
referência ao efeito retroativo, porque era o que estava a ser pedido pela Comissão. ------  
 -------- A Presidente da Mesa, após reformulação da proposta, procedeu à sua leitura. 
Informou ainda que não iria participar na votação da proposta em causa.--------------------    
 -------- Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------   
 
 -------- 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. --------------------    
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 -------- Terminados os trabalhos, eram catorze horas e cinco minutos, e não havendo 
mais nada a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da primeira sessão ordinária do ano de dois mil e vinte, da qual, 
para constar, se lavrou a presente ata, que, depois de aprovada, vai ser assinada pela 
Presidente e Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. --------------------------------------  
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 
















































