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ATA Nº 5 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 
 

23 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

 -------- Aos vinte e três dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte, pelas dez 
horas, na Academia de 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 vinte. ------  
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Francisco Alberto Lima Ourique - PS em 
substituição de Luís Miguel Vieira Leal – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem 
– PS, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS em substituição de Isménia Carvalho 
Landeiro Alves – PS, Elmano Manuel Vieira Nunes - PS, Valter Manuel Linhares Peres 
– PS, José Adriano Meneses Laranjo – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – 
PS, José Manuel de Aguiar Paim – PS, Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS em 
substituição de Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – 
PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – 
PSD em substituição de Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, Bruno César 
Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Francisco Leonel Mendes 
Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Paula Cristina Ávila Rocha – 
PSD em substituição de Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, José Aurélio Coelho Gomes 
– PSD em substituição de Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Fernando Fausto 
Miranda Lopes – PSD em substituição de 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, Marco Aurélio 
Ferreira Toste – 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: ----------------------------------------  
 -------- Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno 
João Branco Ávila Messias – PS, Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD, 
Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, Joana 
Filipa Morais Ribeiro - 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: -----------------------------------------  
 -------- Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno 
João Branco Ávila Messias – PS, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Fábio Manuel 
Ávila Valadão – PS, Jorge Emanuel Costa Gomes – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão - 
PSD, José do Couto Ávila – PSD, Ana Paula Franco Coelho Freitas – PSD, Paulo Rui 
Mendes Homem – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Cláudia Filipa Gomes 
Silva – PSD, Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Francisco Aguiar Valadão – 
PSD, Maria Luísa Amarante Gomes Campos – PSD, Filipe Barcelos Rocha - PSD. -------   
 
-------- Renúncia ao mandato. -----------------------------------------------------------------------  
 -------- À presente reunião apresentou renúncia ao mandato, nos termos do disposto no 
artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, o seguinte membro:  -----------------------  
 -------- Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses – PSD  ---------------------------------------  
 
 -------- 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. -----------------------------------------------------------------------  
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS  
MIL E VINTE – QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA:  -------------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----    
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Empresa Municipal Praia Ambiente pela conquista do 
“Selo de Qualidade da Água para Consumo Humano 2019”, atribuído pela ERSARA – 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores., lido pelo 
Deputado Válter Peres. -------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- O Deputado Paulo Luís 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 a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Junta de Freguesia da Agualva pela abertura do Trilho 
das Frechas, lido pela Deputado César Toste. ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Válter 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 a votação, o voto, foi aprovado por maioria, com trinta votos a 
favor, dezanove do PS, onze do PSD, e uma abstenção do PSD. --------------------------    
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, Atlântida Mar Hotel pelo facto de, pelo sétimo ano 
consecutivo, ter sido distinguida pelo TripAdvisor com o prémio “Travellers’ Choice”, 
na categoria de Hotéis de Pequeno Porte – Portugal., lido pela Deputada Nivalda 
Bettencourt. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís 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 a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------   
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à jovem velejadora Matilde Moules pela conquista de 
vice-campeã nacional, um excelente resultado na Vela para o Clube Naval da Praia da 
Vitória e para os Açores, lido pelo Deputado César Toste. -------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à velejadora Matilde Moules e o Clube Naval da Praia 
da Vitória pela posição alcançada no Campeonato de Portugal de Vela para juvenis e 
infantis – classe Optimist, que lhe valeu o título de vice-campeã nacional da 
modalidade, lido pelo Deputado Manuel Pires.  --------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos a votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao XIII Governo da Região Autónoma dos Açores, pelo 
exercício das novas funções, lido pelo Deputado Válter Peres. --------------------------------   
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 -------- O Deputado Paulo Luís 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 a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de José Leonel Borges Inácio Lopes, 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 a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática do XXII 
Governo da República Portuguesa, Eng.º João Pedro Matos Fernandes, pela colaboração 
institucional prestada à Câmara Municipal da Praia da Vitória, no cumprimento integral 
dos compromissos assumidos no âmbito da legalização do Bairro dos Americanos em 
Santa Rita, lido pelo Deputado Válter Peres. -----------------------------------------------------  
---------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, a Carlos Alberto de Menezes Moniz, pela comemoração 
das bodas de ouro da sua carreira musical, lido pela Deputada Graça Pereira.-------------- 
 
---------O Deputado Válter Peres interveio para informar que o PS se associava ao 
voto ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetido a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Escola Profissional da Praia da Vitória, pelo seu 
vigésimo quinto aniversário, lido pela Deputada Eulália Leal. ---------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Escola Profissional da Praia da Vitória, pelo seu 
vigésimo quinto aniversário, lido pelo Deputado Paulo Luís. ----------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos a votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Congratulação, à Associação de Criadores de Bovinos da Raça Ramo 
Grande, ao Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas e à Secretaria Regional da 
Agricultura, pela certificação da carne da raça Ramo Grande como produto com 
Denominação de Origem Protegida, lido pelo Deputado José Laranjo. -----------------------  
 -------- 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 a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pelo alcance do 
título de campeão regional em patinagem, lido pelo Deputado Paulo Luís. ------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 --------  Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pelos títulos e 
recordes de marcas pessoais de vários dos seus atletas, lido pelo Deputado António 
Borges. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------O Deputado Válter Peres interveio para dizer que, apesar do mesmo teor, estes 
votos eram um pouco diferentes e que o PS se associava ao primeiro voto apresentado. 
Informou também que não iria participar na votação do segundo voto, por razões 
familiares. 
 -------- Submetidos a votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
---------Pelo Grupo do PSD:------------------------------------------------------------------------ 
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, pela 
conquista de Campeões Nacionais de ténis de mesa, lido pelo Deputada Paula Rocha.--- 
--------Voto de Congratulação, à jovem mesatenista Caetana Soares, atleta do Grupo 
Desportivo do Centro Social do Juncal, pelo título de Campeã Nacional de iniciados 
femininos de ténis de mesa, lido pelo Deputado António Borges.---------------------------- 
--------O Deputado Válter Peres interveio para dizer que estes votos não eram do 
mesmo teor, pelo facto do nome do mesa tenista Luís Maciel estar mencionado no voto 
do grupo do PSD, mas que de qualquer forma o PS se associava ao voto. Relembrou 
que Grupo Municipal do Partido Socialista já havia apresentado um voto com o mesmo 
teor na Assembleia Municipal anterior. ---------------------------------------------------------- 
--------Submetidos a votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
-------Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------- 
-------Voto de Congratulação, ao jovem golfista Ricardo Garcia, pela revalidação do 
título de Vice-campeão nacional da Taça da Federação Portuguesa de Golfe, lido pelo 
Deputado Francisco Ourique. ---------------------------------------------------------------------- 
-------O Deputado Bruno Nogueira interveio para informar que o PSD se associava ao 
voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------O Deputado Hélio Rocha interveio que informar que a Junta de Freguesia da 
Agualva se associava ao voto apresentado. -------------------------------------------------------  
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--------Submetido a votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas onze horas e dezassete minutos iniciou-se o período da Ordem do Dia. ------  
 -------- O Presidente da Mesa pediu aos Deputados António Borges, César Toste, 
Pedro Pinto que se dirigissem à Mesa. -------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa informou os Deputados que um dos membros da 
bancada do PSD se ausentara do local durante o decorrer da sessão por tomar 
conhecimento de teste positivo à COVID19 do seu filho. Este membro já havia sido 
infetado com o vírus da COVID-19, estando, presumivelmente, imune a uma reinfeção. 
O Sr. Presidente da Mesa solicitou aos referidos Deputados, por estarem ligados à área 
da saúde, opinião sobre o possível normal decorrer da sessão ordinária da Assembleia 
Municipal. Foi dada opinião favorável à continuação dos trabalhos por parte dos três 
membros da Assembleia Municipal, pelo facto de os presentes estarem todos de 
máscara e de não terem ocorrido contactos próximos e sem máscara do referido membro 
do PSD.--- ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para solicitar a integração do ponto trinta e 
cinco na ordem de trabalhos com a seguinte redação “APRESENTAÇÃO E 
DISCUSSÃO DO AUMENTO DAS VERBAS DESTINADAS AOS ACORDOS DE 
EXECUÇÃO E AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE 
FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA”, pedindo ainda que o 
ponto fosse apresentado como uma recomendação à Câmara Municipal dado que no 
regimento, a proposta do PSD não poderia ter implicação no Orçamento Municipal, 
sendo depois alvo de discussão e votação. Pediu também para que o ponto trinta e cinco 
fosse apresentado antes do ponto trinta e dois. O ponto foi associado à ordem do dia. ----  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e disse não entender a razão da referida 
alteração pois, como fora dito, esta proposta não teria implicação no orçamento da 
Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que o ponto trinta e cinco estava 
inscrito como discussão, estando omisso o processo de votação. Disse ainda que dado 
que esta proposta passara a recomendação teria de ser votada. Acrescentou também que 
seria possível, caso a Câmara Municipal entendesse acolher a recomendação do PSD, 
ser esta alvo de uma segunda análise ou proposta de retificação ao orçamento de dois 
mil e vinte, não sendo necessário chegar até dois mil e vinte e um ou ao orçamento de 
dois mil e vinte e dois para ser executada. --------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio para confirmar que o ponto trinta e cinco ia ser 
apresentado como uma recomendação. ------------------------------------------------------------  
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 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 8 DE  
SETEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2020; ------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou as atividades municipais 
desenvolvidas até ao dia vinte e três de dezembro e deu nota da receção da transferência 
de um milhão e seiscentos euros do Fundo Ambiental proveniente do compromisso do 
Governo da República para a legalização do Bairro dos Americanos. Disse ainda que a 
empreitada do Parque Empresarial da Vila das Lajes já fora adjudicada, estando previsto 
receber o visto do Tribunal de Contas no primeiro trimestre de dois mil e vinte e um. 
Disse ainda que as componentes do projeto Praia Smart City também foram 
adjudicadas, completando a candidatura no primeiro trimestre do próximo ano. Referiu 
igualmente que as correções e alterações do projeto de Prolongamento da Marginal com 
ciclovia e passeio pedonal já estavam concluídas consoante o estudo de impacto 
ambiental, acarretando um sobrecusto maior do que o previsto para minimizar o 
impacto ambiental. Disse ainda que a Câmara Municipal da Praia da Vitória 
acompanhara a evolução negativa da COVID-19 e os impactos que terá a nível 
económico em janeiro e fevereiro, sobretudo na restauração. Referiu que da parte da 
Câmara Municipal fora publicado um despacho que determinava o encerramento dos 
espaços sociais, de lazer e lúdicos, estando os restantes espaços a funcionar dentro das 
autorizações por parte da Autoridade Regional de Saúde e outro despacho interno que 
determina que funcionários após viagem ao exterior só regressarem ao serviço 
presencial depois de resultado negativo a segundo teste de despiste à COVID-19. 
Felicitou o Governo Regional por dar início ao novo centro de testes da Praia da 
Vitória, permitindo flexibilizar a testagem no concelho, dizendo ainda que ambas as 
entidades estão a articular uma reorganização da testagem no aeroporto. --------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para deixar uma palavra de apreço aos 
funcionários da Câmara Municipal pela manutenção de um funcionamento com 
qualidade perante os tempos difíceis que se vivem. Também na sua intervenção 
questionou: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – relativamente ao Parque Empresarial da Vila das Lajes, sobre a 
aquisição dos terrenos; -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – relativamente à Praia Ambiente, sobre o projeto de adução de água 
aos bairros cedidos no âmbito da Terceira Tech Island; -----------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – ponto de situação relativamente à obra na Casa do Doutor Eugénio;  
 -------- O Deputado Luís Vieira interveio para questionar sobre: ----------------------------  
 -------- 1ª Questão – ponto de situação do Bar do Abismo; -------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – ponto de situação sobre o Parque do Campismo;------------------------  
 -------- 3ª Questão – como se encontra o processo das novas zonas balneares nos 
Biscoitos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção respondendo, ao 
Deputado Luís Vieira: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – O empreiteiro da obra deparara-se com atrasos na receção da 
mercadoria vinda do exterior, sem perspetiva de data de chegada da mesma. Disse ainda 
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que não haveria troca de empreiteiro pelos custos administrativos elevados que isso 
implicaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Disse que a Câmara Municipal estava acompanhar jurídica e 
administrativamente a questão relativa ao concessionário, salientando que não dera 
entrada nenhuma notificação do concessionário a comunicar a rescisão do contrato de 
concessão do espaço quer junto da Câmara Municipal, quer junto da Junta de Freguesia 
dos Biscoitos. Disse ainda que a Câmara Municipal já notificara o concessionário para a 
rescisão unilateral do contrato. ----------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Respondeu haver um parecer positivo da Direção Regional do 
Ambiente e que o espaço estava em fase de projeto em articulação com os nadadores-
salvadores, estando previsto ser inaugurado em dois mil e vinte e um. Acrescentou 
serem estes projetos de cariz simples e ágil e que assim que estiver concluído será 
comunicado à Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------  
 -------- Presidente da Câmara Municipal de seguida dirigiu-se, ao Deputado Bruno 
Nogueira, respondendo: ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Disse que o empréstimo foi contratualizado e que o projeto de 
arquitetura estava finalizado, estando a ser terminadas as especialidades de 
comunicações, com a Divisão de Investimentos a perspetivar ter o processo concluído 
em janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2º Questão – Disse que apesar do projeto ter o nome de Terceira Tech Island, 
este projeto de adução trata-se sobretudo da adução aos antigos bairros americanos. 
Disse ainda que este projeto estava a ser corrigido, dada a experiência da Câmara 
Municipal com o Bairro Americano em Santa Rita. Explicou também que este projeto 
consistia em substituir a rede americana de abastecimento de água por uma rede de 
abastecimento civil, independentemente da continuação da Terceira Tech Island. ---------  
 -------- 3ª Questão – Referiu que a contratação está a decorrer paralelamente, com a 
aquisição dos terrenos, e a redação das escrituras agendada. Disse que perspetiva era no 
final de janeiro o processo estar concluído e que a Câmara Municipal tem procurado 
fazer as escrituras pelo método de compra e venda. Salientou ainda que, apesar de os 
processos de acordo para a escritura estarem a correr bem, podem surgir situações em 
que falhe o documento que dá posse dos terrenos à Câmara Municipal para poder 
realizar a escritura. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que no dia treze de novembro a 
Câmara Municipal comunicara o agendamento cultural de Natal em articulação com a 
Autoridade Regional de Saúde e que nesse mesmo dia fecharam escolas em Ponta 
Delgada. Disse ainda que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em articulação 
com Autoridade Regional, cancelara todos os seus eventos. Disse ainda que a 
preocupação da Câmara Municipal com a área de restauração deveria ser agora. 
Considerou também que as medidas de incentivo ao comércio local para a época de 
Natal foram curtas, afirmando que os comerciantes não estavam satisfeitos. ----------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para responder: ---------------------  
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 -------- Relativamente à estratégia comercial da Câmara Municipal, disse que esta tinha 
sido articulada com os representantes dos comerciantes onde se optou pela realização do 
Sorteio de Natal. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- Relativamente à preocupação com a restauração, disse que a Câmara de 
Comércio de Angra do Heroísmo estava a preparar um projeto, financiado por ambas as 
autarquias, inicialmente previsto para novembro, mas que após conversa com os 
empresários fora dada preferência à sua realização em janeiro e fevereiro. Disse ainda 
que a Câmara Municipal tem cumprido com as sugestões dos comerciantes e que tem 
correspondido a todas as iniciativas da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. -----  
 -------- Relativamente à questão dos agendamentos culturais de Natal, disse que não lhe 
competia a si questionar ou duvidar os critérios que a Autoridade Regional de Saúde 
implementa, salientando que a prática da Câmara Municipal se pautar por contactar a 
Autoridade de Saúde concelhia para decidir sobre a abertura, encerramento, suspensão e 
cancelamento de espaços e eventos, consoante a análise da Autoridade de Saúde 
concelhia à situação epidemiológica no Concelho da Praia da Vitória. -----------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para questionar sobre: ----------------------  
 -------- 1ª Questão – Relativa ao Anexo 3 da atividade da Praia Cultural, qual era o 
ponto de situação do pagamento do apoio às empresas que apoiaram as Festas da Praia 
em anos anteriores; -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2º Questão – Relativa ao Anexo 4 relativa a fornecedores, questionou sobre uma 
dívida inferior a noventa dias à empresa VITEC, no valor de dez mil e trinta euros, 
sobre a que dizia respeito; ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Relativa à rubrica Outros Devedores e Credores, no mesmo anexo, 
sobre a existência de dívidas à Caixa Geral de Aposentações, no valor de vinte e oito 
mil euros, à Autoridade Tributária, no valor de trinta e seis mil euros, e à Segurança 
Social, no valor de catorze mil euros; --------------------------------------------------------------  
 -------- 4º Questão – Relativa a dívidas a fornecedores com mais de noventa dias, 
questionou sobre o caso de dívidas à Santa Casa da Misericórdia, no valor de dez mil e 
quatrocentos euros; -----------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 5ª Questão – Relativa à explicação sobre a situação da Casa do Doutor Eugénio, 
apesar de a arquitetura e as especialidades terem sido aprovadas, foi aprovado em 
Assembleia um empréstimo de dois milhões e trezentos euros dos quais quinhentos mil 
se destinavam a essa mesma obra, mas que ao analisar o mapa da dívida de um de 
janeiro de dois mil e vinte um constou que esse empréstimo estava esgotado na 
totalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio para questionar sobre: --------------------------  
 -------- 1ª Questão – Relativamente à implementação das medidas de contingência da 
COVID-19, qual o impacto recente que as medidas tiveram a nível dos funcionários da 
Câmara Municipal, em concreto, quais os serviços afetados e se houve algum serviço 
encerrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Relativamente às Presidências Abertas às Freguesias e Vila, sobre 
os projetos a decorrer ou que estarão prestes a ter início, nomeadamente na freguesia da 
Fonte do Bastardo, a requalificação da antiga escola, no Cabo da Praia, qual o prazo de 
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execução da ampliação da escola, na Vila das Lajes, o prazo de execução da colocação 
do novo piso sintético do Campo Municipal Manuel Linhares de Lima. ---------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e respondeu ao Deputado Francisco 
Ávila:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 5ª Questão – O empréstimo foi autorizado e ainda está em processo de recolha 
de visto, dizendo ainda que não sabe onde se encontra na documentação que o 
empréstimo já foi usado, dado que o valor ainda não foi libertado. Disse ainda que onde 
constava o valor referido era na previsão do Orçamento para trinta e um de dezembro de 
dois mil e vinte e um e que iria ser discutido mais tarde. ---------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio para relembrar estar a discussão o relatório de 
atividade dos últimos meses apresentado pela Câmara Municipal. ----------------------------  
 -------- O Presidente de Câmara Municipal salientou que este empréstimo ainda não 
fora libertado, estando à espera de recolha de visto, pelo que a Câmara Municipal não o 
podia utilizar. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – Disse que a data do referido mapa de fornecedores era de quatro de 
dezembro, ou seja, o ponto de situação à data da saída para a Assembleia Municipal e 
que depois no mapa de tesouraria não corresponderia à verdade dado que a vinte de três 
de dezembro foram feitos pagamentos de tesouraria. --------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – O valor pago à VITEC corresponde à cobertura dos eventos 
culturais que desenvolveram durante o período de desconfinamento e Outono Vivo. ------  
 -------- 1ª Questão – Disse que este pagamento será concluído na sua totalidade no mês 
de dezembro, que é o mês de receção da Cooperativa Cultural por parte da Câmara 
Municipal para então se efetuar esse pagamento. ------------------------------------------------  
 -------- 3ª e 4ª Questão – Disse que a resposta a estas perguntas se esgotava na questão 
da data do mapa de fornecedores. ------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado José Laranjo: ------  
 -------- 2ª Questão – O prazo de execução do piso sintético do Campo Municipal 
Manuel Linhares de Lima será de 60 dias, sendo expectável estar concluído no final de 
fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão - Salienta que foram implementadas grandes restrições a nível das 
equipas, principalmente durante o período de confinamento, havendo redução do seu 
efetivo operacional, limitando a capacidade de resposta. Disse que as situações eram 
diferentes de equipa para equipa devido a situações em que os funcionários são 
considerados doentes de risco, tendo de se ausentar do serviço, ou no caso da parte 
operacional, onde o teletrabalho não é possível. Refere ainda haver casos em que, por 
recomendação da Autoridade de Saúde Regional, procedem a isolamento profilático e 
estão ausentes do trabalho presencial.--------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para esclarecer que sabe em que 
ponto da ordem do dia se encontram. Relativamente às respostas do Presidente da 
Câmara, disse ter dificuldade em abordar estes assuntos pela “ligeireza” com que o 
Presidente da Câmara as aborda e referiu que as dívidas à Autoridade Tributária, à 
Caixa Geral de Aposentações e à Segurança Social têm mais de noventa dias e que as 
dívidas a estas instituições devem ser até ao dia vinte do mês seguinte, tratando-se de 
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um equívoco ou de um atraso de pagamento, sem relação com questões de tesouraria. 
Relativamente às dívidas a fornecedores superiores a noventa dias, pediu uma 
explicação sobre o porquê destas duas entidades estarem nesta situação. Quanto ao 
pagamento do apoio às empresas que apoiaram as Festas da Praia em anos anteriores, 
salientou que na sessão anterior da Assembleia Municipal houve uma discussão para 
que este ponto passasse para a Comissão Permanente para a se elaborar um regulamento 
consensual entre as bancadas partidárias. Disse ainda que esta decisão não avançou para 
a Comissão Permanente porque o Presidente da Câmara Municipal preferiu o atual 
procedimento por motivos de celeridade para poderem ser efetuados até ao final de 
agosto, mas que em dezembro ainda não foram pagos. -----------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal disse que a questão do pagamento do 
apoio às empresas que apoiaram as Festas da Praia em anos anteriores se prendia pelo 
facto de os pagamentos não dependerem só da Câmara Municipal, pois dependem 
também da entrega da candidatura pelos empresários, da documentação e do 
procedimento. Salientou que estes pagamentos serão concluídos em dezembro e com 
toda a devida documentação. Quanto às dívidas a fornecedores com mais de noventa 
dias, disse que já pedira informação ao departamento financeiro sobre a situação, mas 
certamente esse atraso devia-se a uma questão burocrática, administrativa ou 
contenciosa. Disse que as dívidas à Autoridade Tributária, à Caixa Geral de 
Aposentações e à Segurança Social se deviam também a questões burocráticas, 
administrativas ou contenciosas. --------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e salientou que dívidas à 
Autoridade Tributária, à Caixa Geral de Aposentações e à Segurança Social com mais 
de noventa dias constituem uma ilegalidade, e a ser erro de documentação é considerado 
falha grave na elaboração e revisão da documentação. Relativamente aos fornecedores 
disse ao Presidente da Câmara que poderia ter dado essa mesma resposta de início, 
evitando a confusão. Quanto ao pagamento do apoio às empresas que apoiaram as 
Festas da Praia em anos anteriores, salientou que foi dito na Assembleia Municipal de 
Setembro que se encontravam em fase de recolha de documentação, mas que passados 
três meses a situação mantém-se. Disse ainda que tinha reparado que no Mapa de 
Empréstimos estava em falta o visto do Tribunal de Contas, e que fez a pergunta no 
sentido de afirmar que no Mapa Provisional da Dívida este empréstimo não poderia lá 
constar a sua utilização na totalidade no dia um de janeiro. ------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e disse que quando chegar ao ponto 
do dia relativo ao orçamento responderia às questões relativas ao documento 
provisional, mas salientou que caso obtivesse o visto do Tribunal de Contas ainda este 
ano, o montante financeiro poderia ser utilizado quando assim o entendesse. Quanto à 
questão das Festas da Praia, disse que o processo já fora desencadeado, mas haver faltas 
de documentação por parte dos beneficiados, adiantando os processos estarem quase 
finalizados. Relativamente à questão das dívidas à Autoridade Tributária, à Caixa Geral 
de Aposentações e à Segurança Social, disse que ia ser dada ordem aos órgãos da 
Cooperativa Praia Cultural para averiguação da situação, sendo-lhe depois esclarecido 
por escrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 4  Página 12 de 54 
 
