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ATA Nº 1 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 
 

12 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 -------- Aos doze dias, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez 
horas e quinze minutos, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, reuniu 
a Assembleia Municipal da Praia da Vitória na primeira sessão ordinária do ano de dois 
mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: --------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Fábio Manuel Ávila Valadão - PS em 
substituição de Luís Miguel Vieira Leal – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem 
– PS, Francisco Alberto de Lima Ourique – PS em substituição de Isménia Carvalho 
Landeiro Alves, 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, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS em 
substituição de Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – 
PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Paulo Rui Mendes Homem – PSD, Bruno 
César Félix Nogueira – PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Graça das Mercês da 
Silva Brum Pereira – PSD, em substituição de Francisco Leonel Mendes Simões Ávila 
– PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, José 
Aurélio Coelho Gomes – PSD em substituição de Nuno Graciliano de Almeida Cabral – 
PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – 
CDS-PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Luís Carlos 
Dutra Vieira – Junta de Freguesia dos Biscoitos, Miguel Alexandre Terra Garcia em 
substituição de Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do Cabo da Praia, 
Júlia Martinha Martins Borges Faria - Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Paulo 
Rui Pacheco de Sousa – Junta de Freguesia das Fontinhas, César Leandro da Costa 
Toste – Junta de Freguesia da Vila das Lajes, Maura Filipa Pereira Branco – Junta de 
Freguesia do Porto Martins, Bruno Narciso Meneses Lopes – Junta de Freguesia das 
Quatro Ribeiras, António Manuel Mendonça Borges – Junta de Freguesia de Santa 
Cruz, 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, Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Nuno 
Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Mónica Andreia Simões Brum – Junta de 
Freguesia do Cabo da Praia. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- À presente reunião apresentaram pedidos de substituição, nos termos do número 
um do artigo setenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze 
de Janeiro, e que foram aceites, os seguintes membros: -----------------------------------------  
 -------- Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno 
João Branco Ávila Messias – PS, Eduarda Maria Bettencourt Pires – PS, Francisco 
Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Jorge 
Emanuel da Costa Gomes – PSD, Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia 
do Cabo da Praia. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 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 TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM – QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA:  -------------------------------------- 
 
---------O Deputado Hélio Rocha interveio para pedir que se fizessem as seguintes 
alterações: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------1ª Alteração – Na página vinte e três, linha sete, retirar a declaração sobre a 
desresponsabilização da Câmara Municipal na matéria das limpezas de ribeiras. 
Salientou que jamais diria uma coisa destas, citando a lei que dita que responsabilidade 
da limpeza de ribeiras em zona urbana é da responsabilidade da Câmara Municipal. -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------2ª Alteração – Na página quarenta e dois, linha catorze, acrescentar que esta 
situação tem levado, por arrastamento, a que as Juntas de Freguesia do PS sejam 
beneficiadas também. Lamentou também o facto de as Juntas de Freguesia do PS não 
terem a liberdade ou coragem de assumir em Assembleia o que pensam. ------------------- 
--------3ª Alteração – Na página quarenta e nove, linha vinte e sete, em vez de constar na 
alteração do Protocolo de Apoio às Juntas de Freguesia, que 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 ano, deveria contar “num total de 
dez mil euros por mandato.” ----------------------------------------------------------------------- 
--------O Deputado Hélio Rocha propôs ainda que, dado que os membros das Juntas de 
Freguesia que têm assento na Assembleia Municipal e que têm a qualidade de 
representantes da respetiva Junta de Freguesia, e não enquanto deputados eleitos de 
forma partidária, em que é frequente a diferença de votos dos membros da Junta 
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relativamente à aquela que é a orientação partidária da bancada a que estão ligados, 
justificando-se assim a relevância da especificação do sentido de voto das Juntas da 
Freguesia. Adiantou ainda que, uma vez que a própria orientação dos lugares das Juntas 
de Freguesia nesta Assembleia Municipal é determinada por ordem alfabética, isto 
sustenta o seu argumento de em atas de Assembleia estes votos fossem especificados 
como votos da Junta de Freguesia, e não como voto partidário. Salienta que esta 
proposta pode dar mais trabalho, admitindo que um sistema de siglas poderá ser uma 
opção, onde, por exemplo, a Junta de Freguesia da Agualva fosse representada como 
“JFA”, simplificando o processo. ----------------------------------------------------------------- 
--------O Presidente da Mesa agradeceu a intervenção, e disse que, provavelmente, essa 
alteração era impossível, salientando que no início do mandato os Deputados 
constituíram-se em grupos parlamentares, onde os presidentes de Junta de Freguesia se 
haviam juntado uns aos grupos parlamentares do PS e outros aos do PSD, para além de 
que a votação parte sempre de um grupo parlamentar. ----------------------------------------- 
--------O Deputado Paulo Luís interveio para constatar que na discussão do último 
ponto da Assembleia Municipal anterior, o Presidente da Câmara havia dito que iria 
haver a votação de uma proposta e de seguida a outra proposta, conforme está escrito 
em ata, e presumindo que o Presidente da Câmara a leu, não interveio para a correção 
dessa questão. Reforça que foi dito que se tratava de uma questão para baixar à 
Comissão Permanente e uma proposta do PSD. Perante o “e” e o “ou”, deveriam ter 
sido votadas ambas as propostas. ------------------------------------------------------------------ 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com vinte votos a 
favor, dezoito do PS, um do PSD e um do CDS-PP e com doze abstenções, uma do 
PS e onze do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----    
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, pela conquista, 
pelo quinto ano consecutivo, do galardão nacional “Autarquia + Familiarmente 
Responsável”, lido pela Deputada Maura Branco ------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------       
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento do empresário açor-canadiano David 
