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ATA Nº 2 
 

2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 
 

30 DE ABRIL DE 2021 
 

 -------- Aos trinta dias, do mês de abril, 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 segunda 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, Francisco Alberto de 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, 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, Paulo Rui Mendes Homem – PSD, Graça das 
Mercês da Silva Brum Pereira – PSD em substituição de Bruno César Félix Nogueira – 
PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, 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, Paula Cristina Ávila da Rocha – 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 Duarte 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, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Nuno Graciliano 
de Almeida Cabral – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD. -------------------------------     
 
 -------- 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, 
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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, Fábio Manuel Ávila Valadão – PS, Isménia 
Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Eduarda Maria 
Bettencourt Pires – PS, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Nuno Graciliano de 
Almeida Cabral – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – 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, Maria Nélia Brito Nunes, Tiago Manuel Silva Borges e Rui 
Miguel Mendes Espínola. ----------------------------------------------------------------------------  
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E V INTE 
E UM – QUINTA 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 Pesar, pelo falecimento do conceituado cantador terceirense João 
Ângelo Vieira, lido pelo Deputado Hélder Pereira -----------------------------------------------   
 -------- 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 PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Governo Regional dos Açores, pela retoma do 
processo de radioterapia na Ilha Terceira, lido pelo Deputado César Toste. -----------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao XII Governo Regional dos Açores, pelo anúncio da 
Radioterapia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, lido pelo Deputado Valter 
Peres. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS se 
associava aos dois votos apresentados. ------------------------------------------------------------  
 -------- (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, às dezoito empresas com sede no Concelho da Praia da 
Vitória que foram certificadas pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e 
Inovação e pelo Turismo de Portugal como empresa com estatuto PME Líder 2020, lido 
pela Deputada Nivalda Bettencourt. ----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que a bancado do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para informar que a bancada do CDS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Sport Clube Vilanovense, pela conquista do 
campeonato de seniores da Ilha Terceira na temporada 2020/2021, lido pelo Deputado 
Paulo Luís. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Sport Clube Vilanovense, pela conquista do título de 
campeão da Ilha Terceira de futebol no escalão sénior, época 2020/2021, lido pelo 
Deputado Vasco Lima. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Recomendação, ao Governo Regional dos Açores e à Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para que assumam, de forma clara e 
inequívoca, o Projeto Terceira Tech Island como fundamental para o desenvolvimento 
social e tecnológico da Praia da Vitória, assegurando o seu reforço para o futuro do 
Concelho, lido pelo deputado Valter Peres. -------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para informar que a bancada do PSD 
ia votar contra, porque foi anunciado pela Secretaria Regional da Juventude, 
Qualificação Profissional e Emprego uma rubrica com quinhentos e vinte mil euros 
associada a este projeto, e que incluía também a manutenção do contrato com o 
Município da Praia da Vitória para o pagamento das rendas dos edifícios, com um valor 
de cerca de trinta mil euros. Referiu que a dezoito de março, esta mesma Secretaria 
Regional tinha transmitido ao Presidente de Câmara Municipal da Praia da Vitória a 
existência desta rubrica e que constou na discussão do Plano e Orçamento este 
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compromisso com o Terceira Tech Island, com o seu funcionamento assegurado e com 
abertura de novas turmas. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para afirmar que o que se trata é de não 
haver nenhuma rubrica nem nota que confirme este compromisso. Reitera que todos os 
envolvidos neste projeto, desde as empresas, os formandos e os rendeiros, têm que saber 
claramente qual caminho que este projeto toma, salientando que é necessário ter uma 
clara estratégia sobre este tema nos vários documentos deste projeto estruturante. ---------  
 -------- O Deputado Paulo Luís afirma que não tem dúvidas sobre o que o Deputado 
Válter Peres afirmou, esclarecendo que há uma rubrica com quinhentos e vinte mil num 
orçamento especificamente para essa questão e informada ao Presidente da Câmara 
Municipal da Praia da Vitória e com o Governo Regional a arcar com as despesas dos 
arrendamentos. Estando estas duas partes asseguradas, disse ao Deputado Valter Peres 
que imolar um Secretário que já escreveu e descreveu onde ia gastar os quinhentos e 
vinte mil euros, que não entendia qual a sua dúvida. Reiterou que o Orçamento do XIII 
Governo Regional era um orçamento para execução. -------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que a palavra “imolar” era 
um bocadinho pesada para um voto de recomendação, onde não houve quaisquer 
críticas. Salienta que o que fica patente é que o PSD vota contra um voto que 
recomenda à Assembleia e ao Governo Regional que assumam de forma clara e 
inequívoca o Projeto Terceira Tech Island. -------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse havia a tendência de ficar “só pela 
rama”, onde no texto do voto de recomendação fala em dúvidas, onde quem as tem vota 
a favor e quem não as tem vota a favor. -----------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para dizer que agora que o CDS é um 
partido que integra o Governo Regional, também não pode ficar fora deste debate. 