 

 

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para sublinhar que as dívidas não 
são da Cooperativa Praia Cultural, mas sim da Câmara Municipal. ---------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para sugerir ao Presidente da Câmara que 
ainda durante o decorrer da Assembleia Municipal fosse facultada a certidão de não 
dívida da Segurança Social e Autoridade Tributária com a data de hoje.---------------------  
 -------- O Deputado Paulo Sousa usou da palavra e questionou sobre: ----------------------  
 -------- 1ª Questão - Após receber nota de imprensa com referência à atuação e 
prevenção de riscos hidrográficos do concelho, como seria feito esse reforço e 
manutenção das ribeiras dos espaços urbanos e se seria de forma regular. -------------------  
 -------- 2ª Questão – Em relação à escola das Fontinhas, quando é que estavam previstos 
ser resolvidos os problemas de infiltrações. -------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Paulo Sousa: --------------------  
 -------- 1ª Questão – Disse que quanto às intervenções da responsabilidade da Câmara 
Municipal afirmou que será feito um reforço nas suas intervenções atendendo ao 
período de inverno, que é o mais propício a chuvas fortes, e que por isso, constitui um 
maior risco. Adiantou ainda que se regista um melhor comportamento das redes 
hidrográficas do concelho com o trabalho já feito. Disse ainda que estão a ser 
preparadas intervenções de desobstrução e refundação das ribeiras das Fontinhas. --------  
 -------- 2ª Questão – Respondeu que a intervenção está prevista para o mês de janeiro, 
apesar das limitações operacionais provocadas pela COVID-19 nos funcionários da 
Câmara e nos privados. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Paulo Luís que iria fazer 
chegar essa documentação à Assembleia Municipal. --------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Sousa interveio e disse que em relação às ribeiras a sua 
desobstrução era importante, mas que a sua manutenção envolvia também a prevenção 
de acidentes, nomeadamente através do corte de vegetação, pelo que considera que este 
reforço é importante ser feito, quer pela Câmara Municipal, quer pela via da delegação 
de competências às Juntas de Freguesia e Vila. --------------------------------------------------  
 --------  O Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal só pode delegar 
competências naquilo que é da sua responsabilidade, havendo outras entidades 
responsáveis na matéria da atuação e prevenção de riscos hidrográficos do concelho. -----  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO E ADITAMENTO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL.  --------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para os pontos três a 
cinco serem apresentados em simultâneo. ---------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e sugeriu que os pontos três e quatro 
fossem apresentando em simultâneo e depois os pontos cinco e seis em simultâneo. ------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e sugeriu que cada fosse apresentado 
individualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  
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 -------- A Deputada Graça Pereira disse que alguns itens do regulamento careciam de 
apreciação e apresentou as considerações que, no entender do Grupo Municipal do PSD, 
careciam de alteração: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- No artigo 4º, deveria constar no processo de candidatura, a entrega de uma 
declaração da Agência de Qualificação e Emprego de Angra do Heroísmo nos casos em 
que um membro do agregado familiar esteja desempregado; ----------------------------------  

 -------- No artigo 5º, alteração do prazo de trinta dias para quinze dias para resposta do 
apoio solicitado; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No artigo 9º, acrescentar que teria de ser feita uma entrevista individual e uma 
visita domiciliária para além do relatório social enumerado. -----------------------------------  

 -------- Na parte das Despesas Dedutíveis, a prestação do carro deveria estar elencada. ---  

 -------- Disse ainda que, dado que o Regulamento frisa a importância da articulação 
entre os serviços, é necessário que o mesmo se efetive e seja uma prática presente. -------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal disse ainda: -------------------------------------  

 -------- Relativamente ao artigo 5º, essa alteração não era possível por questões de 
processo, dado que a Câmara tem o seu próprio regimento e de organização; ---------------  

 -------- Relativamente ao artigo 9º, disse que o atual processo, consoante os casos, e por 
norma, já incluía uma visita ao local, e que aceitaria esta consideração caso fosse 
incluída na proposta de alteração. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às Despesas Dedutíveis, disse que aceitaria essa consideração caso fosse 
incluída na proposta de alteração; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao artigo 4º, disse que ter esse documento como obrigatoriedade 
iria atrasar o processo, dada a morosidade para obtenção do documento, para além da 
complexidade do mesmo. No entanto, disse que aceitaria essa consideração caso fosse 
incluída na proposta de alteração. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que, face às considerações 
feitas, sugeria descer esta alteração do regulamento à Comissão Permanente para que 
este fosse apurado e com as alterações consideradas pertinentes integradas. ----------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e referiu que, exceto a 
questão do prazo dos trinta dias considerava as restantes alterações pertinentes. Disse 
ainda que se esta proposta de alteração baixasse à Comissão Permanente, trazendo o 
assunto na próxima Assembleia Municipal, e posterior publicação em Diário da 
Républica, o Regulamento só entraria em vigor, no mínimo, em abril. Disse que se na 
proposta de alteração do PSD se fosse excluída a questão dos trinta dias, seria mais 
consensual. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse, que face à aceitação do 
Presidente da Câmara da proposta de alteração, com a exceção alteração do prazo de 
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trinta dias, o Grupo Municipal iria formalizar uma proposta de alteração ao 
regulamento, comprometendo-se a votar favoravelmente. --------------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para congratular o entendimento alcançado 
entre ambas as partes, destacando a componente célere e a pertinência para a população 
do presente regulamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Deputada Graça Pereira interveio para sugerir que se retirasse a alínea F do 
número três. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para informar que tinha dado entrada na 
Mesa a proposta da bancada do PSD com alterações ao regulamento. Posto isso, passou 
à leitura da referida proposta. -----------------------------------------------------------------------  

 --------  O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para dizer que no caso da aquisição 
de viatura para fins laborais, não tinha necessariamente de se tratar de um crédito, 
podendo ser outro mecanismo legal como locação financeira. Referiu que, caso no 
regulamento estivesse escrito “crédito automóvel, poderia limitar exclusivamente ao 
mesmo, ou se da parte da Câmara Municipal, iriam considerar que outra forma de 
locação financeira se enquadre na definição de “crédito automóvel”. ------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para afirmar que, para não gerar 
confusão, era preferível substituir o “crédito automóvel” por “despesas com transporte e 
viatura pessoal para efeitos laborais”. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
introdução da alínea D, no número dois, que faz parte integrante da presente ata. De 
seguida, procedeu-se à votação da proposta. ------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
alteração ao Artigo 4º, que faz parte integrante da presente ata. De seguida, procedeu-se 
à votação da proposta. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
alteração ao Artigo 9º, número três, que faz parte integrante da presente ata. De seguida, 
procedeu-se à votação da proposta. -----------------------------------------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
retirar a alínea F do número três, que faz parte integrante da presente ata. De seguida, 
procedeu-se à votação da proposta. -----------------------------------------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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------- Submetida a votação, a proposta com as alterações introduzidas, foi 
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------  

 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO E ADITAMENTO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
APOIO AO ARRENDAMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO DA PR AIA 
DA VITÓRIA. --------------------------------------- -------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para questionar que implicação teria o 
mecanismo de salvaguarda que existe com a introdução da nova medida do prazo da 
renovação em seis meses. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Deputada Graça Pereira usou da palavra para sugerir que: ----------------------  

 -------- No Artigo 6º, defendeu que no ato da candidatura deviam constar as faturas 
referentes às despesas. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No Artigo 8º, acrescentou que deveria ser feita uma avaliação através de uma 
entrevista, relatório social e visitas domiciliárias. ------------------------------------------------  

 -------- No Artigo 10º, defendeu que deveria ser acrescentado que no âmbito do 
acompanhamento psicossocial do candidato, devem ser referidas as alterações sofridas. -  

 -------- No Artigo 11º, defendeu que ao invés de um apoio na totalidade, alterar para a 
existência de situações previstas e possíveis majorações;---------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e respondeu ao Deputado 
Pedro Pinto que relativamente à questão da cessão do subsídio esta já existia, 
independentemente de o período ser alargado. Relativamente à devolução do 
pagamento, disse não haver qualquer mecanismo para o efeito. -------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu à Deputada Graça Pereira que: -  

 -------- Nos Artigos 6º, 8º e 10º, concordava com a pertinência da alteração, de modo a 
manter o mesmo fio condutor para os regulamentos de natureza social. ---------------------  

 -------- No Artigo 11º, disse que era raro haver uma atribuição total do apoio, e que para 
não criar regulamentação excessiva, competia à Câmara Municipal a análise final. 
Salientou que esta alteração limitaria a intervenção da Câmara Municipal.  -----------------  

 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
aditamento da alínea L, que faz parte da que faz parte integrante da presente ata. De 
seguida, procedeu-se à votação da proposta. ------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
aditamento do número um, do Artigo 8º, que faz parte da que faz parte integrante da 
presente ata. De seguida, procedeu-se à votação da proposta. ----------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para proceder à leitura da proposta de 
aditamento do número três, do Artigo 10º, que faz parte da que faz parte integrante da 
presente ata. De seguida, procedeu-se à votação da proposta. ----------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a proposta de alteração, foi aprovada por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Submetida a votação, a proposta com as alterações introduzidas, foi 
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOIOS SOCIAI S AOS 
BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA PRAIA DA VITÓRIA. ------------------ -------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  

 --------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para dizer que não iria participar nesta 
votação devido à sua recente nomeação para o Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros dos Açores. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para saudar a Câmara Municipal com a 
introdução de um regulamento para este apoio, destinado a uma instituição singular no 
Concelho. Disse também que a bancada do PSD iria votar favoravelmente. Acrescentou 
ainda que existiam outros voluntários no Concelho que também contribuem para o 
desenvolvimento social, desportivo e cultural, sugerindo a introdução de novos apoios a 
estes voluntários, dado que são eles que salvaguardam o futuro das instituições a que 
pertencem. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para dizer que a bancada do PS saudava a 
Câmara Municipal pela elaboração deste regulamento. Sublinhou a importância do 
regulamento, tendo em conta as implicações e riscos que a profissão de bombeiro 
acarreta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para felicitar as 
nomeações dos Deputados Bruno Nogueira e Francisco Ávila. Quanto à sugestão do 
Deputado Francisco Ávila, disse que a opinião sobre o assunto era comum. Quanto aos 
bombeiros referiu que existia um regime jurídico específico que obrigava a Câmara 
Municipal a financiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia 
Vitória, sendo o mesmo transversal a todo o país. Para o associativismo, disse que era 
possível, por parte da Câmara Municipal, criar um regulamento que apoiasse o mesmo, 
mas não com a amplitude do destinado aos bombeiros. -----------------------------------------  
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 -------- O Deputado José Paim interveio para informar que, não iria participar nesta 
votação, por ser membro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitória. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. ------------  

 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE QUIOSQUES PARA EMPRESAS DE 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA NO CONCELHO DA PRAIA DA VITÓRIA.  -------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para os pontos seis a 
oito serem apresentados em simultâneo. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e sugeriu que cada fosse apresentado 
individualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para questionar qual seria o número de 
quiosques, em que zona é que iriam ser colocados, qual o seu tamanho, e dado que se se 
destinam também a empresas de aluguer de veículos, se está prevista a reserva de algum 
espaço de estacionamento para as viaturas dessa mesma empresa. ----------------------------  