Nicodemos Tavares, 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 à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, a António de Andrade Braga, lido pela Deputada Maura Branco. -  
 -------- A Deputada Joana Ribeiro usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------   
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pela organização do 
Formula Foil European Championship, lido pelo Deputado António Borges. ---------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivado e faz parte integrante da presente ata). -------  
 -------- Submetidos à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. -----------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, aos cantadores e tocadores Vasco Daniel e Emanuel 
Coelho, da Ilha Terceira, e Paulo Miranda e Carlos Sousa, da ilha de São Miguel, pela 
conquista da quarta edição do concurso nacional “Cantares ao Desafio”, promovido pelo 
programa da RTP 1 “Praça da Alegria, lido pelo Deputado Marco Toste. -------------------   
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Flávio Furtado, autor do livro “Receitas dos Açores – 
Feitas em cozinhas pequenas por gente de coração grande”, pela conquista do prémio 
internacional "Gourmand World Cookbook Awards”, na categoria, “Portuguese”, lido 
pela Deputada Eulália Leal. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que a bancado do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas dez horas e cinquenta minutos iniciou-se o período da Ordem do Dia. -------  
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 5 DE  
DEZEMBRO DE 2020 A 22 DE JANEIRO DE 2021. ---------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento e deu nota da 
deliberação do conjunto de apoios regulamentares para o ano de dois mil e vinte e um, 
no âmbito do Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória, apoios aos grupos 
desportivos, salões, Juntas de Freguesia e Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Praia da Vitória, numa Reunião de Câmara onde foram atribuídos todos 
os apoios regulamentados para dois mil e vinte e um, num valor superior a um milhão 
de euros. Referiu ainda a realização do Conselho Municipal de trânsito e Comissão 
Municipal de Segurança, dando nota da preocupação transmitida nestas reuniões pelo 
Comissário da PSP, sobre a crescente ocorrência de crimes online, explicada pelo 
contexto pandémico vivido a nível internacional e nacional. Em termos de trânsito, o 
representante da PSP relatou como positivas as alterações de trânsito feitas pela 
autarquia. Referiu ainda a proposta por parte da Associação de Pais da EBI da Praia da 
Vitória, que pediu alteração ao trânsito na Rua Padre Damião, ou seja, em frente à EBI 
da Praia da Vitória, para que a circulação passasse a ser só num sentido, cuja proposta 
se encontra a recolher parecer junto dos órgãos da escola e moradores. Salientou 
também a capacidade organizacional do Clube Naval da Praia da Vitória para o Formula 
Foil European Championship, o qual trouxe um evento de índole internacional à Praia 
da Vitória, apesar do menor número de participantes e de uma dinâmica menor do que a 
habitual, mas que, não obstante as circunstâncias epidemiológicas que atravessamos, 
deu um contributo para o desenvolvimento desportivo na Praia da Vitória, espelho do 
grande esforço do Clube Naval da Praia da Vitória. A nível de investimentos, disse já 
ter-se rececionado o visto do Tribunal de Contas para o empréstimo contraído no valor 
de dois milhões e trezentos mil euros, e na próxima reunião de Câmara, já avançarão 
com os concursos para intervenção na rede viária. Quanto ao estudo de impacto 
ambiental do Prolongamento da Marginal, o qual está na sua segunda revisão, levou a 
que ocorressem alterações de modo a não prejudicar o ambiente, esperando lançar-se o 
concurso público em breve. Quanto ao Parque Empresarial da Vila das Lajes, disse já 
estar adjudicado e neste momento encontra-se à espera do visto do Tribunal de Contas, 
projetando-se iniciar as obras no final do primeiro trimestre, naquele que é um 
importante investimento para a atração e dinamização económica. Deu nota da evolução 
epidemiológica em finais do mês de janeiro, com o crescente número de infeções na 
Praia da Vitória, levando mesmo a que concelho fosse considerado de risco médio de 
transmissão, o qual foi impulsionado por um surto com origem em instalações 
municipais, nomeadamente na Praia Ambiente e na Cooperativa Praia Cultural, do qual 
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resultaram vários colaboradores infetados, com transmissão em contexto familiar, 
levando a que estes serviços encerrassem e a que os colaboradores da Ação Social e da 
Praia Ambiente permanecessem em isolamento profilático e teletrabalho durante quinze 
dias. Salientou que estas questões colocam um grande desafio à gestão, onde o efetivo 
humano se torna muito volátil, tendo em conta os contactos próximos em contexto de 
trabalho, levando a reduções de pessoal ao serviço. Disse ainda que as componentes 
administrativas e operacionais eram afetadas com estas questões, mas que dentro do 
possível, conseguiram corresponder ao que lhes era exigido, e que não se deu um grande 
surto a nível interno, levando a que se faça uma avaliação positiva dos planos de 
contingência e medidas internas, devendo as mesmas ser reforçadas para evitar 
facilitismo, mesmo quando a situação não for de grande alarme.  -----------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer que ficava feliz, no âmbito da 
justiça, que o Tribunal de Contas tinha dado o seu visto favorável para a contração de 
um empréstimo para que se dê início à campanha eleitoral. Mas dado que esta 
Assembleia se trata de um fórum público, e separando o que é político do que é da 
justiça, e partindo de um ponto de vista formal e legal, este empréstimo é legal, mas do 
ponto de visto político é censurável. Portanto foi esta censura que foi feita em 
Assembleia Municipal, da qual o Deputado Pedro Pinto afirmou que era uma viva voz 
dessa censura na altura que esse empréstimo veio para aprovação da Assembleia 
Municipal. Sendo este o quarto ano de mandato, onde o Presidente da Câmara irá 
invocar que o seu mandato só termina nas próximas eleições, o que é legítimo e óbvio, 
mas sendo também politicamente aceitável que do lado da oposição questionem o 
porquê de as grandes obras só serem feitas no final do mandato. Disse que o Presidente 
da Câmara poderia alegar que herdou uma situação complicada e um caos absoluto nas 
contas, e que por isso demorou três anos a por ordem na casa. Disse ainda que no 
entender da oposição, este era o financiamento para a campanha eleitoral de reeleição, 
ou pelo menos tentativa de reeleição, estando esta decisão na mão dos praienses. Quanto 
à questão pandémica, disse ter verificado que o discurso do Presidente da Câmara tinha 
sido um discurso de fatalismo, ou seja, estava à espera que ao abordar a questão da 
pandemia e todas as suas consequências nos serviços camarários, o fizesse em termos 
mais afirmativos e positivos, e não num tom fatalista ao dizer que tinham funcionários 
que em contexto familiar foram contaminados e que por isso ficaram em casa, acabando 
por ter de encerrar pelo menos dois serviços e de recorrer ao teletrabalho. Disse que 