Refere que as dúvidas levantadas pelo Deputado Valter Peres foram levantadas no 
debate do Plano e Orçamento da semana passada e que foram esclarecidas e que, 
conforme o Deputado Paulo Luís constou, existem documentos escritos que dissipam as 
dúvidas, manifestando a sua crença de que o Terceira Tech Island é um projeto que vai 
avançar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para fazer declaração de voto, na qual afirma 
que estando em análise uma dúvida sobre a qual o PSD não a tem qualquer dúvida sobre 
a implementação e sobre as rubricas aprovisionadas para a execução do Terceira Tech 
Island, a bancada do PSD iria votar contra o voto apresentado. -------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por maioria, com dezanove votos 
a favor do PS e treze votos contra, sendo doze do PSD e um do CDS. -------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Recomendação, ao Governo Regional dos Açores e à Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para que diligenciem o reforço das verbas 
inscritas em Plano Anual Regional para 2021, relativas à “Execução das intervenções 
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para a estabilização de taludes no Porto de Vila Nova, Terceira”, lido pelo deputado 
José Laranjo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio para dizer ao Deputado José Laranjo que o 
PS havia decidido trazer para o Assembleia Municipal o tema do Plano e Orçamento da 
Região Autónoma dos Açores que foi votado na semana passada. Disse que, 
efetivamente estava inscrita uma verba de setecentos e poucos euros para a obra dos 
taludes no Porto da Vila Nova, referindo ainda que no ano passado estavam inscritos 
cerca de duzentos mil euros que não foram executados. Salienta que o dito pelo atual 
Governo Regional foi que as verbas que foram inscritas e aprovadas na semana passada 
eram para ser executadas, sendo inscritas com base na execução do orçamento do ano 
anterior, ora isto significa que foram inscritos setecentos euros porque da execução dos 
duzentos mil euros do ano passado resultou esse valor. Salientou que estavam a meio do 
ano e que por muito dinheiro que se inscreva no orçamento da Região, a probabilidade 
de execução dos mesmos era muito reduzida por estarmos já a meio do ano. Sublinha 
que o orçamento deste ano é um orçamento realista e sem tentativa de impressionar os 
açorianos com muito dinheiro e de que as coisas agora é que iriam ser feitas. Foi um 
orçamento que teve o cuidado de verificar tudo o que estava pendente ou por executar e 
quais os seus valores reais, sendo orçamentados os valores reais daquilo que havia sido 
executado do ano anterior. Refere que isto não se trata de nenhuma desistência para com 
qualquer projeto em execução ou em fase de projeto, tratando-se da inscrição de verbas 
realistas com base nos valores executados do ano anterior. Disse que daqui a quatro ou 
cinco meses a Assembleia iria voltar a analisar e a votar um novo orçamento para ser 
executado para o próximo de ano de dois mil e vinte dois, aí sim, com valores mais 
altos. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que sobre o voto em 
consideração, o Deputado Pedro Pinto já havia adiantado muito daquilo que iria intervir, 
até porque esta obra também iria ser candidata a um quadro comunitário. Adiantou 
também que pedir-se que num espaço tão curto de tempo que se fizesse uma candidatura 
e fosse figurada já e executada, porque mais do que aquilo está no papel, é a execução 
real. Como apontou o Deputado Paulo Luís, os duzentos mil euros previstos para o 
orçamento de dois mil e vinte foi de valor tão residual o executado. Refere que o 
problema dos taludes da Vila Nova não surgiu desde novembro de 2020, sendo este um 
problema de já há muitos anos, e querer-se que num espaço de seis meses seja pedida, 
aprovada e executada uma obra, que tem um grande caráter intervencional, é pedir-se 
que seja feito o que não foi feito durante muitos anos. Refere que foram abertas as 
hostilidades com os votos de recomendação e que percebe que vão surgir outras 
recomendações de tudo o que não foi feito nos últimos anos na Praia da Vitória. ----------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra para afirmar que o que foi 
recomendado foi, não que fosse executado imediatamente, mas sim de, e assumindo do 
princípio que o valor inscrito não se trataria de um lapso ou de uma gralha, uma 
recomendação. Porque como não houve mais desenvolvimento deste assunto foi o que o 
PS pensou, não estando a contestar que a obra deveria estar feita há seis meses. Disse ao 
Deputado Paulo Luís que não há muitas sessões atrás foi apelidado de “RTP Memória” 
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ou de “canal de história” por ter ido buscar coisas do passado, mas que agora já 
mudaram de figurino e de situação, onde o passado já é admitido. ----------------------------  
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e dirigiu-se ao Deputado José 
Laranjo para lhe dizer que não ia entrar em guerras políticas, mas que tenha algum 
cuidado quando fala em “canal de história”, porque no caso deste governo este tem 
cinco meses enquanto que o anterior do PS tinha vinte e quatro anos. ------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e dirigiu-se ao Deputado José Laranjo para 
lhe perguntar se devia figurar no orçamento uma rubrica para não ser executada, 
reiterando que tudo o que consta num orçamento deve ser executado. Salienta que o que 
está no orçamento deste governo é o que vai ser feito. ------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por maioria, com dezanove votos 
a favor do PS e treze votos contra, sendo doze do PSD e um do CDS. -------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Governo Regional dos Açores, pela redução dos 
impostos IVA, IRS e IRC, lido pelo Deputado Paulo Luís. ------------------------------------  