 -------- O Deputado José Laranjo interveio para questionar se já existiam empresas 
interessadas nestes quiosques, se são empresas locais ou não, e se há preferência em o 
quiosque ser cedido a uma empresa local. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Pedro Pinto dizendo que não 
conseguia precisar a área exata dos quiosques, mas que seria semelhante ao quiosque da 
Associação Regional de Turismo. Disse também que iriam ser colocados quatro 
quiosques, entre o quiosque já existente da Associação Regional de Turismo até ao 
Monumento ao Pescador. Referiu que não estava prevista qualquer reserva de espaço 
para as empresas de aluguer viaturas, dado que o espaço para estacionamento naquela 
zona sofre de uma pressão elevada. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado José Laranjo que havia 
muitas empresas interessadas nestes espaços, e até mesmo empresas incubadas na Praia 
Links, que estão a desenvolver projetos inovadores e interessantes para a Praia da 
Vitória e para aquela zona, apesar da situação epidemiológica ter afetado de forma 
considerável o setor do turismo. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, pelo facto de as empresas 
de aluguer de viaturas preferirem um parque nas imediações das suas instalações do 
ponto de venda, é que tinha feita a sua questão. Disse ainda que não via como seria 
possível naquela zona criar um espaço que sirva os interesses dessas empresas, sem pôr 
em causa o estacionamento do dia-a-dia, questionando se a Câmara Municipal tinha 
uma solução para esta situação. ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, à semelhança do 
aeroporto, teriam de ser as empresas a procurar um espaço privado para servir as suas 
necessidades, mas se entenderem que existe um espaço público que lhes interesse, 
podem recorrer ao regulamento da gestão de estacionamento da Câmara Municipal para 
então se proceder à definição de um espaço. ------------------------------------------------------  

-------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  

 

 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ADITAMENTO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO VIVER E INVES TIR 
NA PRAIA DA VITÓRIA. ------------------------------ ------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para saudar as alterações propostas, 
considerando que a parte do investimento deste programa era pouco atrativa, apesar de a 
componente destinada ao “Viver” na Praia da Vitória conter dinâmica. No entanto, disse 
também que estas alterações lhe deixavam algumas dúvidas se seriam suficientes. --------  

 -------- O Presidente da Câmara interveio para salientar que, ultimamente, a maior 
parte das candidaturas ao regulamento se destinavam à componente do “Viver” na Praia 
da Vitória, porque, no geral, a maior parte das candidaturas e o valor financeiro eram 
para o “Investir”, incluindo de pessoas do exterior da Região. ---------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para sublinhar a validade do regulamento 
em discussão, como forma estruturante para o desenvolvimento da Praia da Vitória, 
ressalvando a importância de medidas como esta serem revistas ano após ano. -------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  

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

 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO PARA PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL.  ---------------   

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------              
 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  

 

 -------- 9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE CONSELHO 
GERAL DA FUNDAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA D A 
VITÓRIA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 4  Página 19 de 54 
 
 

 

 -------- 10. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA AGESPI-ASSOCIAÇÃO PARA GES TÃO DO 
PARQUE INDUSTRIAL DA ILHA TERCEIRA ---------------- ----------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez uma explanação do ponto. ---------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para afirmar que, não conseguira encontrar 
na documentação fornecida a descrição dos ativos que iram passar para a posse da 
Câmara Municipal, pedindo que os mesmos fossem enumerados. ----------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, por se tratar 
de uma autorização genérica para poder deliberar perante o Conselho de Administração 
da AGESPI, estes ativos não estavam lá descritos, mas que no futuro, iriam constar em 
Assembleia Municipal. No entanto, referiu que os ativos não se tratavam de 
propriedade, dado que existe um contrato de concessão para os mesmos, e que esses 
direitos contratuais que há com o Governo Regional iriam passar para a Câmara 
Municipal. Esclareceu ainda que as relações entre os empresários e os direitos de 
superfície que realizavam com a AGESPI, passariam a ser entre os empresários e a 
Câmara Municipal, sendo depois deliberado em Assembleia Municipal o novo 
regulamento para a gestão do Parque Industrial do Cabo da Praia. Ressalvou que para 
dissolver a AGESPI era necessário o entendimento de todos os associados, que era o 
que todos estavam a fazer a nível interno, para depois se proceder à elaboração do 
regulamento de gestão daquela zona industrial. --------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para reforçar que era importante saber em 
sede de Assembleia qual era o ativo em questão. Questionou ainda sobre a limitação ou 
falta de espaço que o Parque Industrial tem neste momento, procurando saber se há 
alguma intenção da Câmara Municipal em aumentar a sua área. ------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que ainda nesse mesmo dia 
poderia entregar um balancete sobre o ativo em questão, salientado que este ainda não 
era documento oficial porque só com a autorização das Câmaras Municipais da Praia da 
Vitória e de Angra do Heroísmo, em sede de Concelho de Administração, é que 
poderiam deliberar um documento oficial. Disse ainda que esta não é uma situação 
crítica dado que não há qualquer passivo nas contas. Quando ao aumento da área do 
Parque Industrial disse que, de acordo com a sua sensibilidade pessoal, a situação ficara 
marcada com a saída da Portos dos Açores da AGESPI, e que a partir daí fora a Câmara 
Municipal a liderar a associação. Sublinhou que a AGESPI detinha os espaços por 
contrato com o Governo Regional, sendo este último o decisor sobre a área em questão. 
Referiu também que, com a saída da Portos dos Açores da AGESPI, a intenção de 
aumentar o espaço industrial ficou a aguardar, nomeadamente com o projeto do “hub” 
portuário, que continha uma extensão da zona industrial e que ao crescer iria acabar 
com o Paul da Pedreira. Disse ainda que, a nível pessoal, não concordava com este 
prolongamento por questões ambientais e de ordenamento do território, e que o mesmo 
deveria crescer ou para cima da freguesia do Cabo da Praia ou para cima da zona da 
Pedreira, sendo esta última um espaço reduzido. Como nota final, disse que, no 
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entendimento da Câmara Municipal, havia falta de espaços empresariais e industriais, e 
que, atualmente, não existirem projetos para o Parque Industrial, ressalvando que a 
solução pública e municipal encontrada fora a criação do Parque Empresarial da Vila 
das Lajes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para questionar sobre qual seria o 
valor a transferir para a Câmara do Comércio. ---------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que poder dizer o montante 
exato, mas que seria por volta de quatrocentos mil euros, mas que no referido balancete 
poderia encontrar o devido valor do montante. Disse ainda que, assim, a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo abdicava de qualquer direito sobre a AGESPI, e que 
parte deste valor se destinava à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, ficando a 
Câmara Municipal da Praia da Vitória com as responsabilidades de gestão da zona e de 
pessoal. Esclarece que uma das vantagens desta situação reside no esclarecimento sobre 
as responsabilidades da Junta de Freguesia do Cabo da Praia, ficando-lhe atribuída a 
limpeza de algumas zonas em que não havia certeza sobre qual entidade responsável 
pela manutenção da limpeza do local, facilitando assim a articulação entre esta Junta de 
Freguesia e a Câmara Municipal da Praia da Vitória. -------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  

 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
TRIMESTRE DE 2020 DA TERAMB, EM. ------------------ ---------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara solicitou a autorização para apresentar os pontos 11 a 
13 em simultâneo, o qual foi autorizado. ----------------------------------------------------------  
 
 -------- 12. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 2.º 
TRIMESTRE DE 2020 DA TERAMB, EM. ------------------ ---------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 13. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E 
ORÇAMENTO 2021, DA TERAMB, EM, PROPOSTA DE TARIFÁRI O PARA 
2021 E MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA 2021 ENTRE A TERAMB, 
E.M. E OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DO HEROÍSMO E PRAIA D A VITÓRIA.  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para reforçar que, ao longo dos 
últimos anos, quando se falava em TERAMB em sede de Assembleia Municipal, se 
tinha pronunciado que, havendo implicações financeiras para o Município, estas eram 
uma preocupação para si e para o partido que representa, perguntando se no âmbito das 
contas e da estabilidade financeira da TERAMB, qual ser o grau da valorização 
energética, do ponto de vista de venda de energia. -----------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra para salientar a importância e as 
valências da TERAMB, sendo umas delas a limpeza do passivo ambiental, existente de 
vários anos de aterro, a qual comporta custos elevados. Disse que havia uma tentativa de 
equilibrar as contas ao reduzir a quantidade de mineração feita, mas que agora fora 
introduzido um novo custo pela tonelada de mineração efetuada, o qual poderia ser um 
desincentivo à referida atividade, questionando qual seria a estratégia da Câmara 
Municipal para o futuro. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado Pedro Pinto que 
trinta e cinco por cento da energia injetada na rede advém da TERAMB e que a receita 
da venda de energia representa trinta e oito por cento. Sublinha que é crucial esta venda 
de energia, e ter um bom acordo com a EDA, o que explica os resultados positivos da 
TERAMB. Disse que a questão dos resíduos das outras ilhas ainda não está consolidada, 
estando por definir uma estratégia global com restantes intervenientes. ----------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado Bruno Nogueira 
que a mineração era um dos maiores debates do ponto de vista político e ambiental da 
Ilha Terceira, porque a pegada ambiental do aterro lá depositada durante anos tem de ser 
tratada, dizendo que, provavelmente, o “sonho” da TERAMB passava por incinerar os 
resíduos enterrados. Acrescentou que esta mineração se tratava de uma despesa 
representativa e que os estudos realizados revelavam que a capacidade calorífica desses 
resíduos não era a inicialmente prevista. Fez referência ao debate público e político 
sobre o custo da mineração ser imputado apenas às Câmaras Municipais, devido à 
mudança de governo e consequente mudança de estratégia. Disse que a Câmara foi e 
será solidária sobre esta matéria, mas defendeu que o Governo Regional deveria 
contratualizar com as Câmaras Municipais da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo 
a comparticipação da mineração, porque a limpeza desse passivo ambiental é também 
responsabilidade do Governo Regional, acabando estes custos por não serem 
sustentáveis para os municípios, acabando por influenciar as quantidades mineradas 
para bem do equilíbrio das contas. Ressalvou ainda que haviam sido anteriormente 
apresentados em sede de Assembleia Municipal resultados negativos de setecentos mil 
euros e que agora apresenta resultados positivos entre os duzentos e os trezentos mil 
euros, mas que a estabilidade não está assegurada. ----------------------------------------------   

 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 14. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA AMBIENTE, E.M. – LIMP EZA 
URBANA CITADINA ----------------------------------- -------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara solicitou a autorização para apresentar os pontos 14 a 
16 em simultâneo, o qual foi autorizado. ----------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para dizer que não se opunha à 
apresentação simultânea dos pontos, desde que a votação e debate seja individualizado. -  
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 -------- O Presidente da Mesa confirmou que a votação e o debate decorreriam da 
forma que o Deputado Bruno Nogueira referiu. --------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que iria votar contra esta 
proposta, porque na génese desta e de outras empresas municipais, está um diferendo 
judicial entre o partido que representa e o Município da Praia da Vitória. -------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezanove 
votos a favor do PS e onze votos contra, sendo dez do PSD e um do CDS. --------------  
 
 -------- 15. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA AMBIENTE, E.M. – TARI FA 
SOCIAL E ISENÇÃO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E IPSS'S. ------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que, não obstante dos benefícios 
desta proposta para as Juntas de Freguesia e IPSS’s, iria votar contra porque na génese 
desta e de outras empresas municipais, está um diferendo judicial entre o partido que 
representa e o Município da Praia da Vitória. ----------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte e 
nove votos a favor, sendo dezanove do PS e onze do PSD, e um voto contra do 
CDS. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 16. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ATIVIDADES DA PRAIA AMBIENTE, E.M., PARA O ANO DE 2 021. --------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para questionar sobre o contrato-
programa de limpeza urbana citadina, no qual se propõe a transferir cento e setenta e 
cinco mil euros para a Praia Ambiente para a execução da tarefa de limpeza, perfazendo 
um valor mensal na ordem dos catorze mil e quinhentos euros, questionando quantos 
funcionários estão afetos à limpeza urbana. -------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para dizer que estes cento e setenta e 
cinco mil euros eram, na perspetiva de quatro das onze Juntas de Freguesia, um atentado 
à dignidade da Junta de Freguesia que representam. Relembrou que, na Assembleia 
Municipal de dois mil e dezanove, estas Juntas de Freguesia tinham votado contra, 
porque este valor, e nas palavras do Presidente da Câmara, não se destinava à limpeza 
integral das ruas do centro da cidade. Disse ainda que, após consulta dos documentos 
enviados aos deputados, consta que as tarefas correspondestes ao contrato-programa são 
as de recolha de lixo das papeleiras ou no chão, o qual não é muito devido escasso 
movimento nas ruas da cidade, e a varredura dessas mesmas ruas. Disse que as Juntas 
de Freguesia iriam receber, em dois mil e vinte e um, um valor, que apesar 
substancialmente superior, devido aos dez por cento de aumento correspondentes ao 
aditamento aos contratos de execução com as Juntas, na ordem dos setenta e quatro mil 
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e setecentos euros para limpar uma área maior do que aquela que o contrato-programa 
abrange. Refere ainda que, enquanto as Juntas de Freguesia recebem estes setenta e 
quatro mil euros que inclui a limpeza de lixo, remoção de limos, varredura das vias 
municipais, zonas balneares, espaços ajardinados, ribeiras e a manutenção de caminhos 
agrícolas, os cento e setenta e cinco mil euros do contrato-programa da Praia Ambiente, 
se destinam somente à recolha de lixo e varredura de ruas. Disse ainda que a 
responsabilidade da limpeza de ribeiras em zona urbana é da responsabilidade da 
Câmara Municipal, consoante dita a lei. Refere ainda que, ao dividir os cento e setenta e 
cinco mil euros, destinados ao pagamento a funcionários, por doze meses, e 
considerando que um funcionário recebe o ordenado mínimo, estão perante um valor de 
sete mil e quinhentos euros por ano para três funcionários, questionando quantos 
funcionários seriam precisos para chegar aos cento e setenta e cinco mil euros. Disse 
que as Juntas de Freguesia do PSD iam votar contra, assim como a bancada do PSD. 
Relativamente ao contrato-programa da tarifa social e isenção às juntas de freguesia e 
IPSS’s, disse que as Juntas de Freguesia iriam votar a favor, mas afirma que, 
novamente, tal como aconteceu com o Orçamento Participativo, com os programas 
ocupacionais aprovados em sede de Assembleia Municipal, em dois mil e dezanove, no 
valor de cinco mil euros, e tal como aconteceu com a majoração de dez por cento às 
Juntas e Freguesia, e agora com a isenção do pagamento à TERAMB, quando em 
novembro de dois mil e dezoito, o Presidente da Câmara disse que era a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo que ia imitar a Câmara Municipal da Praia da Vitória, 
passando a cobrar às Juntas esse pagamento, quando na verdade, era exatamente o 
contrário. Considerou também que dos sessenta mil euros entregues as Juntas e às 
IPSS’s, e que após uma conta rápida, reparou que a Junta de Freguesia da Agualva tem 
uma isenção na ordem dos cinquenta e cinco euros mensais, perfazendo um valor entre 
os seiscentos e setecentos euros por ano, e que chega aos oito mil euros por ano 
considerando as onze Juntas de Freguesia do Concelho, restando cinquenta e dois mil 
euros para as IPSS’s. Posto isto, afirmou que havia uma discrepância grande de valor, a 
não ser que as restantes Juntas gastem mais água do que a Agualva. Finalmente, 
considerando que a Agualva é a freguesia que abastece mais de sessenta e cinco por 
cento do concelho, incluindo as freguesias mais populosas, não deixa de ser irónico que 
agora tenha uma isenção de água. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para se dirigir ao 
Deputado Hélio Rocha, para dizer que os recursos do Concelho, independentemente das 
questões administrativas e da localização do recurso, estão sempre à disposição para 
satisfazer os cidadãos. Relembrou que, à semelhança da discussão de um prémio Eco-
Freguesia atribuído à freguesia da Agualva, a intervenção do Deputado Hélio Rocha é 
indescritível, não respeitando a solidariedade, a gestão administrativa do território e a 
mais elementar responsabilidade de ordenar um território, querendo crer que a 
intervenção final sobre a questão da água não é algo que seja identificável com os 
princípios de qualquer partido político aqui representados e que não era aquilo que, de 
facto, queria transmitir. Exemplificou dizendo que da mesma forma que um habitante da 
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Agualva quando quer viajar se dirige à Vila das Lajes, porque é lá que está o aeroporto, 
ou ao Cabo da Praia, porque é lá que está o porto, aplicando-se o mesmo aos recursos 
hídricos da Agualva. Relativamente às questões contratualizadas com as Juntas de 
Freguesia, diz que há um contrato com as Juntas e outro com a Praia Ambiente, sendo 
que este implica a limpeza diária de todas as vias do centro da cidade, realizada por dez 
funcionários, que não auferem o salário mínimo, porque há contratos coletivos de 
trabalho, para além das despesas com trabalho aos feriados e fins-de-semana, 
pagamento de seguros, descontos para a segurança social e horário desfasado. Salienta 
que, no caso das Juntas de Freguesia o contrato que há não é para a limpeza diária das 
ruas, não sendo o mesmo comparável ao da Praia Ambiente, e que a nível de 
fiscalização por parte da Câmara Municipal, que está contratualizada, não está a ser 
feita, pois é dado um voto de confiança às Juntas de Freguesia. Sublinha que quanto às 
ribeiras, a Câmara Municipal faz tudo o que lhe compete nessa matéria e que o que está 
a ser aprovado é um contrato-programa com a Praia Ambiente para a limpeza diária 
urbana da cidade, com o respetivo horário, serviços competentes, devida amplitude e 
com a equipa disponível. Disse ainda ser necessário um entendimento sobre se deveria 
ser a Praia Ambiente ou a Câmara Municipal a fazer a limpeza urbana. Quanto aos 
valores contratualizados com as Juntas de Freguesia, disse que este dependia do número 
de contadores em casa freguesia, e do seu respetivo pagador, e das infraestruturas na 
freguesia, dizendo que há uma multiplicidade de cenários em cada freguesia, onde há 
freguesias com mais e outras com menos contadores e ou infraestruturas, porque em 
muitas freguesias é a Câmara Municipal que assume o custo dos contadores. Manifestou 
ainda a disponibilidade para dialogar com os Presidentes de Junta, precisamente no 
órgão indicado para a apresentação, para a discussão, para o debate e para se propor. -----  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para pedir alguma compreensão ao 
Presidente da Câmara, pelo que a sua intervenção não é de origem técnica nem política, 
mas sim de um caráter civilizacional, pedindo desculpa ao Deputado Hélio Rocha por 
assim a caracterizar. Esclarece que o que se quer evitar é o populismo, principalmente 
nos tempos que correm, onde já se registam questões de ordem naturalista na sociedade, 
e de origem problemática. Salientou ainda a importância dos valores da diversidade, 
integridade e da interculturalidade na sociedade. ------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio para responder ao Presidente da Câmara 
que, nunca tinha dito que os recursos eram exclusivos da Agualva, e que tem a plena 
noção de que uma Junta de Freguesia não tem jurisdição sobre a questão da água, 
ressalvando que a sua intervenção tinha a intenção de dar nota da riqueza da Agualva 
em termos de abastecimento de água ao Concelho, merecendo outro tipo de respeito e 
tratamento, onde no Plano e Orçamento para dois mil e vinte e um contempla obras 
estruturantes em todas as freguesias, à exceção da Agualva. Quanto à questão do Prémio 
Eco-Freguesia e toda a controvérsia, “convidou” o Presidente da Câmara a perguntar 
aos habitantes da Agualva a opinião que tinham sobre ele, enquanto Presidente da Junta, 
dizendo que o grau de escolaridade das pessoas do Porto Martins é, infelizmente, 
superior ao da Agualva, estando estatisticamente comprovado. Disse ainda que, na 
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intervenção do Presidente da Câmara, houve uma tentativa de fazer um “jogo de 
sombras, onde a luz fica apontada para a frente do palco, quando a cena principal está a 
passar na sombra, com a intenção de fazer com que o espetador não se aperceba do que 
está a ser feito”, afirmando que consigo, isso não funciona. Sublinha que o Presidente 
da Câmara tem razão quando diz que a limpeza feita nas freguesias é incomparável com 
a feita no centro da cidade, mas que há outros fatores a ter em conta como os 
remanescentes das podas das árvores que ficam no caminho, que no caso da freguesia 
da Agualva tem mais impacto, porque não tem o nível de planura que tem o centro da 
cidade, para além dos caminhos agrícolas que acumulam muita terra, exigindo uma 
limpeza diária, e de origem mais complexa. Quanto à questão dos contadores e das 
infraestruturas, declarou que a Agualva dispõe de cinco contadores de água, sendo a 
mais beneficiada da dita medida, considerando esta média bastante pertinente. Quanto à 
questão dos dez funcionários e dos cento e setenta e cinco mil euros, disse que, após 
fazer a conta, consta que cada funcionário recebe à volta de dezassete mil e quinhentos 
euros, cerca de mil e quinhentos euros por mês, perguntando se os varredores da 
Câmara Municipal são licenciados ou doutorados. Quanto à questão do Deputado Válter 
Peres, disse que populismo por populismo, com o devido respeito, no dia em que venha 
tecnicamente preparado e souber de “uma ponta à outra” os assuntos a serem tratados, aí 
poderão conversar e ficará a perceber que não há populismo nenhum nas suas 
intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que, apesar de o Presidente da 
Câmara não ter respondido diretamente à sua questão, ficou a perceber que se tratava de 
uma brigada de dez funcionários, e que ao apresentar uma conta por doze meses, no 
valor de catorze mil quinhentos e oitenta e três euros por mês, que ao serem divididos 
por catorze meses dá um valor a rondar os doze mil e quinhentos euros, que divididos 
por cada funcionários poderiam ter uma ideia aproximada do salário auferido, com os 
respetivos encargos. Disse ainda que, no entanto, relembra que existe um diferendo 
jurídico entre o partido que representa e o Município da Praia da Vitória, exatamente 
por conta da Praia Ambiente e que por esta razão irá votar contra.----------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que quanto à questão dos 
contadores e das infraestruturas, pergunta quantos dos sessenta mil euros vão ser 
atribuídos às Juntas. Terminou perguntando ao Presidente da Câmara se tinha noção de 
que as Juntas de Freguesia não tinham limpezas diárias das suas estradas e vias porque 
não tinham verba suficiente, e que caso fossem dados os meios suficientes às Juntas de 
Freguesia estas poderiam proceder à limpeza. ----------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para responder ao Deputado Paulo 
Luís que, relativamente ao valor atribuído às Juntas será à volta dos vinte mil euros dos 
sessenta mil euros. Disse ainda que, na sua última intervenção tinha referido que, 
provavelmente, o Deputado Hélio Rocha se havia expressado mal, mas que agora se 
tinha feito explicar com clareza, mas que as palavras ficam gravadas e em ata. 
Relativamente à questão em votação, perguntou se queriam ou não uma limpeza diária 
da cidade, se se quer esta limpeza contratualizada com a Praia Ambiente, e se feita nos 
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devidos termos e moldes, sublinhando que está disponível para eventuais questões. 
Salienta que a contratação das Delegações das Juntas de Freguesia, quando aprovada 
pela Câmara Municipal, fora feita de forma individual, conforme dita a lei, e aprovados 
em Assembleia Municipal. Terminou afirmando que, atualmente, não houve nem da 
parte da Câmara Municipal, nem de qualquer uma das Juntas de Freguesia, alguma 
tentativa de renegociação do acordo existente, formalmente e dentro da lei. ----------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para dizer ao Deputado Hélio Rocha que a 
intervenção do mesmo, justificou a sua anterior declaração, ao dizer que estava mal 
preparado e quando estivesse bem preparado poderia dirigir-se ao Deputado Hélio 
Rocha, acrescentando que não compete ao Deputado Hélio Rocha a função de ajuizar a 
sua preparação. Quanto ao ponto em questão, reitera que se deve cingir ao assunto a ser 
tratado ao momento, devendo ser votado, independentemente das considerações do 
Deputado Hélio Rocha sobre a boa ou má integração. Finalizou dizendo que não achava 
certo a existência de considerações à parte, quer dos Deputados, quer dos Vereadores. ---  