obviamente esta era uma consequência, apesar de se fazer um apelo a não se baixar a 
guarda, e que para além dos avisos e das medidas tomadas pela Câmara, acrescentou 
que numa ação de fiscalização levada a cabo por si, com a devida descrição, constatou 
que viu funcionários dentro de instalações camarárias ou do grupo municipal sem 
máscara, tendo enviado mesmo um SMS ao Presidente da Câmara a alertar para este 
facto, e questionando sobre qual seria o conceito de distanciamento social. Disse que 
apesar de estarmos fartos desta pandemia, é também certo que vamos tê-la por mais uns 
anos, e que por isso os tempos exigem afastamento, inclusive em contexto laboral, onde 
ninguém é imune ao vírus. Sublinhou que é preciso ter consciência e que a bolha de 
segurança de todos nós é em casa, junto da família, e que a partir do momento que se 
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põem os pés na rua, entramos em terreno perigoso. Salientou que devem usar sempre 
máscara, onde é aceitável que se trabalhe isoladamente num gabinete sem máscara, mas 
que já não é aceitável que se trabalhe num gabinete com outras pessoas, mesmo 
distanciados por dois metros, sem máscara. Esta situação leva a um relaxe, o que faz 
com que se saia do gabinete juntos sem máscara, afetando os serviços camarários que a 
Câmara Municipal presta aos cidadãos, pelo que não se pode encarar esta situação com 
este fatalismo, tendo de haver uma atitude constante de alertar para as falhas por parte 
dos responsáveis. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e questionou sobre: ------------------------  
 -------- 1ª Questão – Ponto de situação da extinção AGESPI, cujo procedimento cria 
uma pequena indefinição sobre o futuro do parque industrial e aos empresários que 
estão lá, surgindo preocupações com a posterior extinção, questionando qual será o 
futuro daqueles terrenos do ponto de vista jurídico, se se assemelha ao modelo que 
vinha da AGESPI ou se é semelhante ao do Parque Industrial de Angra do Heroísmo;----  
 -------- 2ª Questão – Quanto ao empréstimo de dois milhões e meio de euros, que foi 
discutido à cerca de um ano atrás, dos quais integrava a rede viária, afirmou que 
passado um ano, grande parte das Juntas de Freguesia não sabiam quais serão as 
estradas intervencionadas. Referiu ainda que durante as várias Presidências Abertas, foi 
indicando, de forma pontual, quais seriam as estradas intervencionadas, sendo de 
elementar justiça que, passado um ano, já tivesse sido comunicado a todas as Juntas de 
Freguesia quais seriam as estradas intervencionadas. Disse que não se alargaria sobre 
questão de ser importante ou não de se ter feito um empréstimo para resolver este 
assunto, mas que, neste momento, era uma grande injustiça haverem Juntas de 
Freguesia que não sabem quais estradas serão alvo de intervenção. --------------------------  
 -------- 3ª Questão – Pretendia que o Presidente da Câmara se pronunciasse sobre a obra 
de requalificação da muralha da Praia da Vitória sobre a evolução da obra, quando é que 
era previsível terminar a mesma, e sobre o enquadramento estético daquela obra, se 
achava que era enquadrável com uma muralha histórica e de grande importância 
patrimonial para a Praia da Vitória, apelando à sensibilidade estética do Presidente da 
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e respondeu ao Deputado Pedro Pinto 
que quanto ao visto do Tribunal de Contas disse que se estava a referir à questão 
técnica, e não política, da viabilidade e enquadramento do investimento referente às 
reasfaltagens, tendo em conta a própria pertinência do investimento. Quanto à situação 
epidemiológica, disse que refutava as considerações feitas pelo Deputado Pedro Pinto. 
Salientou que internamente haviam planos de contingência e que havia a 
obrigatoriedade da utilização da máscara, bem como uma fiscalização, quer da sua 
parte, quer das chefias. Acrescentou que não é ele que tem de considerar o 
distanciamento social, até porque não é profissional de saúde, nem tem autoridade para 
tal, cabendo às autoridades de saúde essa definição, pelo que os planos que a Câmara 
Municipal tem, são os que seguem as orientações da Autoridade Regional de Saúde. 
Acrescentou que esta linha orientadora, incluía igualmente um eventual plano para a 
evacuação das estruturas residenciais para idosos no concelho, o qual mereceu parecer 
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positivo. Disse que tinha noção de que, quer na Câmara, quer no comércio, quando o 
número de casos baixa há uma maior flexibilidade e consequente baixar a guarda, onde 
a Câmara Municipal está sempre a alertar a nível interno e externo para se tomarem as 
devidas precauções e cautelas. Adiantou também que a nível externo foi um desafio 
enorme porque durante esse período foram várias as indefinições nas medidas da 
Autoridades de Saúde: fechar e abrir os estabelecimentos; instalações desportivas 
abertas e instalações culturais fechadas; não haver convívios durante o período de 
Carnaval; não ser permitido público nos recintos desportivos, apesar de ainda não ter 
sido publicada a lei. Salientou não encarar isso como um problema, mas sim como uma 
grande exigência para a consensualização e flexibilização, bem como para uma atitude 
proativa junto da população. Acrescentou ainda que faz uma avaliação positiva dos 
planos de contingência, onde dos dois colaboradores que testaram positivo, só houve 
uma transmissão em contexto laboral, o qual não levou a um escalar da situação 
epidemiológica no concelho, com a garantia do funcionamento dos serviços públicos. 
Alertou ainda para dificuldade de gerir a massa humana que usufrui de espaços 
públicos, face às ordens vindas de entidades externas sobre a abertura ou fecho dos 
mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara de seguida dirigiu-se ao Deputado Paulo Luís, 
respondendo-lhe que: ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Disse que relativamente às preocupações e dúvidas dos 
empresários, e onde a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo é uma parceira de 
ambas as partes, nunca lhe tinham chegado estas preocupações e adiantou que as 
questões contratuais se iam manter nos moldes anteriores. Mencionou que não haveria 
alteração de tarifários, onde a entidade gestora seria agora a Câmara Municipal da Praia 
da Vitória de todos os contratos e obrigações. Salientou que iriam manter este modelo 
de gestão porque nunca houve relatos de queixas, pelo que é do seu entender que o 
referido modelo de gestão funciona, aliada a uma excelente taxa de ocupação. -------------   
 -------- 2ª Questão – Adiantou que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, à 
semelhança dos deputados presentes, até ao último dia de mandato, não deixava de 
reivindicar, gerir ou fazer o que lhe competia. Quanto às estradas, disse que havia um 
conjunto de compromissos previamente assumidos e que fazem parte do próprio projeto 
apresentado em dois mil e dezassete, sendo esta uma questão que estava a ser ultimada 
pelos serviços competentes, nomeadamente a identificação das estradas a serem 
intervencionadas, para depois serem decididas em reunião de Câmara para irem a 
consequente concurso público, sendo posteriormente informadas as Juntas de Freguesia.  