 --------  O Deputado Valter Peres interveio para informar que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do CDS: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Protesto, contra a inaceitável tentativa do Deputado do PSD/Açores à 
Assembleia da República de colocar o Estado português a subsidiar um regime de 
cabotagem marítima entre os Açores e o Continente que promove o centralismo de uma 
operação que culminará com a deterioração do serviço prestado a todas as restantes 
ilhas, para além de que extermina por completo todas as possibilidades de crescimento 
da operação portuária na Praia da Vitória, atentando contra a geocentralidade atlântica e 
arquipelágica daquela importante infraestrutura portuária da Região; e contra inaceitável 
falta de respeito do Deputado do PSD/Açores à Assembleia da República pelo trabalho 
que está sendo realizado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e 
por todos os parceiros sociais a quem foram pedidos contributos para a realização de um 
estudo de viabilidade económica sobre o modelo de transporte marítimo de mercadorias 
entre os Açores e o Continente e a distribuição da carga interilhas. ---------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para informar que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas onze horas e quinze minutos iniciou-se o período da Ordem do Dia. ---------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para fazer uma interpelação à mesa, 
dizendo que na publicação junto dos media da Ilha Terceira sobre a Assembleia 
Municipal de vinte e três de dezembro houve uma imprecisão que era necessária 
esclarecer, onde em todos os pontos que foram votados nessa Assembleia era referido 
qual era o grupo que propunha os votos com exceção do voto de congratulação ao XIII 
Governo Regional dos Açores, pelo exercício das novas funções. Disse que, certamente 
por lapso, neste voto não estava identificado qual o grupo que o propunha, neste caso o 
grupo do PS, e onde todos os votos referiam qual o grupo que propunha o voto. 
Agradecia que fosse dado esse conhecimento a essa Assembleia sobre a comunicação 
enviada para a publicação nos media e que caso se verifique este lapso, que seja 
republicado o resumo da Assembleia de vinte e três de dezembro de dois mil e vinte. ----  
 -------- O Presidente da Mesa questionou se seria a informação veiculada nos media, 
tendo o Deputado Paulo Luís confirmado esta questão, e que assim seria feita essa 
correção. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Válter Peres interveio para confirmar que certamente se trataria de 
um lapso porque o próprio partido socialista referiu isso nas suas páginas oficiais. --------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e disse que iam diligenciar esta questão 
junto dos serviços competentes. --------------------------------------------------------------------  
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 23 D E 
JANEIRO A 12 DE ABRIL DE 2021. -----------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento e deu nota 
também das comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, ocorridas a dezoito de 
abril, onde foram atribuídas as distinções e homenagens deliberadas no ano passado e 
do ano de dois mil e vinte um, recordando ainda que no passado ano de dois mil e vinte 
as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro foram uma das primeiras atividades a 
serem canceladas devido à COVID-19, quando tudo já estava preparado. No âmbito da 
Presidência Aberta às Quatro Ribeiras referiu o acompanhamento feito a nível de 
investimentos em muros, nomeadamente muros com altos encargos como o muro de 
suporte e segurança na zona balnear, que devido à sua complexidade aumenta os custos 
da sua construção, para além do muro na Canada da Vista que é de grande largura e 
profundidade custando quase sessenta mil euros mas que era de grande importância 
sobretudo para a segurança da estrada. Salientou ainda a cooperação e a articulação 
entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras para a concessão e 
instalação de mercearia nesta freguesia, com a autarquia praiense a apoiar o processo de 
adaptação das infraestruturas da Junta de Freguesia para o concessionário privado se 
instalar, estando esta fase quase terminada. A vinte e cinco de abril, para além do Dia da 
Liberdade, celebra-se o dia da freguesia de São Brás, no qual a Câmara Municipal 
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correspondeu ao convite da Junta de Freguesia de São Brás e esteve presente na 
inauguração do Centro Interpretativo da Cultura do Ramo Grande, sendo este um 
projeto cofinanciado pela GRATER. Marcou presença ainda nas obras de inauguração 
da remodelação da sala de espetáculos da Sociedade Recreativa Filarmónica de São 
Brás, que obteve apoio em dois mil e vinte e dois mil e vinte um do Regulamento 
Cooperar e Desenvolver da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Já a vinte e oito de 
abril, constatou a sua presença no seminário de turismo digital, organizado pela Câmara 
de Comércio de Angra do Heroísmo, em que além da boa iniciativa, marcou o último 
dia em funções do ex-presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, 
Rodrigo Rodrigues, com o qual a Câmara Municipal sempre teve excelentes relações e 
que sendo sempre reivindicativa, foi também sempre séria e cordial, com ambos os 
municípios a participarem em diversas iniciativas. Para finalizar, abordou a situação de 
várias empreitadas, uma delas a conclusão da empreitada da Muralha da Praia, para 
além do lançamento do concurso para o prolongamento da Marginal, sendo em breve 
adjudicada. Será também adjudicado o Parque Empresarial da Vila das Lajes, que está 
em fase final de recolha da documentação por parte do empreiteiro e das aquisições. 