 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para dizer ao Presidente da Câmara 
Municipal que, felizmente há gravações, e que não sabe de onde foi buscar a ideia de 
que tinha razão sobre a discussão na altura da Inauguração dos Moinhos da Agualva, 
afirmando que o Presidente da Câmara, de forma intencional, tentou confundir com a 
publicação de dois artigos, um no site da Câmara Municipal e outro no Diário Insular. 
Respondendo ao Deputado Válter Peres, salientou que não tinha intenção de ofender, 
mas percebe perfeitamente que os presentes não estão totalmente inteirados sobre as 
dinâmicas e dificuldades das Juntas de Freguesia, e que, como tal, não estão munidos da 
informação necessária para fazer uma intervenção totalmente esclarecida. ------------------  

 -------- O Presidente da Câmara fez um pedido de defesa de honra, para sublinhar que 
a Comunicação da Câmara Municipal é igual para todos, mas a partir daí há o 
tratamento jornalístico dentro da liberdade editorial de cada jornal, que faz a publicação 
da forma que entender mais adequada e conforme os seus critérios editoriais. --------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para perguntar à Mesa se a sua 
questão relacionada com este ponto, mas que diz respeito ao Orçamento, deveria ser 
colocada agora. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa respondeu que a essa questão deveria ser colocada no 
ponto de ordem do dia relativo ao Orçamento. ---------------------------------------------------  

-------- A Assembleia tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 
 
 -------- 17. 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 fez a explanação do ponto. -------------------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para fazer uma apreciação global sobre o 
contrato-programa entre a Câmara Municipal e a Cooperativa Praia Cultural, com um 
montante financeiro previsto de, um milhão quatrocentos e treze mil euros, e que este 
está dependente de se manterem as restrições provocadas pela pandemia, que em caso 
de serem levantadas as restrições será executado na sua totalidade. A este montante 
adicionou o valor dos próximos três contratos-programa, totalizando um valor de três 
milhões novecentos e oitenta mil euros, o que representa quinze por cento das despesas 
correntes do orçamento camarário e valor próximo às despesas que a Câmara Municipal 
tem ou prevê ter no próximo ano com o seu pessoal, na ordem dos quatro milhões e 
quatrocentos mil euros. Posto isto, afirma que esta é uma transferência muito avultada 
da Câmara Municipal para uma sociedade, apesar de compreender que a esta sociedade 
lhe foi incumbida a responsabilidade de gestão de vários assuntos, onde além da 
atividade cultural, é responsável pela gestão da rede de creches do Concelho. Faz 
referência ao último contrato-programa, que prevê uma internalização. Finalizou 
afirmando que são demasiado avultadas estas verbas, apesar de compreender que se 
destinam à cultura, sendo este um dos setores mais afetados pela pandemia, 
perguntando ainda se não sendo executadas estas verbas, porque acredita que as 
atividades culturais não vão acontecer, se a Câmara Municipal prevê algum apoio para 
as entidades culturais que vão ficar privadas de exercer a sua atividade por conta da 
pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para fazer referência ao contrato-
programa que estabelece a transferência de um milhão quatrocentos e treze mil euros 
para Cooperativa Praia Cultural, em que são elencadas uma série de atividades que 
devem ser desenvolvidas, onde muitas deles não são possíveis de se executar. Dito isto, 
criticou o facto de ser transferido um milhão quatrocentos e treze mil euros para a 
Cooperativa Praia Cultural, onde não está descriminado o custo de execução de cada 
uma das atividades, por uma questão de transparência. Acrescenta que desta forma, 
torna mais difícil aferir os montantes executados, não pondo em causa a boa ou má 
execução dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara interveio para responder ao Deputado Pedro Pinto 
que, não é possível saber se vão ou não realizar atividades culturais com o estado de 
emergência a vigorar até ao dia seis de janeiro, e que só a partir daí é que poderão 
avaliar a situação. Sublinha que estes são documentos provisionais, preparados em 
novembro, numa altura de desconfinamento, cuja avaliação foi feita consoante o estado 
da sociedade nesta altura. Refere também que nunca havia sido feita qualquer revisão 
aos contratos-programa, à exceção deste ano, por conta da pandemia, sendo que estes 
valores terão de ser revistos. Afirmou ainda que este planeamento é necessário, 
independentemente de se realizarem ou não as atividades culturais, em articulação com 
as autoridades de saúde. Quanto à questão referida pelo Deputado Francisco Ávila, disse 
que concordava quanto à questão da transparência, mas também era importante sinalizar 
e referir que o que Câmara Municipal estava a fazer era mais do que a lei obrigava, 
sendo apresentado apenas um único contrato-programa sem anexos. Acrescentou ainda 
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que os assuntos relativos à Praia Cultural eram apresentados de forma separada, desde a 
cultura, assuntos sociais e Festas da Praia, contribuindo para uma maior transparência 
perante a Assembleia. Quanto ao custo discriminado para cada atividade, diz que no 
futuro pode ser feito da forma que o Deputado Francisco Ávila pretende. -------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor, sendo dezassete do PS e um do CDS, e onze abstenções do PSD. -------  
 
 -------- 18. 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 fez a explanação do ponto. ---------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezanove 
votos a favor, sendo dezoito do PS e um do CDS, e dez abstenções do PSD. ------------  
 
 -------- 19. 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, SÓCIOCULTURAIS, PEDAGÓGICAS E TURÍSTICO -
CULTURAIS ----------------------------------------- ------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez a explanação do ponto. ---------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezanove 
votos a favor, sendo dezoito do PS e um do CDS, e dez abstenções do PSD. ------------  
 
 -------- 20. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO-PROGRAMA COM A PRAIA CULTURAL - COOPERATIV A DE 
INTERESSE PÚBLICO E DE RESPONSABILIDADE, LDA. - 
RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E INTERNALIZAÇÃO. -------- -------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para sugerir que os pontos vinte e 
vinte e um fossem apresentados em simultâneo. -------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara passou à apresentação dos pontos vinte e vinte e um 
fossem em simultâneo. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que a bancada do PSD sempre foi 
a favor da internalização, mas face aos riscos comportados deste processo, iriam abster-
se na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte votos 
a favor, sendo dezanove do PS e um do CDS, e oito abstenções do PSD. ----------------  
 
 -------- 21. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E INTERNALIZAÇÃO. -------- -------------------  
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-------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. --------------------------- 

 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para dizer que sobre esta matéria 
importa recordar que, desde dois mil e treze, que o PSD sempre defendeu a 
internalização das empresas municipais que não eram auditadas e fiscalizadas em sede 
de Assembleia Municipal e que recebiam dinheiros públicos através da Câmara 
Municipal. Acrescentou que, depois disso, surgiu o relatório do Tribunal de Contas que 
recomendava o mesmo que o PSD, e que a Câmara Municipal, na altura, disse não ter 
este entendimento, mas que atualmente estavam a discutir a internalização de uma 
empresa que, durante anos e anos, recebeu dinheiros públicos municipais. Durante anos 
iludiram-se as pessoas, pois, em dois mil e catorze, vendeu-se a Praia em Movimento e 
disse-se que se tinham poupado dez milhões. Depois pagou-se à ASTP e agora estes 
oito milhões de passivo e nos quatro milhões de património e foram colocados na Praia 
Cultural. Afirma que existem riscos elevados que estão aqui em causa, pois a Praia 
Cultural também deixa de cumprir e é preciso passar tudo para o universo da Câmara 
Municipal. Afirma também que isto é a herança dos últimos quase dezasseis anos, não a 
partir de dois mil e vinte e um, porque ainda não se fechará definitivamente a 
internalização da Praia Cultural, mas a sim uma herança deixada para depois de dois mil 
e vinte e dois. Terminou dizendo que esta operação coloca sobre a Câmara Municipal a 
obrigatoriedade de um reequilíbrio financeiro que importa evitar. ----------------------------  

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para sublinhar a preocupação que a 
bancada do PSD tem quanto a estes dois pontos, porque, apesar da “boa-fé” e da 
“transparência” referidas para as negociações, na verdade, com esta Assembleia 
Municipal, nem sempre foi assim, pois sempre falaram sobre estas empresas era dito 
que não tinham que ver com o assunto porque as empresas eram privadas. Acrescentou 
ainda que, no ponto vinte, existe um valor de trezentos e trinta mil euros, e gostava de 
perceber em que é que este valor vai ser gasto. ---------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para esclarecer que após a 
tomada de decisão, o executivo reuniu com todos os colaboradores da Cooperativa Praia 
Cultural e, para todos eles, esta é uma boa notícia, pois dentro do quadro legal atual é 
possível salvaguardar todos os funcionários, ao contrário da lei que estava em vigor em 
dois mil e doze. Esclarece que se amanhã existisse um retrocesso no quadro legal, 
poderia ser pior, garantindo que, hoje e agora, é possível. Neste sentido, disse que as 
considerações do Deputado Paulo Luís se baseiam nas muitas mudanças que o quadro 
legal foi tendo nos últimos anos. Quanto ao acesso à informação e à transparência, 
afirma que a deliberação de venda em hasta pública foi aprovada por unanimidade e que 
a partir do momento em que as empresas são vendidas, passam a ser privadas, 
perdendo-se o acesso aos balanços e relatórios e contas, e ainda que caso saíssem do 
perímetro municipal, deixariam de ter acesso à sua informação. Acrescentou também 
que poderiam optar por dizer que não queriam este ativo e este passivo, mas a que 
Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, vender estas empresas e, depois de 
vendidas, não poderiam manter o controlo sobre estas empresas. Sublinha que podem 
existir riscos, porque se amanhã a República determinar alterar o quadro legal vigente 
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poderiam ter problemas, até porque à luz da legislação de dois mil e doze, nem sequer 
se poderiam celebrar os contratos-programa com a Cooperativa Praia Cultural, sendo 
que os únicos riscos e instabilidade que teriam são de ordem jurídica. Salienta ainda que 
o problema assenta no facto que Portugal não ter uma visão global sobre o setor 
empresarial local e, por isso, a legislação está sempre a mudar, e que a herança que 
deixariam para o futuro é uma herança que deixa uma rede de creches e CATL’s em 
todas as freguesias, uma rede de multisserviços, uma rede de respostas sociais e de 
investimentos feitos em todas as nossas freguesias e vila. Termina sublinhando que o 
que é fundamental é deixar claro que, independentemente do processo seguido, 
conseguiriam sempre que os ativos ficassem ao serviço da população.-----------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para afirmar que tinha sido 
perguntado ao Presidente da Câmara onde seriam gastos os trezentos e trinta mil euros, 
mas que não obteve resposta. Depois desta nota prévia, disse ainda que, importava 
recordar que com base no Relatório do Tribunal de Contas de dois mil e dezoito, já 
naquela altura, era possível fazer a internalização e a Câmara Municipal não a fez 
porque não lhe deu jeito. Acrescentou que não valia a pena alegar as alterações ao 
quadro legal, porque só não avançou mais cedo porque, aí sim, a Câmara corria o risco 
de entrar em situação de reequilíbrio financeiro. Questionou ainda sobre oito milhões de 
euros em discussão, quanto é que são de juros vencidos, juros de mora, custos de 
incumprimento, comissões. Quanto ao ponto vinte e um, relativamente à internalização 
do passivo da Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, que foi 
constituída apenas para a construção da Academia de Juventude e das Artes da Ilha 
Terceira, e o facto deste espaço já ter sido construído e comprado pela Cooperativa 
Praia Cultural, disse não perceber porque continua a constar como justificação para esta 
internalização. Finalizou dizendo que só se avança agora para a internalização porque 
estas entidades estão em incumprimento perante os credores e estes “encostaram a 
Câmara à parede”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para prestar um esclarecimento em 
relação ao Multisserviços da Freguesia da Agualva, dizendo que aquele edifício 
custaria, de acordo com o contrato base das finanças, um valor aproximado de 
setecentos e quatro mil euros, e que tinha sido vendido, de acordo com o que está 
inscrito na proposta em discussão, por oitocentos e vinte sete mil e duzentos e onze 
euros. Acrescentou ainda que em dois mil e quinze, foi assinado um protocolo entre a 
Câmara Municipal e a ASTP, no qual o aluguer do espaço, por dez anos, custaria dois 
milhões e setecentos euros, dizendo que se isso não era comprometer o futuro dos 
nossos concidadãos não saberia o que seria. ------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que a bancada do PSD não se 
estava a referir à instabilidade jurídica, mas sim do reequilíbrio financeiro, e da 
instabilidade financeira que esta internalização vai trazer para a Câmara. Disse ainda 
que as empresas foram, de facto, vendidas, mas que a Câmara tinha o dever ético de 
trazer à fiscalização desta Assembleia o dinheiro que era transferido para estas 
empresas. Acrescentou que, antes da hasta pública, a Câmara tinha transferido três 
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milhões e seiscentos euros para a Praia em Movimento e que depois da venda, este 
dinheiro passou a ser transferido para a ASTP, daí que o Tribunal de Contas se tenha 
pronunciado pela ilegalidade dos financiamentos às referidas entidades. Adiantou ainda 
que só haviam chegado a este ponto porque a Câmara Municipal é que pagava os custos 
do serviço da dívida da Praia em Movimento e da ASTP, e que quando o Tribunal de 
Contas se pronunciou, deixou de se pagar estes encargos e os credores encostaram a 
Câmara à parede, tendo a Câmara Municipal sempre afirmado que não tinham nada a 
ver com isso e que era uma redução de passivo, quando, afinal, tratava-se de um 
incumprimento financeiro daquelas empresas. Quanto ao património, diz que este é 
indiscutivelmente importante para o Concelho, mas questiona sobre o porquê de não ter 
sido a Câmara Municipal a fazer estes investimentos. Sublinhou ainda que o PSD, 
sempre, desde dois mil e treze, defendeu a internalização das empresas que não eram 
escrutinadas por esta Assembleia. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres usou da palavra para clarificar que sempre 
cumpriram a sua palavra com os seus parceiros e que se alguém acha que deveriam ter 
feito como outros, que o digam diretamente. Salienta que tiveram o apoio dos seus 
parceiros para resolverem a situação. Terminou dizendo que o património em questão é 
importante ser mantido ao serviço das populações e o que estavam a fazer era isso, 
onde, para além de se estar a cumprir com os nossos parceiros, estavam a garantir que o 
património continuaria ao serviço dos nossos concidadãos. ------------------------------------  