 -------- 3ª Questão – Disse que na próxima reunião de Câmara está previsto o 
empreiteiro entregar um pedido de prorrogação de um mês para a conclusão da obra, em 
virtude de terem estado encerrados em janeiro devido à COVID-19. Quanto à questão 
da sensibilidade estética, disse não entender claramente onde o Deputado Paulo Luís 
queria chegar, mas adiantou acreditar que não se deve avaliar de uma forma estética 
uma obra que ainda se encontra a decorrer. Relativamente ao acabamento final, 
esclareceu que o estabelecido foi em consonância com a Direção Regional da Cultura, 
tendo o processo sido mesmo desenvolvido pela mesma em parceria com a 
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Universidade de Coimbra, os quais têm acompanhado o processo de fiscalização 
conjuntamente com a Câmara Municipal. Quanto ao acabamento, disse que foi feito o 
devido o teste com o bujardar da pedra, ficando o acabamento final uniforme. Adiantou 
ainda acreditar que a Direção Regional da Cultura e a Universidade de Coimbra sabem 
o que fazem. Acrescentou que fizeram o pedido para se bujardar previamente para que 
se retirassem as dúvidas sobre a estética final. ---------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio dizendo saber que o Presidente da Câmara 
tinha preocupações, não só tendo em conta o cargo que ocupa, mas também a nível 
pessoal, sobre a pandemia e que se esforçava para impedir a propagação da mesma. No 
entanto, bem ou mal, e para azar do Presidente da Câmara, disse ter, ainda hoje, 
avistado dois funcionários sem máscara, o que significava que estes sujeitos ainda não 
tinham interiorizado a importância do uso permanente da máscara de proteção 
individual. Disse compreender serem as entidades públicas que determinam as normas 
do uso da máscara e do distanciamento social, e que podia ver que lá atrás tinham um 
frasco de álcool gel e um cartaz a alertar sobre o uso da máscara e da desinfeção das 
mãos. Portanto, qualquer pessoa que caminhe por este local tem toda a informação 
exposta, mas que mesmo assim, continuam sem cumprir o que está lá escrito, o que é 
sinal de que a interiorização está a falhar. Salienta que a sua intervenção, à semelhança 
da mensagem remetida ao Presidente da Câmara, foram no sentido de alertar que é 
preciso fazer alguma coisa para que as pessoas interiorizem esta mensagem, porque esta 
é uma luta e um combate de todos contra a pandemia. Acrescenta que deve ser garantido 
que no grupo municipal toda a gente ter interiorizado o conceito da necessidade do uso 
da máscara. Referiu ainda que o Presidente da Câmara quando entrou nas instalações da 
Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, fê-lo pelo pátio interior, onde 
segundos antes passou um grupo numeroso de jovens e alguns sem máscara.  --------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira usou da palavra para perguntar sobre: ---------------------   
 -------- 1ª Questão - Ponto de situação da intervenção da Praia Ambiente no Biscoito 
Bravo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Dado que a obra do Bar do Abismo se encontra próximo de 
concluir, se a exploração do mesmo irá a concurso ou a adjudicação direta; ----------------  
 -------- 3ª Questão – Qual é a ideia da Câmara Municipal da Praia da Vitória em intervir 
no Parque do Campismo, onde foi oferecido um espaço público sem ir a reunião de 
Câmara ou Assembleia Municipal, e sem ter parecer do Ambiente. Quis deixar claro 
que esta era uma situação muito grave. ------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio para dizer que estava confuso com uma 
questão temporal sobre as estradas, onde o Presidente da Câmara havia afirmado que as 
estradas intervencionas constariam do programa eleitoral validado nas urnas para a 
Câmara Municipal da Praia da Vitória em dois mil e dezassete e que seriam agora 
escolhidas em função de uma reunião com peritos, indo depois a reunião de Câmara e só 
depois se saberiam quais seriam as estradas intervencionadas. Acrescentou que isto, 
supostamente, iria acontecer em fevereiro ou março, mas que em outubro do ano 
passado, numa ação de campanha para as eleições regionais, terá sido dito uma série de 
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estradas que iram ser intervencionadas. Questionou se em outubro já sabiam o resultado 
da reunião que aconteceria em março. -------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que, sem querer ser masoquista 
e na linha que todos estão a constar, o Presidente da Câmara denotava uma lacuna para 
com as Juntas de Freguesia, onde em atos eleitorais passados falou em estradas, 
nomeadamente em visitas a freguesias. Disse ser necessário, por uníssono, respeitar 
todas as freguesias por igual. Perguntou se quando houve o pedido de fundos em sede 
de Assembleia Municipal, já sabiam quais eram as estradas, ou se afinal pediu o 
dinheiro sem saber onde o ia gastar. Realçou que a articulação com as Juntas de 
Freguesia era só mais um caso de falta de articulação e que era de elementar justiça que 
fosse dito às mesmas sobre quais as freguesias a serem intervencionadas. Terminou 
dizendo que é triste tratar-se as Juntas de Freguesia desta forma, e que deste modo lhe 
pedia que fizesse um esclarecimento sobre esta situação perante as Juntas de Freguesia 
aqui representadas. ------------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para dizer ao Deputado Pedro Pinto 
aceitar o alerta sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara dirigiu-se de seguida ao Deputado Luís Vieira, 
respondendo-lhe que: ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Disse este assunto já estar adjudicado e tinha um custo de 
cinquenta mil euros, estando neste momento a carecer de um prazo final por parte do 
empreiteiro, que da sua parte estava à espera de receber material para proceder à 
intervenção. Estima-se deem início aos trabalhos ainda em fevereiro. ------------------------  
 -------- 2ª Questão – Disse estar a obra prestes a ser concluída e que seria feita uma 
adjudicação direta por parte da Cooperativa Praia Cultural, como no passado, por 
motivos de celeridade. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Pediu ao Deputado Luís Vieira que fosse mais detalhado sobre o 
assuntou, acrescentando que a perceção da Câmara Municipal é de que não há alteração 
em sede de propriedade, titularidade e bens. Salienta ter reduzido uma servidão de 
passagem a favor de um proprietário privado pelo interior do parque de campismo, cujo 
direito ficará reduzido a metade. Disse ainda que isto corroborava a ideia de que não 
estavam a ceder espaço público a ninguém, e que esta situação surge aquando a 
construção do Parque de Campismo. ---------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara dirigiu-se de seguida aos Deputados Hélio Rocha e 
Paulo Luís, explicando-lhes que a Câmara Municipal desenvolveria o trabalho 