---------O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer ao Deputado Francisco 
Ávila, que tinha razão que não tinha respondido à sua pergunta, respondendo então que 
os trezentos e trinta mil euros dizem respeito ao serviço de dívida para o ano dois mil e 
vinte e um, em que a Cooperativa assumirá esse valor perante o banco Santander. 
Quanto às demais considerações frisou que a Assembleia Municipal e a Câmara 
Municipal votaram na venda destas empresas e que não era o único protagonista que 
aqui está deste tempo, havendo outras pessoas aqui presentes que já cá estavam quando 
estas deliberações foram tomadas. Adiantou que vender e ficar com conhecimento do 
que se passa nas empresas que foram vendidas não fazia parte das deliberações de 
venda, e que todos os pagamentos que foram feitos à ASTP e outras entidades eram 
valores de rendas para se manterem aqueles edifícios abertos ao público, estando tudo 
isto em atas. Sublinhou que seria com este processo de internalização que voltariam a 
ter este controlo, passando a ter-se uma participação social. Esclarece que não é verdade 
que se diga que deixaram de pagar aos bancos, uma vez que, a prova de que tal não é 
verdade, e que chegaram agora com uma solução construída com o apoio dos credores. 
Clarificou que não aconteceu na Praia da Vitória o que aconteceu em Ponta Delgada 
onde o banco colocou o Presidente de Câmara, os Vereadores e os Administradores das 
empresas em tribunal, porque entraram em incumprimento sem estarem em acordo com 
os bancos, dizendo que a questão das alterações ao quadro legal era a realidade. 
Sublinhou que neste momento, até o limite de endividamento das autarquias era maior 
por uma mera alteração legislativa que decorreu da pandemia, e que por isso, importava 
ver que a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal deliberaram vender as empresas 
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com um quadro legal de dois mil e doze, que foi alterado em dois mil e catorze, onde no 
atual mandato autárquico, já sofreu quatro alterações, todas elas a permitir coisas que 
não eram permitidas antes. Adiantou também que à luz da lei atual, não era necessário 
se ter feito do que se havia feito com a lei de dois mil e doze. Quanto à referência do 
Deputado Paulo Luís sobre os investimentos dentro do perímetro da Câmara Municipal, 
refere que a criação do setor empresarial local na Praia da Vitória não começou no 
tempo do PS, começou com o PSD, e que foi nesta altura se criou a Cooperativa Praia 
Cultural, que se fez a internalização do antigo Salão Teatro Praiense, salientando que 
não está a condenar nada. Acrescenta ainda que em cada um dos momentos, os 
responsáveis políticos, com exceção do CDS que tem tido sempre a mesma posição, 
foram tomando medidas diferentes, conforme também foi sendo alterado o quadro legal, 
mas que consoante a lei atual agora é possível internalizar, em cascata, empresas 
municipais, ressalvando que se houver uma alteração à lei que volte aos princípios 
jurídicos de dois mil e doze, tudo o que estavam aqui a deliberar tornava-se ilegal. 
Terminou dizendo que, o “peso” que carrega não são os pagamentos ao banco, porque 
hoje ainda estou a pagar prestações aos bancos de encargos assumidos nos anos oitenta 
pela Câmara Municipal, mas sim o “peso” do quadro legal alterar e deixarmos de poder 
assegurar aquilo que agora queremos assegurar, porque, em dois mil e doze, perante o 
quadro legal de então, decidimos vender e agora estamos a decidir internalizar. ---------- 
 
--------O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que, desconsiderando o aumento 
aos limites de endividamento por conta da COVID-19, a internalização desta dívida em 
que patamar de dívida para coloca a Câmara Municipal, a nível de pagamento, 
considerando os limites antes da pandemia, porque, presumivelmente, eles irão 
regressar ao que eram. Posto isto, perguntou qual era o montante da dívida da Câmara 
Municipal, com o aumento destes oito milhões. ------------------------------------------------ 
 
--------O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que a dívida da Câmara se 
mantém inalterada, porque a partir de agora a Cooperativa Praia Cultural é que passava 
a assumir estes valores. Adiantou ainda que, a dívida consolidada do Município passava 
a contemplar estes oito milhões e a dívida consolidada de todo o grupo municipal ronda 
os vinte milhões de euros. Refere que, se tivéssemos o quadro legal de dois mil e doze, 
a dívida consolidada não se alteraria, mas que agora, a dívida, face ao momento em que 
se decidiu vender, não aumenta, pois, tem vindo a ser abatida. Salienta que não podem 
vender as participações e depois querer consolidar na dívida do grupo municipal o que 
já está fora do perímetro. Sublinha que, à luz da lei atual, e ao contrário do que foi 
afirmado pela Deputado Paulo Luís, mesmo assumindo este valor, a Cooperativa Praia 
Cultural fica a cumprir todos os rácios. Já se fosse à luz da lei de dois mil e doze, a 
Cooperativa Praia Cultural ficaria, de facto, em situação instável, mas que neste 
momento, temos uma lei que permite, com confiança, fazer o que estamos a propor. 
Considera, a nível pessoal, que não faz sentido existir um limite de endividamento para 
as autarquias, mas não existir legislação que determine a mesma limitação ao 
endividamento das empresas municipais, onde, por lei, não era obrigatório trazermos a 
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sede de Assembleia Municipal os empréstimos contraídos pela Cooperativa Praia 
Cultural e pela Praia Ambiente, porque o legislador assim não impõe, mas que 
entendeu, a bem da transparência, trazer ao conhecimento dessa Assembleia, tais 
empréstimos. Terminou dizendo que, não tinha ouvido elogios pela atitude de 
transparência, e que caso fizessem às empresas públicas regionais ou do estado o 
mesmo que tem feito ao setor empresarial local, queria ver o que aconteceria.-- 
 
------O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para dizer que, em nota prévia, só 
por falar em lisura que Presidente da Câmara afirmava que estava a pagar empréstimos 
dos anos oitenta, não correspondendo à verdade, sendo que os últimos empréstimos que 
a Câmara tem para pagar do século passado são de mil novecentos e noventa oito, com 
duração de pagamento de vinte e cinco anos, portanto, terminando daqui a três anos, e 
que foram feitos para a vertente de habitação social. Disse ainda que faltavam pagar 
sensivelmente vinte e cinco mil euros. Afirma que todos os outros empréstimos da 
Câmara Municipal já são deste século. Relativamente aos empréstimos todos da 
Cooperativa Praia Cultural disse que estes seriam praticamente todos anteriores a dois 
mil e dez, tendo já passado uma década desde então, e que seriam agora internalizados, 
tendo mais vinte e cinco anos em cima, e que, por isso, estavam a falar de encargos que 
assumidos por mais trinta e seis anos. Quanto às questões colocados, disse não obter 
resposta a nenhuma. Quanto às questões colocadas pelo Deputado Pedro Pinto 
respondeu-lhe que relativamente a este endividamento, agora assumido, o passivo da 
Cooperativa iria subir em cento e quarenta por cento e que, ao fim da integração de 
todos os passivos, o novo empréstimo de um ponto seis milhões de euros haveria de ser 
aprovado em ponto mais à frente da ordem de trabalhos. O endividamento consolidado 
da Câmara Municipal e da Cooperativa Praia Cultural será de sensivelmente vinte e três 
milhões fora a empresa municipal Praia Ambiente. -------------------------------------------- 
--------O Deputado Paulo Luís usou da palavra para manifestar a sua preocupação 
relativamente aos compromissos que o Presidente da Câmara diz estar a cumprir, e que 
importa referir que que só se chegou a este ponto porque quando se fechou a “torneira” 
em dois mil e treze deixaram de ser pagos. Salienta que, de facto, o património sempre 
esteve ao serviço dos praienses, mas os compromissos deixaram de ser pagos. Terminou 
afirmando que, o PSD não tinha problema nenhum em dizer que foi a favor da hasta 
pública, como somos agora a favor desta internalização, e que problema residia no que 
foi feito durante estes anos, com o próprio Tribunal de Contas a recomendar a 
internalização destas empresas já com base na legislação de dois mil e dezoito. ----------- 
 
--------O Deputado Válter Peres interveio para dizer que a palavra “lisura” queria dizer 
correção e boa-fé, e que este processo foi feito corretamente, junto com os credores e de 
boa-fé, porque efetivamente a ideia seria assumir e fazer com que o património e os 
serviços prestados se mantenham ao serviço dos praienses. Terminou dizendo que, se 
não houvesse boa-fé tinham feito como outros fizeram. --------------------------------------- 
 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 4  Página 34 de 54 
 
 

 

--------O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que, afinal a bancada do 
PSD começou por afirmar uma coisa e agora reconheceu que evolui, adiantando que 
grande preocupação do PSD aquando da decisão de vender as empresas era o 
património. Afirmou ainda que o PSD nunca tinha votado contra os apoios deliberados 
ao longo dos anos para a ASTP para manter o património aberto e ao serviço dos 
praienses, e que a sua posição havia mudado no atual mandato. Esclarece que quando se 
traz à discussão a colocação em hasta pública de empresas que tinham funcionários e 
património, a preocupação de todos era salvaguardar os postos de trabalho, o património 
e os serviços prestados. Disse ainda que, quando o PSD havia referido que era possível 
fazer em dois mil e dezoito, mas que à luz do quadro atual não eram salvaguardados os 
direitos do pessoal, mas que agora era possível salvaguardar os trabalhadores, porque a 
lei da internalização foi alterada, dizendo que uma internalização, em dois mil e dezoito, 
era muito diferente de uma internalização feita com o quadro legal atual. ------------------ 
 
--------O Deputado Pedro Pinto interveio para questionar sobre o facto de o nível de 
endividamento consolidado do perímetro esteja próximo do valor total do orçamento 
camarário. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que, a situação referida 
pelo Deputado Pedro Pinto, não o preocupava, pois, isto é, o mesmo que acontece com 
as pessoas a título pessoal, onde a dívida pessoal é o orçamento anual. Exemplificou 
dizendo que se devessem ao banco o que ganhamos ao ano, a maior parte de nós era 
“muito feliz”, porque tinha um limite de endividamento muito baixo. Quanto à questão 
de a Câmara Municipal ter condições de manter, com as mesmas receitas, a mesma 
atividade, a mesma política fiscal e fazer o mesmo pagamento aos credores, afirma que 
sim, tendo tido a situação financeira sempre regularizada. Salienta que nunca tiveram 
infraestruturas que deixaram de ser utilizadas, nunca tiveram problemas com credores, e 
que nunca despediram pessoal. Terminou afirmando que a discussão pode ser de outro 
teor, e que a situação financeira pode ser mais frágil, mas que que depende dos rácios 
municipais impostos pela lei. ---------------------------------------------------------------------- 
 
--------O Deputado Francisco Ávila interveio para dizer que continuava sem resposta à 
maioria das suas questões. Questionou sobre os oito milhões de euros que vão ser 
internalizados, qual seria o capital e quais os encargos vencidos. Quanto à questão do 
edifício da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, quando este já foi 
adquirido pela Cooperativa Praia Cultural e não tendo obtido justificação. Quanto ao 
discurso do Presidente da Câmara, onde disse que o endividamento do perímetro era de 
vinte e cinco milhões de euros sem contar com a Praia Ambiente, mas que ao se juntar 
esta empresa a dívida sobe para vinte e oito milhões de euros, pedindo uma justificação 
para esta situação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------O Presidente da Câmara usou da palavra e respondeu ao Deputado Francisco 
Ávila que, quanto à questão da Academia da Juventude, que é o maior investimento 
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realizado, a questão prende-se com os financiamentos próprios e, por isso, tratou-se de 
uma negociação com os bancos tendo por base os respetivos ativos e passivos. 
Esclarece que o banco Santander também financiou a construção da Academia na altura. 
Adianta ainda que que a Praia em Movimento e a Sociedade de Desenvolvimento do 
Concelho tinham passivos com três entidades bancárias: o Santander, a Caixa 
Económica da Misericórdia e com o Novo Banco, e que haviam chegado a acordo com 
estas três entidades, trazendo os documentos sempre aqui à Assembleia, apesar de por 
lei, não ser obrigatório que o fizessem, mas quiseram sempre que fosse tudo votado em 
sede de Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------
--------- 
 
--------O Deputado Francisco Ávila interveio para dizer que não estava a perguntar 
quais seriam os encargos futuros dos oito milhões de euros, mas sim sobre quanto deste 
capital dizia respeito a capital e quanto é que diz respeito a encargos vencidos ou sejam 
juros que já deviam ter sido pagos e não foram, e juros de mora. Disse que não 
acreditava que os bancos estiveram sem receber, durante dois anos, oito milhões de 
euros sem cobrar juros. Salienta que de deve registar que, segundo palavras do 
Presidente da Câmara, estes oito milhões de euros são todos de capital e que os bancos 
estiveram dois anos sem receber, mas não cobraram juros de mora. Disse ainda que se 
assim fosse o Presidente da Câmara seria um negociador exímio. Realçou ainda que esta 
Câmara Municipal iria internalizar no seu passivo oito milhões de euros, onde não há 
respostas para me dar sobre estes valores, suscitando-lhe confusão. ------------------------- 
 
--------O Presidente da Câmara disse que a situação era exatamente da forma que o 
Deputado Francisco Ávila descrevia, adiantando-lhe relativamente aos três bancos, 
desde que comunicaram que não pagávamos, todos entraram em moratória e sem juros. 
Acrescenta que fizeram as renegociações e que o mesmo também se aplicou à Câmara 
de Ponta Delgada e outras câmaras municipais, sendo este um procedimento normal dos 
bancos. Esclarece que estão perante um encargo normal com um empréstimo de oito 
milhões, porque, no fundo, estava congelado e é como se agora tivesse sido feito um 
empréstimo novo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------O Deputado Francisco Ávila questionou sobre a transição dos passivos, se teria 
que decorrer nas mesmas condições das empresas que os detinha, quais seriam as 
condições destes empréstimos, e se este se tratava de empréstimo único ou de múltiplos 
empréstimos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que o que iriam internalizar 
era dívida feita quando a Sociedade de Desenvolvimento do Concelho e a Praia em 
Movimento eram públicas. Salienta também que não há dívidas que sejam 
internalizadas de quando as empresas foram privadas, ou seja, depois da sua venda em 
hasta pública. Quanto aos empréstimos disse serem de seis milhões e meio de euros, e 
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que os outros dois eram da Praia em Movimento e rondavam um milhão e meio de 
euros, sendo todos do banco Santander. ---------------------------------------------------------- 
 
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que a bancada do PSD sempre foi 
a favor da internalização, mas face aos riscos comportados deste processo, iriam abster-
se na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte votos 
a favor, sendo dezanove do PS e um do CDS, e oito abstenções do PSD. ----------------  
 
 -------- 22. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ATIVIDADES DA PRAIA CULTURAL, CIPRL, PARA O ANO DE 2021. -----------  
 -------- O Presidente da Câmara fez a explanação do ponto. ---------------------------------  

-------- A Assembleia tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa pelas dezoito horas e cinquenta e três minutos interveio e 
propôs que se fizesse um intervalo de cinco minutos, o qual foi aceite. ---------------------
--------Pelas dezoito horas e cinquenta e oito minutos reiniciaram-se os trabalhos. ---------  
 
 -------- 23. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS,  PARA O 
ANO DE 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara solicitou a autorização para apresentar os pontos vinte 
e três a vinte e sete em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 24. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM P ARA O 
ANO DE 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este foi apresentado em simultâneo com o anterior. ------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 25. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS RELATIVAMENTE AO S 
RENDIMENTOS DE 2021 A COBRAR EM 2022. ------------------------------------------  
 -------- Este foi apresentado em simultâneo com o anterior. ------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte e seis 
votos a favor, sendo dezoito do PS e oito do PSD, e um voto contra do CDS. ----------  
 
 -------- 26. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O 
ANO DE 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Este foi apresentado em simultâneo com o anterior. ------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 27. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO DA TAXA DE DERRAMA PARA O ANO DE 2021. -- ------------------  
 -------- Este foi apresentado em simultâneo com o anterior. ------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que o CDS mantém a sua posição 
estável e constante, no sentido de reclamar que seja devolvida aos contribuintes da Praia 
da Vitória a participação variável do IRS no montante de cinco por cento, indo ao 
encontro da trajetória estável e descendente, naquilo que é o esforço que pede em 
termos de taxas e impostos aos cidadãos residentes da Praia da Vitória, afirmada pelo 
Presidente da Câmara. Acrescentou ainda que a atualização das taxas e receitas 
municipais acompanha a inflação, no montante de zero vírgula quarenta e dois por 
cento, e uma vez que a taxa de direitos de passagem se mantém igual à aquela que foi 
no ano passado, que é a máxima permitida legalmente, no montante de zero vírgula 
vinte e cinco, assim como o IMI, que se mantém no mínimo do ano passado, dizendo 
que não consegue perceber como é que do ano passado para o presente, há uma redução 
do esforço pedido aos praienses, porque onde poderia reduzir não o fez. --------------------  

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para declarar que dada a atual situação 
de redução de receita e face à situação de internalização debatida, é entendimento do 
PSD não apresentar qualquer proposta que reduza a receita da Câmara Municipal. --------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para sinalizar que em São Miguel 
existem câmaras municipais que cobram taxas turísticas, mas que na Praia da Vitória 
nunca sequer se equacionou a sua implementação, no entanto disse também que não 
poderiam ter tudo no valor mínimo, porque senão a Câmara Municipal dependeria 
apenas das transferências do Orçamento do Estado, por isso, o único imposto que 
pediam aos contribuintes era a comparticipação variável no IRS, até porque não tinham 
comparticipações na componente do IVA, como no Continente já se verifica. Salienta 
que a Câmara Municipal tem de ter receitas para atuar, mas admite que é possível 
negociar as mesmas. Disse ainda que em dois mil e vinte e um, seria um ano 
interessante para devolver os cinco por cento de IRS aos contribuintes, com impacto no 
bolso das famílias só em dois mil e vinte e dois, e que se iria registar uma grande 
flutuação no comportamento da receita municipal, consoante as previsões como dita a 
Lei e as comparações com anos anteriores. Acrescenta que esta situação é diferente de 
anos anteriores porque a cobrança não irá ser igual a anos anteriores, principalmente no 
caso da Praia Ambiente, com a aplicação de uma lei que dita que não se podem fazer 
cortes de pagamento de água a quem não sofreu economicamente com a pandemia, e 
que o mesmo acontece com o pagamento de outros impostos. ---------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
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 -------- 28. 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 2021 – RELATÓR IO DE 
ANÁLISE. ------------------------------------------ ---------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez a explanação do ponto. ---------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que não iria participar na votação 
devido a razões profissionais. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 29. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, ATÉ AO  
MONTANTE MÁXIMO DE 1.621.000,00, PELO PRAZO DE 10 ANOS - 
RELATÓRIO DE ANÁLISE. ----------------------------- ----------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez uma explanação do ponto. -----------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís usou para da palavra para questionar quanto é que seria 
pago destes setecentos e setenta mil euros de financiamento, obtido ao abrigo das 
medidas de apoio à COVID-19 e também para pagar as dívidas de despesas referentes 
ao ano de dois mil e vinte, cujo valor foi para a Praia Ambiente e Cooperativa Praia 
Cultural. Questionou também o porquê desta transferência para estas entidades, dado 
que estas não apresentavam gastos, pretendendo ser esclarecido sobre o que é que era 
para dois mil e vinte e o que é que era para dois mil e vinte e um. Terminou a sua 
intervenção dizendo que não iria participar na votação devido a razões profissionais. -----  

 -------- O Presidente da Câmara interveio para dizer que, em relação à questão do ano 
de dois mil e vinte, está-lhe destinado um valor total de cerca novecentos e trinta mil 
euros, dizendo que deste valor, setecentos e setenta mil euros, correspondem à Praia 
Ambiente e à Cooperativa Praia Cultural, porque a flutuação das receitas municipais 
tem sido muito grande, e que à data de hoje, mesmo estando os contratos-programa já 
deliberados, há contratos que são pagos, ou previsíveis de serem pagos, em tesouraria 
neste mês de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para dizer que este empréstimo não 
deixava de contradizer aquilo que o Presidente da Câmara foi dizendo ao longo deste 
ano, porque sempre afirmou que as medidas tinham sido tomadas e a situação financeira 
da Câmara era sustentável, verificando-se que o discurso não condiz com a realidade, ao 
contrair um empréstimo no valor de um milhão e seiscentos mil euros para pagar 
medidas tomadas e executadas mas não pagas com cerca de novecentos mil euros este 
ano e de cerca de setecentos mil euros para dois mil e vinte um. ------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para confirmar em concreto que para 
dois mil e vinte estavam destinados novecentos e cinquenta e um mil euros. Respondeu 
também que poderiam projetar tudo para dois mil e vinte e um e acrescentar bastante 
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para além desta data e ter esse enquadramento no empréstimo, dizendo ainda que o 
próprio legislador também foi alterando a lei consoante esta situação excecional, em que 
Câmara Municipal tomou as medidas com a urgência que entendeu, desconsiderando as 
questões de tesouraria. Afirma que há uma grande flutuação da receita municipal, 
principalmente devido a isenções de pagamento, e que dado ao que está previsto para o 
próximo ano, onde não se poderá cortar a água por falta de pagamento, com a 
justificação da COVID-19, esta cobrança será ainda pior. Salienta que 
independentemente da má cobrança e da ausência do contrato-programa, nenhuma 
entidade municipal deixou os seus compromissos por cumprir. No caso da Praia 
Cultural, salienta que a receita quebrou devido ao reduzido número de espetáculos e de 
espetadores, face às restrições da pandemia. Terminou dizendo que a Câmara Municipal 
deu uma boa resposta face aos efeitos negativos da COVID-19 na economia da Praia da 
Vitória. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que, tratando-se de um ano 
excecional e de medidas excecionais, o CDS irá aprovar esta contração de mais um 
empréstimo, e consequente aumento do endividamento da Câmara Municipal. -------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte votos 
a favor, sendo dezanove do PS e um do CDS, e com sete votos contra do PSD. --------  
 
 
 -------- 30. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSO S 
PARA 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara solicitou a autorização para os pontos trinta a trinta e 
dois serem apresentados em simultâneo, o qual foi autorizado. --------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com dezanove 
votos a favor do PS e nove abstenções, sendo oito do PSD e uma do CDS --------------  
 
 -------- 31. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA DE PESSOAL 202 1, DO 
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELABORADO NOS TERMOS  DO 
ARTIGO 29º DA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO. -------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovada por maioria, com vinte votos 
a favor, sendo dezanove do PS e um do CDS, e com oito abstenções do PSD. ----------  
 
 -------- 32. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DA  PRAIA 
DA VITÓRIA, PARA O ANO DE 2021.-------------------- ------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------  
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 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que, após a intervenção do 
Presidente da Câmara, dava a parecer que o PSD tinha votado a favor. Dito isto, disse 
que as obras estruturantes mencionadas iriam ficar todas no papel, ou semiconcluídas, 
onde no caso do Parque Empresarial da Vila das Lajes, como foi referido pelo 
Presidente da Câmara, nem até ao final do ano, nem no final de dois mil e vinte e um, 
iriam ter alguma empresa lá. Quanto à referência ao “maior orçamento deste mandato”, 
diz que é verdade, mas que o mesmo é alavancado em empréstimos, com quase quatro 
milhões e meio de euros emprestados. Acrescentou que a estabilidade orçamental e da 
Câmara Municipal não pode ser vista dessa forma, porque no próximo ano para manter 
o mesmo valor do ano passado, tem de recorrer a novos empréstimos ou então acaba por 
descer o valor do orçamento. Adiantou que, que apesar das referências a aumentos em 
vários aspetos, que quando se começa a “fatiar o elefante” que o Presidente da Câmara 
diz que transfere para as Juntas de Freguesia, estamos perante valores muito residuais. 
Questionou ainda sobre o que acontecia caso uma Junta de Freguesia quisesse fazer um 
orçamento sem considerar a delegação de competências para as Juntas de Freguesia. 
Salientou que as Juntas de Freguesia são o órgão mais próximo da população e que 
deveriam ser reconhecidas como tal e ter dotação para poderem responder 
imediatamente aos problemas. Terminou dizendo que é deixado um rasto de 
endividamento, sem considerar a questão da internalização, onde não se conseguiu fazer 
tudo que não se recorresse a endividamento, tendo feito apenas o que era com recurso a 
fundo comunitários. -----------------------------------------------------------------------------------  

  ------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e disse que, relativamente aos 
investimentos estruturantes disse que têm andado a fazer a escrituras e que já tem os 
terrenos do Parque Empresarial da Vila das Lajes, e que quando se falou sobre o Parque 
Empresarial da Vila das Lajes em dois mil e dezoito, recorda que o primeiro documento 
a dar entrada na Câmara Municipal data dos anos oitenta ou noventa. Adianta que o 
atual PDM quando é discutido, já incluía toda a zona destinada ao parque empresarial, e 
que acusar esta equipa de não ter desenvolvido o projeto, quando foi esta equipa que 
conseguiu o financiamento, adquiriu os terrenos e a adjudicação, é uma falta de 
coerência por parte do Deputado Paulo Luís. Disse ainda que em todos os dossiers 
houve desenvolvimento, mas que por questões de transparência e burocracia da mesma, 
e da própria contratação, há processos morosos, salientando que este é um investimento 
público, que vai cumprir com as devidas normas e de acordo com a sensibilidade que os 
dossiers carecem. Quanto à questão de ser o maior orçamento alavancado em 
empréstimos, diz que a Câmara Municipal, à parte do endividamento por causa da 
COVID-19, só realizou um endividamento para questões não-cofinanciadas, salientando 
que os investimentos são feitos com recurso ao endividamento e financiamento 
bancário, dizendo também que se está a falar do assunto como se fosse a primeira vez 
que isto é feito na Praia da Vitória. Terminou dizendo que as empresas e as pessoas 
pagam menos imposto e taxas, e que a Câmara Municipal tem vindo a valorizar as 
Juntas de Freguesia, salientando o exemplo da Junta de Freguesia das Lajes que assinou 
o contrato da Delegação de Competências em dois mil e catorze, estando esse mandato 
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todo sem aumento, mas que a Câmara Municipal atual realizou um aumento anual de 
dez por cento, num aumento global de trinta e três cento, das transferências para esta 
Junta de Freguesia. Terminou dizendo que já foram criados outros mecanismos de 
financiamento às Juntas de Freguesia e Vila, e que não se recordava de outro executivo 
camarário que tenha aumentado anualmente as transferências para as Juntas. --------------  

 -------- O Deputado José Laranjo interveio para frisar que foi dito pela bancada do 
PSD que esta Câmara Municipal não apresentava obras feitas no fim do mandato, com 
projetos que não passam do papel, tendo mesmo o Deputado Luís referido que as 
pessoas têm memória curta. Posto isto, disse que o problema do Parque Empresarial da 
Vila das Lajes estava agora com um fim à vista e relembra que o este não é um 
problema recente, que nos últimos três mandatos da Câmara Municipal do PSD, 
constava nos planos e orçamentos este projeto. Adiantou que imputar responsabilidades 
da não-conclusão das obras a este executivo camarário, sem fazer o apelo à memória, 
não é digno. Referiu também que nos dois mandatos e meio que teve na Assembleia 
Municipal foi possível verificar na altura, que durante dez anos, foram várias as obras e 
intervenções, que estiveram do início ao fim dos três mandatos, prometidas nas diversas 
freguesias que nunca foram concluídas. Disse ainda que relativamente ao papel das 
Juntas de Freguesia, ao longo destes três anos têm assistido por parte do PSD à defesa 
intransigente das Juntas de Freguesia, e sem querer ser interpretado como sendo ele ou a 
bancada do PS contra as Juntas de Freguesia, considerando este o cargo autárquico mais 
digno pela proximidade que contempla com as pessoas, mas que agora o PSD inverte o 
seu discurso. Disse ainda que, daquilo que é o seu conhecimento, este executivo 
camarário, além de aumentar as transferências paras as Juntas, têm-no feito 
atempadamente, e que mesmo verificando situações de Presidentes de Junta de 
Freguesia que votaram contra o Orçamento e Plano, que incluíam obras nas freguesias 
que representam, a Câmara Municipal não deixou de executar o que tinha para fazer, 
nem de transferir os apoios, nem tirou obras do Plano e Orçamento. Adiantou também 
que, ao fazer o tal apelo à memória, no último mandato da Câmara Municipal do PSD, o 
Presidente da Junta das Quatro Ribeiras votou contra o Plano e Orçamento, e foi feito 
zero, e que é preciso que os praienses tenham noção disto, numa Assembleia Municipal 
em se discute o presente e o futuro, mas que não se pode esquecer o passado. 
Acrescentou que a Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, no seu último ano de 
mandato, só recebeu a transferência relativa a esse mandato, pelo Presidente da Câmara 
seguinte. Terminou dizendo que as Juntas de Freguesia têm toda a legitimidade de 
pedirem mais, devendo ser feito um agradecimento ao trabalho que fazem, mas que 
também é importante que tenham estes fatores presentes. --------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Sousa interveio para agradecer as palavras do Deputado 
José Laranjo, ao reconhecer o papel dos presidentes de Junta e da legitimidade das 
reivindicações das mesmas. Relativamente ao Orçamento, colocou duas questões sobre: -  

 -------- 1ª Questão – Relativamente ao Orçamento na rúbrica para as escolas do primeiro 
ciclo, no que diz respeito ao valor de cinquenta mil euros, tendo já sido anunciado um 
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investimento na escola do Cabo da Praia, e sabendo que há intervenções em outras 
escolas, pergunta o porquê do valor ser baixo. ---------------------------------------------------  

 -------- 2ª Questão – Relativamente à rubrica do Orçamento Participativo das Juntas de 
Freguesia, queria ser esclarecido do que se trata, como vai ser feito e em que moldes e 
se há algum regulamento ou datas previstas. ------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio para dizer que, quanto ao Orçamento na 
rubrica das Grandes Opções para dois mil e vinte e um, constava lá uma referência a um 
moinho de água, quando na verdade, existem dois moinhos de água, um na Agualva e 
outro nas Quatro Ribeiras, pretendo ser esclarecido se isto se tratava de uma gralha. 
Referiu também que dada altura houve uma redução substancial dos valores transferidos 
para as Juntas de Freguesia, porque entre dois mil e nove e dois mil e treze as Juntas de 
Freguesia eram exatamente todas da mesma cor política e não tinham poder 
reivindicativo, e de dois mil e treze a dois mil e dezassete apenas uma não alinhava 
nessa hegemonia e pouca ou nenhuma voz tinha, o que explicava o porquê de terem 
chegado a estes valores com que entraram em dois mil e dezassete. Disse ainda que tem 
que se dar o crédito ao Presidente da Câmara porque o aumento que tem sido feito, já 
demonstra alguma vontade, e se isto acontece nos termos atuais e se a este aumento se 
associa também o Protocolo de Apoio às Juntas de Freguesia, muito se deve às quatro 
Juntas de Freguesia do PSD, que têm empurrado as restantes Juntas que lá fora pensam 
uma coisa, mas que aqui dizem outra. Sublinha que esta situação tem levado, por 
arrastamento, a que as Juntas de Freguesia do PS sejam beneficiadas também. 
Lamentou igualmente o facto de as Juntas de Freguesia do PS não terem a liberdade ou 
coragem de assumir em Assembleia o que pensam ou dizem lá fora. Disse também que 
no tempo do antecessor do atual Presidente da Câmara, houve muito pouco de 
transferências para as Juntas de Freguesia, mas que houve muitas obras feitas. Relativo 
ao pagamento atempado da Câmara Municipal, disse ao Deputado José Laranjo que 
houve, de facto, por parte desta Câmara Municipal um esforço para o pagamento 
atempado, mas que ultimamente tem havido um desleixo, estando dois meses em atraso, 
que era a situação inicial de quando assumiu funções. ------------------------------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra para dizer que nas suas 
intervenções não tem o hábito de discutir situações do passado, mas que, consoante a 
intervenção do Deputado José Laranjo, disse que não tem vontade de fazer desta 
Assembleia um “canal de história”. Disse também que, por mais verdade que seja que 
houve falta de pagamentos e obras por concluir de quando o PSD liderava os destinos 
da Câmara Municipal, foi julgado por isso nas urnas. Quanto às declarações do 
Presidente da Câmara, diz que em dois mil e catorze eram mandatos do PS e que se 
houve cortes foi porque assim o entenderam, e para não haver preocupações com as 
posições do PSD nesta Assembleia porque nas próximas eleições as pessoas poderão 
julgar o partido. Disse que não valia a pena entrarem em discussão sobre o passado, 
porque todos tinham o dedo a apontar a alguém. Relativamente ao Orçamento 
Municipal, considera que, ao contrário da intervenção do Presidente da Câmara, vai 
contra o que foi dito sobre o endividamento. Disse que até pode aceitar que o limite do 
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endividamento, excluindo aqueles não são considerados endividamento normal, possa 
baixar no próximo ano, mas que o endividamento global da Câmara Municipal não 
baixa porque o endividamento provisional para dois mil e vinte e um não inclui o 
milhão e seiscentos e vinte e um mil euros que foi aprovado neste Assembleia, fazendo 
com que a dívida da Câmara aumente em dez por cento. Refere que isto faz com o que 
foi dito na conferência de imprensa de apresentação do mandato não seja verdade, onde 
disse que o endividamento da Câmara Municipal em dois mil e vinte e um ia baixar, 
segundo as contas feitas dos documentos entregues à Assembleia. Relativamente a ser o 
maior orçamento desta legislatura, onde estão acrescentados os orçamentos da Praia 
Ambiente e da Cooperativa Praia Cultural, esquecendo-se de somar a dívida destas 
instituições, bem como de retirar as transferências entre a Câmara Municipal e estas 
instituições, fazendo com que o valor do investimento não seja de trinta e sete milhões, 
mas sim de cerca de trinta milhões de euros, tendo em conta também o efeito da 
consolidação das transferências interempresas. Relativamente aos investimentos 
previstos, disse que a questão dos fundos comunitários já não é nova, sendo sempre dito 
que o ano seguinte é que será o ano dos investimentos comunitários, mas que até agora 
não houve nada e provavelmente até ao fim do mandato será igual. Relativamente à 
questão do Orçamento da Câmara ser igual à dívida, disse que não se pode olhar para 
esta matéria de uma forma simplista, porque não vale a pena assumirem-se orçamentos 
com valor igual à dívida, sem se considerar a taxa de esforço e as taxas de execução dos 
investimentos, agradecendo que tivesse cuidado com este tipo de discurso que pode 
induzir as pessoas numa falsa sensação de segurança. Referiu ainda que nas Grandes 
Opções do Plano para dois mil e vinte e um, na parte das transferências para as 
empresas municipais, disse que foi aprovado na Assembleia Municipal um contrato-
programa de limpeza urbana com a Praia Ambiente, mas que, no entanto, no orçamento 
consta uma rúbrica com cento e oitenta e nove e quinhentos e oitenta e quatro mil euros, 
questionando se isto diz respeito a um valor em atraso de pagamento deste ano. -----------  