aapresentar em reunião de Câmara e posteriormente serem definidas as estradas a serem 
intervencionadas. Salientou que serão informadas todas as Juntas de Freguesia para se 
fazer uma análise conjunta. Respondendo diretamente ao Deputado Hélio Rocha, disse 
que ele, enquanto presidente de Junta de Freguesia da Agualva, ao invocar uma reunião 
partidária onde é manifestado o que se pretende da ação e pensamento partidário do PS 
seria o mesmo que o Presidente da Câmara invocasse reuniões partidárias do PSD sobre 
as quais são definidos os desafios, estratégias e o que pretende aquele partido. Disse que 
não se podia confundir os interesses partidários com a atuação da Câmara Municipal.  ---  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e para questionar sobre: -----------  
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 -------- 1ª Questão – Quanto ao plano de contingência de proteção contra a COVID-19, 
e tendo em conta o “susto” vivido recentemente, se houve uma reavaliação do mesmo, 
nomeadamente se se equacionou a adoção de medidas de rastreio com testes rápidos; ----  
 -------- 2ª Questão – Perguntou se a muralha junto ao areal, fustigada pelo mar, tinha 
sido alvo de avaliação pelos técnicos e qual o plano futuro para que esta situação não se 
repetisse, garantindo-se a resistência e a integridade da muralha; -----------------------------  
 -------- 3ª Questão – Pediu o ponto de situação sobre o projeto de abastecimento de água 
a Santa Rita, dado que não vislumbrava grande desenvolvimento do mesmo; --------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra para salientar que as perguntas 
vindas da bancada da oposição têm sempre conotação negativa, e sem querer entrar pelo 
passado, até porque sente que isto causa algum embaraço à bancada do PSD. 
Questionou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Relativamente aos apoios atribuídos ao desporto pela Câmara 
Municipal, se houve variação nos apoios de dois mil e vinte em relação aos de dois mil 
e vinte e um, e quais seriam os valores destes apoios e quantos atletas foram abrangidos;  
 -------- 2ª Questão – Relativamente ao Cooperar e Desenvolver, quantas candidaturas 
foram apresentadas e aprovadas até ao momento, qual o valor dos apoios, e que tipos de 
projetos foram validados; ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Relativamente ao Carnaval, e dado que este não se irá realizar, se 
todos os salões do concelho foram apoiados, qual foi o valor global desses apoios e se já 
foram pagos. Questionou ainda se eram apenas apoiadas as Sociedades Recreativas ou 
se englobava também as Casas do Povo, em casos de freguesias que não têm uma 
sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara dirigiu-se ao Deputado Bruno Nogueira e respondeu-
lhe que: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Disse haverem ponderado a utilização de testes rápidos, mas que o 
caso da Câmara Municipal da Praia da Vitória não fora visto como uma situação crítica, 
conforme articulado com a Delegação de Saúde, tanto que não surtiu um elevado 
número de casos e que, apesar das grandes dificuldades, confirma-se que a Delegação 
de Saúde dera uma resposta em conformidade. Salientou ser esta a primeira vez que 
tiveram um caso interno e que após este sucedido, a Câmara Municipal procedera a um 
reforço das medidas internas, incluindo correções nos Planos de Contingência. 
Manifestou também aquela que fora sua grande preocupação, referindo-se ao uso de 
viaturas do Município, onde o distanciamento social é impossível, levando a um reforço 
das desinfeções. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Disse que nos últimos tempos, os trabalhos tiveram maior enfoque 
dentro do chamado Bairro Americano em Santa Rita, onde estão quase concluídos os 
loteamentos e passeios. Adiantou terem surgido surpresas, nomeadamente em redes de 
água e esgotos porque serem de tipologia “americana”, e alertou para o facto de 
existirem fossas a servirem várias casas. Acrescentou que estas situações têm obrigado a 
manter um contacto muito próximo com estes munícipes e com o empreiteiro. Quanto 
ao exterior, disse que se depararam com uma conduta aérea, que é necessário construir 
de forma provisória para os americanos na zona junto ao Espadim Azul, havendo 
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também uma confusão a nível de cabelagens subterrânea, estando neste momento a 
aguardar parecer do Comando da Zona Aérea dos Açores para se poder intervencionar 
aquele lugar. Disse que até ao final de fevereiro receberiam resposta nesse sentido. -------  
 -------- O Presidente da Câmara dirigiu-se de seguida ao Deputado José Laranjo 
respondendo-lhe que: ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Ressalvou que para além do apoio global concedido ao desporto, 
no valor de cerca de duzentos mil euros, correspondendo a um aumento de quinze por 
cento em relação ao ano anterior, questão fundamental deste apoio cinge-se sobretudo a 
que em dois mil e vinte tenha ocorrida um “desaparecimento” de cerca de uma centena 
de atletas de formação que atualmente não estão inscritos em clubes desportivos, para 
além de não haver um padrão que explique o porquê desta situação, provavelmente da 
situação pandémica ou da redução das atividades disponíveis. Salienta ser esta uma 
situação global, mas que não penalizou as entidades desportivas, até porque não houve 
redução dos apoios aos mesmos. --------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Houve um apoio de seiscentos e quarenta e sete mil euros para o 
associativismo do concelho em dois mil e vinte um, cerca de mais duzentos mil euros 
do que em dois mil e vinte, abrangendo oitenta e nove projetos. Todos os projetos 
candidatados foram apoiados. -----------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Quanto aos apoios do Carnaval, disse que todos os salões que 
recebiam danças e bailinhos iam ser apoiados, independentemente da sua natureza 
jurídica ou organizacional, começando a maior parte dos pagamentos a serem efetuados 
a partir de doze de fevereiro. Os primeiros a serem pagos iam ser os salões que 
entregaram o procedimento administrativo, os outros iam ser pagos consoante a entrega 
dos documentos. Salientou que ao contrário do que fora feito no passado, onde 
aguardavam que todos entregassem a documentação, este ano iam pagar aos que têm a 
documentação pronta. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para relembrar o Presidente da Câmara 
de que não tinha respondido à sua questão sobre a muralha próxima ao areal. --------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para voltar a frisar que havia um 
tratamento desigual entre as Juntas de Freguesia na questão das estradas, onde nas 
visitas realizadas às freguesias disse quais seriam as intervenções a serem feitas. 