 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Francisco Ávila que estes 
cento e oitenta e nove e quinhentos e oitenta e quatro mil euros dizem respeito à 
transição de ano e previsão orçamental. Relativamente à “falsa sensação de segurança”, 
disse que o exemplo do Deputado Francisco ainda era melhor do que o seu, porque a 
taxa de esforço dos empréstimos da Câmara Municipal à banca é de cerca de um milhão 
de euros por ano, onde nos quinze milhões do orçamento do primeiro ano de mandato a 
taxa de esforço é muito baixa, e que num orçamento de vinte e cinco milhões ser cerca 
de um milhão e pouco, é um valor bastante confortável. Quanto às questões do 
endividamento, disse que estão a falar do endividamento e dos limites de 
endividamento, e referiu as exceções ao endividamento que também têm sido alterados 
pela lei, onde os endividamentos da habitação social e proteção civil não entravam no 
orçamento, e que fez a conta do Deputado Francisco Ávila contava com a libertação e 
execução dos empréstimos no final de dois mil e vinte, mas que a Câmara Municipal 
tinha a autorização de fazê-lo ou, se assim o entendesse, não fazê-lo. Reforça que só 
realizaram um empréstimo por questão da sustentabilidade das gerações futuras, e 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 4  Página 44 de 54 
 
 

 

mesmo sem as exceções normativas da COVID-19, o próximo executivo camarário tem 
capacidade de recorrer à banca para fazer investimento. Disse ainda que, caso as 
exceções normativas da COVID-19 se mantenham, aí a capacidade de investimento da 
Câmara Municipal por via de financiamento bancária, aumenta bastante. Disse que 
relativamente ao orçamento, há segurança na gestão da dívida, com o abate da dívida, 
aumento de apoios e sem aumento dos impostos às pessoas e às empresas, e que só 
aconteceria este aumento por questão política, ao contrário do que do foi previsto pelo 
PSD. Quanto à questão das Juntas de Freguesia referida pelo deputado Hélio Rocha, diz 
que a referência aos moinhos deverá ser uma gralha, porque quando foi feita a 
candidatura, o moinho das Quatro Ribeiras teve outra designação, mas garante que, 
qualquer das formas estão os dois incluídos na candidatura. Quanto à questão das Juntas 
de Freguesia e das obras feitas, disse que se orgulham do que foi feito, da manutenção 
das mesmas e dos empregos gerados, onde têm uma imensa estrutura em todas as 
freguesias e vila, com destaque para a componente humana afeta às creches e ATL’s. 
Quanto à questão dos valores transferidos para as Juntas de Freguesia, disse que 
independentemente das reivindicações iriam fazer o aumento dos valores, salientando 
que há uma trajetória de aumento gradual às Juntas de Freguesia, ao associativismo 
presente nas mesmas, considerando que este associativismo é uma componente muito 
importante ao nível da atuação da Câmara Municipal, para além dos apoios às IPSS’s. 
Esclarece que houve o período para a renovação dos contratos, e que após 
reivindicação, estes foram renegociados, e que não foi comunicado à Câmara Municipal 
esta situação por parte do Governo Regional e do Governo da República. Relativamente 
às questões colocadas pelo Deputado Paulo Sousa, respondeu: --------------------------------  

 -------- 1ª Questão – Quanto à questão da escola das Fontinhas, esclarece que não se 
trata de um investimento, mas sim da manutenção, não estando plasmada na parte do 
investimento, estando o trabalho já avançado, sem adjudicação ou contratação pública. 

 -------- 2ª Questão – Quanto ao Orçamento Participativo das Juntas de Freguesia, disse 
que este se tratava de um compromisso eleitoral, ao criar um orçamento participativo 
concelhio que englobasse todas as parcelas do território praiense, sendo posteriormente 
regulamentado que depois, como toda a contratação pública, será agilizada e preparada. -  

 -------- A Deputada Maura Branco interveio para dizer que ninguém proibiu os 
Presidentes de Junta de dizerem o que pensavam e que foram livres de aceitar a 
continuação do contrato relativo à delegação de competências. Disse também que eram 
da opinião de que com mais poderiam fazer mais e melhor, mas reconhecem que têm 
sido aumentadas as verbas para as Juntas de Freguesia e que tinha sido esta Câmara 
Municipal que lhes tinha dado mais cinco mil euros para funcionários, mais cinco mil 
euros para a requalificação de cemitérios, mais mil euros para o apoio à cultura e 
turismo, apoios no IVA em relação aos projetos da GRATER, mais cinco mil euros para 
a proteção das questões de segurança, para além de outros apoios que não estão 
previstos, mas que são dados indiretamente, como apoios técnicos e operacionais 
especializados. Disse ainda que comparado com o Município de Angra do Heroísmo, 
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onde apenas é transferido a verba para as Juntas, esta Câmara Municipal contempla 
outros apoios, para além de verbas financeiras. --------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que, quanto à intervenção do 
Deputado José Laranjo, esclarece que se referiu a coisas respetivas a dois mil e dezoito 
conforme foram ditas pelo Presidente da Câmara, estando já lançado de forma definitiva 
o Parque Empresarial das Lajes. Disse ainda que concordava com o seu colega de 
bancada Francisco Ávila, onde o PSD foi julgado e que em outubro se iria fazer outro 
julgamento. Quanto à questão do Tribunal de Contas, disse que a conclusão deste órgão 
agora, sobre a internalização, agora é que vai acontecer, e que aguardam por ver o 
desenvolvimento do processo. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra para dizer que não tem ambição de 
ter qualquer canal televisivo, e que quando se referiu ao apelo à memória, não era a sua 
intenção que o Deputado Paulo Luís se reportasse ao Plano e Orçamento, mas sim a 
outras intervenções que teve durante os trabalhos, porque uma coisa é fazermos alusões 
ao passado naquilo que nos interessa, e outra é sobre o que não nos interessa. Quanto à 
questão da obra feita, disse que isto depende do entendimento individual do que é a obra 
feita, onde se a obra feita se considerarmos só o betão é uma coisa, mas se tivermos em 
conta, o Bairro de Santa Rita e a análise das águas e o seu pagamento atual e 
remanescente, foi esta Câmara Municipal que concluiu o processo, por exemplo. 
Terminou dizendo que houve várias ações que esta Câmara Municipal liderou que 
foram de igual importância para o Concelho, principalmente de coisas que já deveriam 
ter sido feitas, e que já foram acusados em sede de Assembleia Municipal de não ter 
havido boa vontade, relembrando que no início deste mandato foram gozados e 
achincalhados com a questão do Terceira Tech Island, no qual houve a colaboração 
deste executivo camarário e a cedência de imóveis para a fixação de empresas no 
Concelho, em concreto na cidade da Praia da Vitória. ------------------------------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para referir que relativamente à 
intervenção da Deputada Maura Branco, disse que era bom ver que, finalmente, alguém 
das Juntas de Freguesia do PS falava sobre a sua situação. Disse também que a 
Deputada Maura Branco faz uma confusão relativa a estes apoios, onde estes valores 
foram transferidos para quatro anos, e que a comparação com as Juntas de Freguesia de 
Angra do Heroísmo era muito interessante, sugerindo-lhe que falasse com os seus 
vizinhos de São Sebastião e Porto Judeu para ficar a par dos problemas que têm tido, 
nomeadamente onde vão investir os cerca de quinhentos mil euros transferidos para 
gastarem onde entenderem. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para dizer que ouviu o Presidente da 
Câmara repetir-se até à exaustão sobre como as finanças da Câmara Municipal estavam 
estáveis, que tinha baixado os impostos e taxas sobre os munícipes com este orçamento, 
que era o maior deste mandato e que o cenário negativo retratado pela oposição não 
aconteceu, no entanto o facto é que a crise da pandemia libertou o espartilho do 
endividamento, tendo realizado no mandato só as obras de financiamento comunitário, e 
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que no fim do dia, as obras de manutenção de estradas no Concelho, previstas serem 
executadas no próximo ano, vão ser pagas através de um empréstimo bancário e não do 
orçamento camarário, que quando foi aprovado há uns meses atrás. --------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer ao Deputado José Laranjo que um 
orçamento é um conjunto de medidas de rúbricas, não sendo uma medida isolada, onde 
quando é votado contra ou em abstenção, não significa que o PSD seja contra o 
pagamento de ordenados dos trabalhadores da Câmara. Adianta que um orçamento tem 
coisas boas e más, dotado de uma estratégia definida por este elenco camarário, onde 
não é o PSD que toma as decisões, cabendo-lhe apenas ao apurar e fiscalizar as ações, 
votando conforme o decorrer das coisas, de forma responsável e conforme uma 
apreciação global do orçamento. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado José Laranjo interveio para dizer ao Deputado Paulo Luís que, 
tanto quanto sabe, quando se vota um orçamento é no seu global, dispensadas aulas 
sobre a matéria. Quando o Deputado Paulo Luís se referiu à questão do Bairro de Santa 
Rita, na qual o PSD votou favoravelmente, disse que nem sempre assim foi fazendo 
referência à Assembleia de onde a interpretação da bancada do PSD se baseou num 
Chefe de Divisão, em que o Presidente da Câmara teve de dar o seu aval, e o Deputado 
José Laranjo correu o risco de ficar responsável sobre o avanço da situação, onde o PSD 
votou contra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer ao Deputado José Laranjo, que o 
PSD não pode votar a favor, quando o referido assunto veio à Assembleia dotado de 
questões jurídicas irrepreensíveis, em que o aval é dado após um chefe de divisão 
financeiro se pronunciar. Relembrou ainda que em novembro de dois mil e dezoito 
quando estava proposto o aumento da conta corrente para dois milhões para fazer face 
ao milhão de euros necessário, o PSD votou a favor. Disse ainda que ao votar contra ou 
a favor, quem vota tem responsabilidade sobre o assunto. --------------------------------------  

 -------- O Deputado José Laranjo interveio para dizer ao Deputado Paulo Luís, que se 
fosse baseado nessa situação, então esta Câmara Municipal ainda tinha feito menos 
porque em novembro de dois mil e dezoito esta situação impossibilitava a ação da 
Câmara Municipal, mas o que aconteceu não foi isto. Adianta que o que aconteceu foi 
que a Câmara Municipal baixou a dívida e os impostos, independentemente das 
pretensões do PSD, tal e qual como quando votaram contra ou se abstiveram no 
orçamento, o que é compreensível, mas salienta que esta Câmara Municipal está aqui 
para implementar aquilo a que se propôs, apesar da previsão desfavorável do PSD sobre 
a sua ação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Francisco Ávila interveio para se referir aos encargos da dívida do 
perímetro municipal, onde o Presidente da Câmara referiu que eram de um milhão de 
euros, mas que, feitas as contas, afirma que estes são muito superiores a este valor. 
Relativamente à intervenção do Deputado José Laranjo, disse que a dívida do perímetro 
municipal e da Câmara Municipal não tinha descido, que na realidade tinha subido 
significativamente. Relativamente ao Plano e Orçamento, questionou sobre o milhão de 
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euros previsto para a rede viária, quis ser esclarecido sobre que intervenções iriam ser 
feitas e quais seriam as zonas contempladas, até porque está previsto outro meio milhão 
para o ano seguinte. Questionou ainda sobre a rúbrica da proteção civil municipal, no 
valor de trezentos e sessenta mil euros, pretendendo saber a que diz respeito. 
Questionou ainda sobre os areais municipais, pedindo um esclarecimento sobre qual 
será o tipo de intervenção a ser feita. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que teria de se repetir, 
dizendo que o areais estão incluídos numa candidatura do LIFE e que estão a aguardar 
parecer, que a esta candidatura inclui um estudo sobre a sustentabilidade dos areais com 
vista à sua preservação, onde no último século estes areais têm vindo a ser reduzidos, 
estando orçados dois milhões e novecentos mil euros para esta matéria. Disse também 
que para a Proteção Civil procedeu-se à aquisição de uma viatura e de equipamentos, 
numa candidatura aprovada este semestre, que era o remanescente do plafond que 
tinham. Quanto à rede viária disse que ainda não tinha sido lançado o concurso, mas 
tem sido feito esse levantamento estando à beira da conclusão. Crê que no início do 
próximo ano assunto irá a reunião de Câmara, nomeadamente o início do procedimento 
concursal, mas que o investimento na rede viária seria em todas as freguesias e vila, 
estando a ser feito um levantamento para saber quais as vias com urgência de 
investimento, sendo depois comunicado às Juntas. Frisou ainda que, relativamente ao 
Parque Empresarial da Vila das Lajes, há discussões políticas que ficam no tempo e 
guardadas na história. Infelizmente não é o caso do Parque da Vila das Lajes e nem do 
caso do Parque Empresarial da Agualva, que ainda têm impacto nos dias de hoje porque 
antes de haver PDM, no início dos anos dois mil, toda aquela área foi bloqueada em 
construção na sua expansão, quer do ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista 
urbano. Disse que hoje aqueles terrenos ficaram quase “congelados” do que se podia ali 
fazer, tendo impacto no seu valor, porque para o seu descongelamento é preciso rever o 
PDM e mesmo que se fizesse uma suspensão local do PDM há que ter noção dos 
impactos imobiliários que isto acarreta, e que ainda hoje se sentem na Vila das Lajes e 
na Agualva. Terminou salientando que hoje não tem obras no orçamento para dois mil e 
vinte e um, e que não colocou obras a serem feitas para depois se definir o 
financiamento, como já se viu em orçamentos passados, dizendo ainda que o que ainda 
não está completamente definido é a contratualização do Governo Regional. 
Relativamente ao investimento comunitário, disse que estes têm gerado discussão 
porque são os investimentos estratégicos, mas dá nota de outros investimentos por parte 
do corrente da Câmara Municipal, como é o caso do Campo Municipal Dr. Durval 
Monteiro, que não estava mas que foi avançado porque tinha carácter urgente. Salienta 
ainda a substituição do sintético Campo Municipal Manuel Linhares de Lima na Vila 
das Lajes, que está previsto no orçamento de dois mil e vinte e um, que vai ser 
executado com fundos da Câmara Municipal. Deu nota ainda do pagamento de 
empréstimos de investimentos realizados pela Câmara Municipal, por exemplo o do 
Pavilhão da Fonte do Bastardo. Salienta também que, na maioria das vezes, as Câmaras 
Municipais não têm a capacidade para realizar investimentos avultados, sem recorrerem 
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a fundos comunitários. Quanto à intervenção do Deputado Paulo Luís, disse que a 
estratégia orçamental não tem funcionado, porque a afirmação de que ia haver aumento 
da derrama e do IMI, partia do PSD, baseada na abordagem do Tribunal de Contas. 
Disse que esta abordagem alterou a atuação do PSD onde não reivindicavam 
investimento, e que acontece agora, dado que está tudo a correr bem, inclusive tendo o 
PSD votado contra apoios. Disse que ou se assume que a situação municipal está estável 
e se reivindica investimento, ou que estamos perante uma situação insustentável e se 
aumentam os impostos. Terminou dizendo que em todas as áreas houve uma estratégia e 
uma trajetória definida no apoio às Juntas de Freguesia, ao associativismo desportivo, às 
associações culturais, às Casas do Povo, às Filarmónicas, às igrejas e às empresas, para 
a fixação de pessoas na cidade, e do PIM, tendo melhorado a sua atuação política para o 
setor privado. Disse que também tinha melhorado a sua atuação para com a dívida, o 
investimento e os fundos comunitários, onde se tem uma Câmara Municipal com 
regimes de apoio mais alargados e com uma gestão das taxas e impostos descendentes. --  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para dizer que, depois de aprovado o último 
orçamento deste mandato, quando o Dr. Tibério Dinis o convidou a fazer parte desta 
equipa, o convite foi logo aceite pela sua matriz política e depois pelo seu programa. 
Disse ainda que votou a favor desta proposta pela boa gestão das contas públicas, pelo 
aumento das receitas e diminuição de impostos às empresas e com um valor do IMI 
mais baixo, que possibilitou um aumento do apoio ao desporto, associativismo, 
empresários, bombeiros e Juntas de Freguesia. Refere ainda o apoio às famílias, com a 
redução do preço da água em cinquenta por cento, isenção do pagamento da 
mensalidade das creches, isenção das taxas de urbanização e isenção do canal 
HORECA. Faz referência também à colocação de novos pisos sintéticos nos campos 
municipais das freguesias, ao aproveitamento e execução de vários projetos 
cofinanciados, como a reabilitação da Muralha e a Empreitada de Adução de água a 
Santa Rita/Juncal, que se traduziu na melhoria da qualidade água e a resolução 
definitiva de uma parcela de território que não era abastecida por uma rede de água 
municipal, e o Parque Empresarial da Vila das Lajes. Motivou o seu voto a favor os 
regulamentos de apoio ao Carnaval, às festas populares, salientando o trabalho meritório 
deste executivo camarário quando conseguiu a legalização de várias AUGI’s do 
concelho da Praia da Vitória, como o Baldio de São Brás, o Bairro das Pedreiras, e o 
Bairro Americano de Santa Rita. Terminou dizendo que teve o prazer de testemunhar 
tudo isto que levou a um concelho da Praia da Vitória melhor. --------------------------------  

 -------- Submetido a votação, a proposta, foi aprovada, por maioria, com dezanove 
votos a favor do PS, seis votos contra do PSD e três abstenções, sendo duas do PSD 
e uma do CDS. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 33. APRESENTAÇÃO DO OFÍCIO N.º S-CMPV/2020/1176 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA RELATIVO À PROPOSTA D E 
ISENÇÃO DAS TARIFAS APLICÁVEIS ÀS EMBARCAÇÕES AFETA S À 
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ATIVIDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA NO ÂMBITO DO REGULAMEN TO DE 
TARIFAS DA MARINA DA PRAIA DA VITÓRIA. ------------ ----------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez a explanação do ponto. ---------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta, foi aprovado por unanimidade. --------------  
 
 -------- 34. RENOVAÇÃO DE MANDATOS/NOMEAÇÃO DE DOI S CIDADÃOS, 
PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA INTEGRAREM A COMISS ÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA PRAIA DA VITÓRIA. -----------------  
 -------- O Presidente da Câmara fez a explanação do ponto. ---------------------------------  

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para questionar se iriam fazer uma nova 
nomeação ou se renovavam a nomeação. Disse ainda que da parte do PSD não se 
opunham à renomeação dos membros anteriores, salientado que a Deputada Graça 
Pereira estava disponível para continuar com o cargo. ------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa, de seguida, deu ordem para se proceder à votação 
por voto secreto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Deputada Maura Branco usou da palavra para dizer que, considerando que 
dado que esta votação não é por inerência, e dado que o seu nome é uma das nomeadas, 
que não iria participar na votação. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a lista, foi aprovada por unanimidade. --------------------  
 
 -------- 35. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO AUMENTO DAS VERBAS 
DESTINADAS AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO E AO REGULAMENTO  
MUNICIPAL DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCEL HO DA 
PRAIA DA VITÓRIA. --------------------------------- --------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha fez explanação do ponto, dizendo que as Juntas de 
Freguesia do PSD propõem que se reconsiderem os valores dados a nível da Delegação 
de Competências, para que se passe dos atuais treze cêntimos por limpeza de metro de 
estrada para vinte cêntimos, para que se passe de nove para quinze cêntimos na limpeza 
de zonas balneares e para que o pagamento da limpeza dos espaços verdes passe de 
onze cêntimos para vinte cêntimos. Disse que esta alteração não comporta um aumento 
tão substancial quanto isso na Delegação de Competências, ficando na ordem dos cento 
e sete mil euros, o que corresponde a um aumento de cerca de trinta mil euros face aos 
setenta mil euros atuais. Propõe também uma alteração do Regulamento de Apoio às 
Juntas de Freguesia, que neste momento contempla cinco mil euros em quatro anos para 
a manutenção de cemitérios, propondo que se passe para dois mil e quinhentos por ano, 
num total de dez mil euros por mandato. Quanto aos projetos de proteção civil, 
recuperação de património e atividades culturais, propõe que se passe de cinco mil euros 
para quatro anos para cinco mil euros anuais, mantendo-se a Onda Cultural nos mil 
euros. Para os programas ocupacionais propõe que se passe dos atuais cinco mil euros 
para sete mil euros, e os apoios para materiais, atualmente nos quinhentos euros, propõe 
que se passe para mil euros. No total, a Delegação de Competências e o Regulamento de 
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Apoio às Juntas, traduzir-se-iam num aumento de cerca de cento e setenta mil euros, 
facilmente retirado de outras rúbricas, e atendendo que dois mil e vinte e um é um ano 
excecional, onde não havendo danças e bailinhos de Carnaval, o montante para apoio 
aos grupos de Carnaval não será utilizado. Disse também que, perante as restrições da 
pandemia para a atividade cultural, estes cento e setenta mil euros não seriam difíceis de 
se arranjar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que, subentendidamente da 
intervenção inicial, tinha sido acabado de se aprovar o orçamento para dois mil e vinte e 
um, e a recomendação para o exercício orçamental compete é aos órgãos executivos a 
sua renegociação dos acordos, que cessam daqui a nove meses. Disse que daqui a nove 
meses haverá a oportunidade de proceder à renegociação, e que se a Câmara Municipal 
o entender assim o fará, consoante também a vontade das Assembleias de Freguesia, e 
através dos acordos plurianuais de aprovados de quatro em quatro anos. Quanto à 
recomendação para dois mil e vinte e um, disse que já foi aqui debatida essa questão, e 
que a estratégia municipal era de aumentar os apoios a todas as entidades, e que o valor 
para o Carnaval ia ser no sentido de apoiar os salões caso não se realizasse o Carnaval, 
que é a grande fonte de receita dos mesmos. Disse ainda que para dois mil e vinte e um, 
o que foi aprovado foi um orçamento com as recomendações para esse ano, que se 
esgotam na prática do ponto de vista jurídico e político, frisando que em nove meses 
haverá esse período para se negociar os contratos, que caso a Câmara Municipal e as 
Juntas de Freguesia não se manifestem, são renovados automaticamente. -------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para dar razão ao Presidente da 
Câmara, ao dizer que não estavam a intrometer-se na ação da Câmara Municipal, mas 
sim que estavam a pedir à Assembleia Municipal que se pronunciasse, e se assim 
entender, poderiam fazer com que a Câmara Municipal reconsiderasse esta matéria, 
nomeadamente através de uma revisão orçamental. Frisou que, em concreto, estavam a 
reivindicar isto para dois mil e vinte e um, que era quando ainda estavam em exercício 
de mandato, e que não fazia sentido fazer uma proposta a partir de dois mil e vinte e um 
para os próximos quatro anos. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara interveio e disse que, independentemente da 
recomendação, a lei é clara, cabendo aos órgãos executivos fazer as alterações, quer da 
Junta de Freguesia quer da Câmara Municipal, aos contratos já firmados. Disse que 
alterar os contratos a partir de agora, era claro que essa questão ia ao encontro da 
estratégia da Câmara Municipal relativamente aos apoios contratualizados com as 
Juntas de Freguesia. Nessa ótica disse que o próprio mecanismo respondia por si só. -----  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para dizer que esta questão referida pelo 
Deputado Hélio Rocha era interessante, mas deixa claro que isto não é um “jogo de 
ténis”, em que há uns que querem e outros que não querem. Esclarece que da parte do 
PS, que se pudessem dar tudo assim o fariam, mas que isto não pode ser uma questão 
política, mas que no seu pensamento, esta motivação das Juntas de Freguesia em 
reivindicar, surge de quando o líder máximo do PSD indicou que uma das tarefas dos 
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seus militantes era de pugnar pelas Juntas de Freguesia, o que lhe era compreensível e 
que até podia não ser o que estava em causa. Salienta que a Câmara Municipal tem 
pautado por, pouco a pouco, ir subindo os apoios, realçando que há outros apoios que 
são dados às Juntas de Freguesia que podem facilmente atingir mais de quinze mil euros 
de apoio naquele ano, mas que não se traduzem em verba transferida. Refere ainda que 
o PSD já utilizou este argumento para votar contra orçamentos que resolveram 
problemas sociais. Terminou dizendo que o que Grupo Municipal do PS propõe é que 
esta proposta, que serve também para dois mil e vinte e dois, e dado que o orçamento já 
foi aprovado, baixe à Comissão Permanente e seja tratada de Junta em Junta de 
Freguesia, de modo a que venha uma proposta com o parecer de todos os intervenientes 
e mais consensual à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que são contra a descida da 
proposta à Comissão Permanente, porque esta proposta faz sentido agora, daí também 
ter sido feito como recomendação. Disse que era previsível esta proposta só ter efeito 
daqui a nove meses, tratando-se de um processo que vai levar várias negociações, 
devendo ser considerada para depois ser votada, independentemente de a Assembleia 
Municipal a acolher ou não. Disse ainda que esta proposta não é para alterar o 
orçamento, estando este já está aprovado, a não ser que a Câmara Municipal queira 
acolher a nova proposta, estando esta situação descrita no regimento. Se a Câmara 
Municipal entender acolher a proposta, em recomendação e votada hoje em aprovação, 
é tida em consideração para o processo de negociação a decorrer em dois mil e vinte e 
um para os novos programas para com a Junta de Freguesia. ----------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa procedeu à leitura do ponto quatro que ditava que não 
podem ser alteradas na Assembleia Municipal as propostas apresentadas pela Câmara 
Municipal referentes às alíneas a e b, entre eles o Plano e o Orçamento, sem prejuízo de 
esta poder vir a acolher em nova proposta as recomendações e sugestões feitas pela 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís afirmou que era por essa razão que tinham alterado a 
proposta para “recomendação”. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara dirigiu-se ao Deputado Paulo Luís e ao Deputado 
Hélio Rocha, dizendo-lhes que do entender da Câmara Municipal, esta lei responde às 
questões práticas sobre isso, independentemente da questão política em causa. Disse que 
aprovar a recomendação não teria qualquer efeito prático no mandato, mesmo que esta 
recomendação fosse aprovada. Esta recomendação iria obrigar a propor à Câmara 
Municipal, e depois à Assembleia Municipal com a respetiva alteração do Regulamento 
e alterações contratuais, que por sua vez teriam de ir à Assembleia de Freguesia de todas 
as freguesias. Disse que no seu entender, o efeito que esta recomendação teria era uma 
alteração de regulamentos municipais, tendo de ser aprovados em Assembleia 
Municipal e depois publicados em Diário da República, onde facilmente se iriam passar 
nove meses. Salienta que estas questões são contratualizadas e discutidas em final de 
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mandato, e que caso não haja manifestação por nenhuma das partes, são renovados 
automaticamente, frisando que tal situação nunca aconteceu. ----------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para dizer ao Deputado Paulo Luís que isto 
não se trata de uma questão política, frisando que o importante era resolução da 
situação, e que independentemente da votação da proposta, se for para esta não ter 
efeito, mais vale descer à Comissão Permanente, que é composta pelos três partidos, 
para ser trabalhada sem a componente política e técnica. Salienta que o PS mantém a 
sua proposta e apela que esta proposta baixe à Comissão Permanente. -----------------------  

 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para dizer ao Presidente da Câmara 
que, com todo o respeito, e compreendendo as questões legais e jurídicas que acarreta, 
este assunto veio aqui porque o executivo camarário chumbou esta proposta em reunião 
de Câmara. Relativamente ao Deputado Válter Peres, afirma que não fazem política na 
Junta de Freguesia, e que trazem este assunto, em coerência com aquela que tem sido a 
posição da Junta de Freguesia da Agualva, e que em todas as Assembleias Municipais 
que esteve presente assim o fez. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer ao Deputado Hélio Rocha 
que a proposta em reunião de Câmara teve a votação que teve devido a questões 
técnicas, onde a proposta a ser votada não era uma proposta financeira, porque não 
estava discriminado de onde a Câmara Municipal iria buscar a receita e que esta era 
uma responsabilidade dos eleitos para a Câmara Municipal. Disse que as sugestões do 
Deputado Hélio Rocha eram orientações políticas e que mesmo sendo votada 
favoravelmente não iria alterar o orçamento, porque não diz de onde é que se retira da 
receita para a executar, sendo esta, essencialmente, uma reivindicação política. Salienta 
que as obrigações de proposta são iguais aos vereadores, sejam eles do PSD ou do PS, 
eleitos ou não a tempo inteiro, por isso é que a lei bloqueia as alterações orçamentais. ---  

 -------- O Deputado Paulo Luís salienta que na sua primeira intervenção na Assembleia 
disse que esta proposta passava a recomendação, e assim tratada, carece, na opinião do 
PSD, de uma discussão e votação para recomendar, no devido momento, e que essa 
recomendação teria ou não aceitação por parte do executivo camarário. Salienta que não 
estão a propor alteração ao orçamento, e que uma recomendação, tendo uma votação, 
independentemente do seu resultado, tem ou não consideração para o próximo 
orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara para dizer que quando se falou da recomendação, o 
efeito útil seria o mesmo tanto numa questão como na outra. Quanto à recomendação 
feita durante a manhã, se baixasse à Comissão Permanente o regulamento seguiria para 
publicação em Diário da República, perdendo-se pelo menos quatro ou cinco meses, 
entrando em vigor em abril, da mesma forma esta recomendação para ter efeito útil esta 
terá de sofrer as alterações que sugere em regulamentos e questões contratuais, com as 
Assembleias de Freguesia e ter de dar o seu parecer. --------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para dizer que o Presidente da Câmara 
está a misturar duas coisas. Quando foi no ponto três e quatro da ordem do dia fizeram 
propostas que foram introduzidas ao regulamento, mas que aqui tratava-se de uma 
recomendação, fazendo todo o sentido que seja votada e colocada na linha, para quando 
chegar ao devido momento, em que forem apreciadas as novas Delegações de 
Competências essa ser tida em consideração. -----------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio para frisar que é importante esta questão ser 
trabalhada de forma consensual, e mantêm a proposta de baixar à Comissão 
Permanente, que acredita que terá o mesmo efeito porque a recomendação também não 
terá efeito para dois mil e vinte e um e que assim poderá contar com o contributo de 
todos os envolvidos, ficando preparada uma proposta para o futuro. Disse não entender 
qual o problema de esta recomendação descer à Comissão Permanente já que os efeitos 
não são imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís disse ao Deputado Válter Peres que quando o PS 
entender apresentar alguma recomendação à Câmara Municipal que o faça, que o PSD 
também o fará quando entender. Salienta que este é um trabalho que as quatro Juntas de 
Freguesia estiveram a fazer nos últimos três anos e que caso os intervenientes estiverem 
disponíveis para acompanhar o que estava escrito como recomendação, então que votem 
a favor, se acharem que não, votem contra. -------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e informou que havia uma proposta da 
bancada do PS para que esta recomendação baixasse à Comissão Permanente e uma 
recomendação do PSD para ser votada. ------------------------------------------------------------  

 -------- Submetida a votação, a proposta do PS, foi aprovada, por maioria, com 
dezoito votos a favor do PS, oito votos contra do PSD e duas abstenções, sendo uma 
do PS e outra do CDS. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para pedir um intervalo de cinco minutos 
para a bancada do PSD decidir se mantem ou não a proposta de recomendação. -----------  

 -------- O Presidente da Mesa disse que esta proposta já tinha baixado à Comissão 
Permanente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para dizer que dado que esta proposta 
apresentada do PSD que é para descer à Comissão Permanente, perguntou se o PSD se 
reserva ao direito de querer ou não avançar com a apresentação da proposta. ---------------  

 -------- O Presidente da Mesa interveio para dizer que ou votavam a proposta de 
recomendação do PSD ou votavam a proposta do PS para baixar à Comissão 
Permanente. Destacou ainda que o Deputado Paulo Luís deveria ter dito que queria 
retirar a proposta caso fosse para baixar à Comissão Permanente, dizendo ainda que 
neste caso só pode haver uma votação. Frisou que disse que, ou votavam uma proposta 
ou a outra, e que se o PSD não queria que assim fosse votado, deveriam ter informado 
que retirariam a proposta. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para dizer que relativamente a esta 
divergência, afirmou que havia sido cometido um erro. O que o Deputado Válter Peres 
deveria ter dito era que faziam um requerimento à Mesa para que esta proposta do PS 
baixasse à Comissão Permanente e que o Presidente da Mesa aceitara ou não esse 
requerimento. Aceitado o requerimento, suspendia-se todo e qualquer debate relativo à 
proposta, e votar-se-ia imediatamente esse requerimento. Na prática, disse que isto que 
aconteceu, mas não foi invocado o requerimento e o Presidente da Mesa não aceitou 
formalmente o mesmo, tendo afirmado que tinham duas hipóteses, que era como quem 
diz que “se vocês derem aqui uma ajuda para decidir qual das duas é que eu ponho a 
votação”, mas depois o Presidente da Mesa adiantou-se e passou logo à votação do 
requerimento, que não veio vestido de requerimento. Posto isto, sugeriu que voltassem 
atrás, com o PS a retratar-se e serem feitas as coisas da forma correta, com o Presidente 
da Mesa a acolher o requerimento formal. --------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e disse que o que tinha acontecido era 
rigorosamente aquilo que o Deputado Pedro Pinto havia dito, com o PS a fazer esse 
requerimento e foi isso que se votou. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Válter Peres interveio e disse que pedir desculpas não era uma 
coisa que lhe custasse muito, sendo esta uma situação humana e que não tinha 
pretensões a ser perfeito. Lembra que a sua proposta de se baixar à Comissão 
Permanente, mantém-se, apesar de não ser um requerimento escrito, mas que o poderia 
fazer. Relembrou que a usou o termo “pedir”, quando fez a sugestão para que a proposta 
baixasse à Comissão Permanente. ------------------------------------------------------------------   

 -------- 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 maioria, com vinte votos a 
favor, sendo dezanove do PS e um do CDS, e oito votos contra do PSD. ---------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram vinte e duas 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 vinte, 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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