Afirmou esperar que, como fora dito pelo Presidente da Câmara, separar os assuntos 
políticos dos assuntos da Câmara, a serem cumpridos até outubro. De seguida dirigiu-se 
ao Deputado José Laranjo, dizendo que se continua a insistir num “canal de história”, 
relembrando-lhe que todos os elencos camarários já foram julgados nas urnas, e que não 
iriam abdicar do escrutínio político a este elenco camarário, porque todos os praienses 
têm esse direito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Vasco Lima usou da palavra e questionou o Presidente da Câmara 
sobre a revisão do projeto de esgotos na Vila Nova, falado na última presidência aberta 
à Vila Nova, mencionando também uma ocorrência no dia anterior relacionada também 
com os esgotos. Relembrou ser este um problema muito antigo que urgia de resolução, e 
que apesar de todos os problemas do concelho serem para ser resolvidos, a Vila Nova 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 1  Página 13 de 19 
 
 

 

não deveria ficar esquecida, agradecendo que o Presidente da Câmara explicasse no que 
consistia este projeto. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e dirigindo-se ao Deputado Vasco 
Lima dizendo que relativamente ao saneamento básico da Vila Nova, ter a Praia 
Ambiente um novo projeto já adjudicado a uma empresa do exterior para a sua 
elaboração, com expetativa de ser entregue até ao final do verão. Disse que seriam feitos 
estudos por parte desta empresa para averiguar a situação. Quanto à ocorrência do dia 
anterior, disse não ser esta uma situação nova, e que ainda nesse dia seria dada uma 
resposta à mesma, onde inclusive os funcionários estariam no local a intervir naquela 
que é uma situação bastante penosa para os moradores. ----------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara de seguida dirigiu-se ao Deputado Paulo Luís, 
afirmando que o assunto das estradas iria a reunião de Câmara e que todas as Juntas de 
Freguesia seriam informadas, com a situação a ser apresentada e tratada de forma igual 
perante todos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara de seguida respondeu ao Deputado Bruno Nogueira 
que a sobre a muralha junto ao areal havia um parecer conjunto dos técnicos da Câmara 
Municipal e dos técnicos do Governo Regional de que esta estava segura, não sendo 
necessário intervenção direta, pelo que carecia apenas de um reforço da sua proteção 
para o remanescente do Inverno. Explicou que haveria ainda uma intervenção na zona 
da linha de água com mais “big bags” que iriam ser colocados prontamente. Adiantou 
que fora pedido um parecer à Direção Regional dos Assuntos do Mar para se iniciar as 
dragagens, á qual obtiveram uma resposta rápida, tendo-se iniciado estas mais cedo do 
que é habitual. Frisou que a dragagem ao ser feita de uma forma mais cedo comportava 
dois riscos, um deles de se danificar a própria draga e outro com a formação dos montes 
de areia os ventos fortes trazerem areia para dentro da cidade. --------------------------------   
 -------- O Deputado José Laranjo interveio para questionar sobre: --------------------------  
 -------- 1ª Questão – Questionou se a obra do sintético do Campo Municipal Dr. Durval 
Monteiro, nas Fontinhas, estava concluída, paga e se do sintético antigo ainda haver 
algum valor pendente; --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Quanto ao novo sintético do Campo Municipal Manuel Linhares de 
Lima, na Vila das Lajes, se estava em vias de ser resolvido. -----------------------------------  
 -------- 3ª Questão - Daquilo que era seu entender, e daquilo que fora dito pelo 
Presidente da Câmara, pressupor a conclusão do Bar do Abismo para antes do início da 
época balnear. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado José Laranjo que: ---------------  
 -------- 1ª Questão – Disse que obra já estava concluída e paga com recursos próprios da 
Câmara Municipal, sem recorrer a fundos comunitários ou financiamento bancário. 
Quanto ao piso sintético antigo disse que ainda seria pago ao longos de mais uns anos, 
faltando pagar setenta mil euros. --------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Disse que os trabalhos estavam previstos para ter início em 
fevereiro, mas que devido ao surgimento de casos de COVID-19 na empresa 
responsável pela obra estes ainda não terem iniciado, mas que, não obstante a situação 
nada indica que a obra se atrasasse, dando garantias de que estaria pronto para o Ramo 
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Grande Azores Cup, caso se realize. Vincou que esta obra decorre de fundos diretos e 
correntes da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 3ª Questão – Confirmou esta questão, sendo que a data de abertura se prevê para 
meados de abril, consoante a questão epidemiológica. ------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio para agradecer os esclarecimentos e 
explicou que a intenção destas suas perguntas surgia com o intuito de obter os 
respetivos esclarecimentos e para se certificar de que aquilo que fora dito por parte da 
bancada do PSD nem sempre correspondia à verdade. Relatou que no passado acusaram 
este executivo camarário de discriminação das Juntas de Freguesia do PSD, e daquilo 
que é a sua avaliação, estavam previstos alguns dos investimentos mais avultados no 
concelho da Praia da Vitória, nomeadamente o Parque Empresarial da Vila das Lajes e a 
AUGI das Pedreiras, Parque de Campismo dos Biscoitos, e os novos sintéticos dos 
campos da Vila das Lajes e das Fontinhas. Disse que estas obras reportavam a três 
freguesias de cor política diferente da Câmara Municipal. Falou ainda na questão de os 
Deputado Paulo Luís e Francisco Ávila e restantes colegas de bancada, o acusarem de 
fazer da Assembleia Municipal um “canal de história” porque lhes incomodava falar do 
passado, mas que a situação agora era assim, onde não nos podemos desassociar do que 
já foi feito quando se pertence a alguma organização. Frisou que esta era uma dívida 
que não era deste executivo camarário, mas que estavam a pagá-la. Relembrou ainda o 
empréstimo para as estradas, onde a bancada do PSD afirmou que não iam passar um 
“cheque em branco” porque não estavam para hipotecar o futuro dos seus filhos e o 
futuro da Praia. Salientou que, à semelhança das outras Câmaras Municipais, esta 
também não pode fazer obras sem recorrer à banca, sejam elas de que cor forem, e que 
esta Câmara Municipal irá fazer as coisas da forma que assim entender. --------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para fazer referência à afirmação do 
Deputado José Laranjo de que era necessário recorrer à banca para fazer obras, 
questionando-lhe para que é que os orçamentos serviam, se estes serviam só para pagar 
contas de despesa corrente. Disse que este problema não era só da Câmara Municipal da 
Praia da Vitória, mas sim de todo o país, que há anos que só se faz investimento se 
houver fundos comunitários e recurso à banca para pagar a parte do investimento que 
corresponde à entidade pública que está a cargo da obra, dando a parecer que o 
orçamento é só para pagar despesa corrente, onde nenhuma entidade pode viver disto. 
Disse que este argumento do recurso à banca tanto servia para justificar a não realização 
da obra, como para se vangloriarem de que conseguiram arranjar os fundos dos 
parceiros europeus. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que o Deputado José Laranjo tinha 
que perceber o que foi anteriormente dito pelo Deputado Paulo Luís, ou seja, que houve 
visitas às freguesias onde foram ditas às Juntas quais as estradas e serem 
intervencionadas e noutras não. Salienta que esta omissão servia para ambos os lados. 
Acusou o Deputado José Laranjo de mentir descaradamente. ----------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interrompeu o Deputado Paulo Luís para lhe aconselhar 
calma nas palavras. -----------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- O Deputado Paulo Luís continuou a sua intervenção fazendo referência à 
afirmação do Deputado José Laranjo, onde referiu que ele tinha dito que as Juntas de 
Freguesia do PSD tinham sido discriminadas, mas que isso não era verdade, pois tinha 
referido que esta discriminação se aplicava a todas as Juntas de Freguesia 
independentemente da sua cor partidária e que foram visitadas todas as freguesias. -------  
 -------- O Deputado Paulo Sousa usou da palavra para questionar sobre ao Orçamento 
Participativo das Juntas de Freguesia, ao qual o Presidente da Câmara, na anterior 
sessão da Assembleia Municipal, havia dito que este seria apresentado futuramente, se 
este ponto iria constar em agenda futura e em que moldes iria funcionar. -------------------  
 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Paulo Sousa que este 
processo também já foi agilizado, em conjunto com o Regulamento de Apoio às Juntas 
de Freguesia, na mesma reunião de Câmara. Disse ter intenção de trazer este assunto a 
esta Assembleia Municipal, mas que derivado das circunstâncias e contingências não 
fora possível, mas que estava para breve, sendo depois comunicado e articulado com as 
Juntas de Freguesia e sociedade em geral. --------------------------------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS REL ATIVO AO 3.º 
TRIMESTRE DE 2020 DA COOPERATIVA PRAIA CULTURAL. -- ------------------  
-------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para os pontos três e 
quatro serem apresentados em simultâneo, o qual foi autorizado. Depois disso, 
apresentou os documentos. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para questionar sobre um acréscimo 
substancial numa rubrica de outros gastos e perdas, no valor de cerca trezentos mil 
euros, consoante o mapa de demonstração de resultados da Cooperativa Praia Cultural, 
pedindo uma explicação sobre a que se referia este valor. Referiu ainda que no mapa de 
passivos de empréstimos e prestações de crédito haver uma livrança que vinha desde 
dois mil e dezanove, a qual presumia que fosse anterior por o vencimentoser anterior a 
dois mil e dezoito, como constava na coluna final, o que lhe suscitava uma dúvida 
porque esta rubrica não poder ter mais de um ano e porque sendo um vencimento de 
dois mil e dezoito como é que tal era possível. Perguntou se se tratava de uma gralha ou 
de outra ocorrência. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Paulo Luís que a rubrica de 
outros gastos e perdas, estava relacionada com uma especialização contabilística que 
fora feita relativamente a ativos. Quanto à livrança, disse já não existir, tendo sido 
liquidada, não constando do fecho de contas de dois mil e vinte.------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para solicitar que o Presidente da Câmara 
fosse mais concreto sobre a questão porque existiam três campos na rubrica de outros 
gastos e perdas com as alterações de dois mil e dezanove para dois mil e vinte que 
chamam à atenção. Enumerou a rúbrica “Outros” que passara de trinta e nove mil euros 
para trezentos e quarenta e nove mil euros e o acréscimo de zero para cento e dez mil 
euros na rúbrica de “Donativos”. Apesar de o Presidente da Câmara ter dito haver um 
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exercício positivo até ao terceiro trimestre, e após uma análise à demonstração de 
resultados, constou que no período homólogo entre dois mil e dezanove e dois mil e 
vinte, haver menos cento e vinte mil euros em vendas e outros cento e vinte e sete mil 
euros em prestações de serviços, perfazendo, em grosso modo, uma redução em cerca 
de duzentos e oitenta mil euros. Disse perceber o porquê de haver menos vendas e 
menos serviços, mas que também se gastara menos dado que não haver festas e outras 
atividades, pelo que os custos da Cooperativa se estabelecerem em cerca de novecentos 
mil euros não gastos. Afirmou que estavam com cerca de quinhentos mil euros de 
superavit, para além de haver uma subida nos “custos e outros rendimentos”, o que 
significava que não foram feitos serviços nem vendas por conta da pandemia, mas que 
também não houve custo por causa da atividade cultural, sendo que as duas rúbricas que 
anularam este valor positivo fora a de “outros gastos e perdas” e nos “custos com 
pessoal”, no valor de cerca seiscentos e vinte mil euros, pedindo uma explicação para 
esta variação tão grande de um ano para o outro. ------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara disse que comparar o ano de dois mil e dezanove com 
o ano de dois mil e vinte da Cooperativa Praia Cultural ser incomparável devido à 
situação da pandemia e a questão do assumir das competências e funções relacionadas 
com a reestruturação do setor empresarial local. Explicou que a questão dos donativos 
se prendia com a questão do apoio às empresas que apoiaram as Festas da Praia. Disse 
que, recentemente, houvera aumentos de salário mínimo que não estavam 
contabilizados aquando feitos os orçamentos, para além do aumento do número de 
pedidos de estágio da área turística através da Cooperativa Praia Cultural, levando a que 
estes estagiários fossem cedidos às Juntas de Freguesia para poderem abrir espaços 
turísticos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para fazer duas considerações sobre a 
a Praia Ambiente. Disse que o resultado positivo era alavancado pelos subsídios de 
exploração, que o Município da Praia da Vitória transmite a esta empresa municipal, 
porque a nível de vendas, e tendo em conta a situação de pandemia, os serviços 
prestados pela Praia Ambiente subiram. No resultado líquido da Praia Ambiente, estão 
também espelhadas as transferências de capital da Câmara Municipal para esta empresa 
e onde, neste caso, os juros dispararam quase vinte e cinco por cento na Praia Ambiente 
devido aos empréstimos realizados, cuja situação foi alertada no passado, e se não 
fossem estas transferências de capital, a Praia Ambiente demonstrava uma situação 
diferente. Deu nota ainda de uma referência em dezembro, no relatório de contas, onde 
o prazo do pagamento a fornecedores se fixava em quarenta e quatros dias, e onde no 
passado foi dito pelo Presidente da Câmara que a autarquia pagava aos seus 
fornecedores num prazo máximo de trinta dias, pelo que entende isto só acontecer na 
Câmara Municipal, onde há uma diferença de catorze dias na Praia Ambiente e onde na 
Cooperativa Praia Cultural nem é referido, questionando qual o prazo médio de todas as 
empresas do perímetro municipal. ------------------------------------------------------------------    

 -------- O Presidente da Câmara interveio e disse que o prazo médio de pagamento a 
fornecedores de todo o perímetro municipal se fixava nos trinta dias. Disse que na 
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situação descrita pelo Deputado Paulo Luís estava-se a falar do terceiro trimestre no 
qual houve um disparo a nível do consumo sendo posteriormente deliberado que a Praia 
Ambiente tivesse um conjunto de medidas, ações e descontos, em que só mais tarde 
deliberariam um contrato-programa financeiro para com esta empresa. Disse que estas 
medidas de desconto foram deliberadas em março e os mecanismos financeiros só 
foram deliberados na Assembleia Municipal de junho e que só aí foram processados os 
contratos-programa e os pagamentos. Salientou que a Praia Ambiente esteve bem na sua 
ação, e sem o ressarcimento do apoio para a exploração não deixou de dar os descontos 
já em abril, tendo só recebido o apoio em julho. Adiantou que estes subsídios à 
exploração não partiam só da Câmara Municipal, havendo muito do Fundo Ambiental, e 
também tendo em conta a questão relacionada com as flutuações do tipo de consumo e 
consequente receita, mas que era importante não esquecer que Praia Ambiente não 
esperara por qualquer apoio para fazer os respetivos descontos aos cidadãos. --------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís afirmou que tudo o que fora dito pelo Presidente da 
Câmara não constava na demonstração de resultados. Afirmou que as vendas e as 
prestações de serviços continuaram pelo que tem de haver receita. Chamou a atenção 
para o aumento dos custos com pessoal e os juros e gastos similares, e que ao fazer as 
contas, o subsídio de exploração que entrou por via da Câmara Municipal corresponde 
aproximadamente ao somatório do acréscimo de custos com pessoal com os custos de 
juros e gastos similares. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e disse que poderia pegar no relatório 
e mostrar do início ao fim todos os indicadores das brutais flutuações que houve aos 
mais diversos níveis. Denotou haver variações assinaláveis a nível da fiscalização na 
ordem dos setenta por cento, em que no computo global todas elas acabaram por ser 
consubstanciadas pela transferência da Câmara. Salientou que muito bem vai uma 
empresa em que se dá uma ordem para aplicar um desconto de cinquenta por cento nas 
faturas aos munícipes e ela aplica essa medida em abril para só depois em julho ser 
aprovado o contrato-programa. Deu nota também das variações dos consumos e dos 
comportamentos dos consumidores, seja na água e nos resíduos, bem como da questão 
da cobrança e da situação em que há uma lei nacional que até ao fim do primeiro 
semestre não podem haver cortes da água, levando a aproveitamentos da situação por 
parte dos consumidores. A nível das fiscalizações de resíduos de dois mil e dezanove 
para dois mil e vinte, afirmou que havia uma variação de menos de setenta por cento, 
onde em todo o relatório há diferenças de todo o tipo, o que leva a esses valores tenham 
sido compensados pelos subsídios à exploração porque uma empresa como a Praia 
Ambiente não pode dar estes benefícios aos munícipes e aplicar o tarifário social a 
quem teve quebras no seu rendimento sem ter o devido apoio da Câmara Municipal. -----  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 3 .º 
TRIMESTRE DE 2020 DA PRAIA AMBIENTE, E.M.  ------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
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 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA ÀS CONTAS DO MUN ICÍPIO 
PARA 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com trinta votos 
a favor, dezoito do PS e doze do PSD e uma abstenção do CDS-PP ----------------------  

 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DE NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA D E 
PESSOAL 2021, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ELA BORADO NOS 
TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI N. º35/2014, DE 20 DE JUNHO. ------------------  

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

 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para questionar o porquê de se 
adicionar ao mapa de pessoal e não ser uma contratação a termo incerto, até porque o 
colega que se encontra de baixa irá regressar, o que se leva a que se dupliquem os custos 
com o pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra para explicar que mesmo que se faça 
um contrato por tempo indeterminado que dure três meses, por exemplo, este tem 
sempre que entrar no mapa de pessoal, não podendo simplesmente abrir a vaga. Além 
disso, referiu que a ausência do veterinário municipal indicava ser prolongada, pelo que 
era preciso salvaguardar os serviços e o bom funcionamento da área veterinária que tem 
vindo a ser cada vez mais solicitada, não só por conta da pandemia, mas também do 
histórico. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. ------------- 

 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA:  ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 
Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 
ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 
acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 
pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  
 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram treze horas e trinta minutos, e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da terceira sessão ordinária do ano de dois mil e 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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