Quanto ao loteamento da Pedreiras, sublinhou que já tinha realizado as últimas 
escrituras de venda das habitações, onde em breve será lançado o concurso para 
construção das infraestruturas. Quanto à requalificação do edifício dos Paços do 
Concelho, diz que o concurso foi lançado e ficou deserto, sendo esta uma tendência 
geral, revelando que os concursos lançados, por norma têm, no máximo, dois 
concorrentes o que leva a que se conclua que há falta de mão-de-obra e que os 
empreiteiros estão cheios de trabalho. Salienta que esta é a primeira obra que é lançada 
que fica a zero, estando agora a ser reavaliada para novo concurso. Abordou a remoção 
do antigo piso sintético do Campo Municipal Manuel Linhares de Lima, crendo que já 
estava a ser instalado o novo sintético. Disse já ter sido adjudicada a intervenção no 
campo de jogos de São Brás. Quanto à rede viária, disse que para a próxima semana já 
iam para a reunião de câmara a adjudicação de uma das componentes, sendo mais tarde 
tratadas as restantes componentes.  -----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio para questionar o Presidente da Câmara 
sobre: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Sobre o envolvimento ou tomada de posição do Tribunal de Contas 
no Bairro de Santa Rita; ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Sobre as casas do Bairro de Santa Rita, pediu esclarecimentos 
sobre qual o ponto de situação dos contratos de compra e venda; -----------------------------  
 -------- 3ª Questão – Ponto de situação do compromisso do Governo Regional para com 
a Câmara Municipal da Praia da Vitória sobre o pagamento anteriormente assumido; ----  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para fazer duas considerações, uma 
delas sobre a alguma estranheza que tem quanto ao facto de no seu último ano de 
mandato são lançados projetos em vez de os inaugurar. Questionando se os outros três 
foram tempo perdido. Quanto ao Terceira Tech Island, disse que o Presidente da 
Câmara os elucidou, porque não havia contrato nenhum com o Governo anterior 
havendo sempre confiança, mas que quando o responsável já fez um documento e disse 
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publicamente que o Terceira Tech Island era um projeto estruturante não percebia o 
porquê das dúvidas. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Válter Peres interveio e pediu um requerimento à Mesa a solicitar 
o ofício remetido à Câmara Municipal da Praia da Vitória, e há pouco referido pelo 
Deputado Paulo Luís. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio e dirigiu-se ao Deputado Paulo 
Luís, dizendo-lhe que desde que se iniciou o Terceira Tech Island toda e qualquer 
despesa foi contratualizada como Governo Regional por via de contrato ARAAL, cujo 
contrato terminou a trinta e um de dezembro que correspondia ao Plano e Orçamento do 
anterior Governo. Após este dia, a Câmara Municipal não tem nada contratualizado com 
o Governo Regional, e onde por sua iniciativa, e sem estar contabilizado e em qualquer 
orçamento, renovaram os contratos sem ainda ter discutido este assunto com o novo 
Governo Regional. Constatou que em finais de janeiro teve uma reunião com o 
Presidente do Governo Regional onde lhe foi transmitido que este assunto deveria ser 
tratado com o Secretário Regional competente. Entretanto houve uma reunião com o 
esse mesmo Secretário Regional, onde continuaram sem ter um ofício de 
comprometimento com algum valor, onde apenas foi revelado que iria haver um 
incentivo ao Projeto Terceira Tech Island, e que só após a aprovação dos documentos 
iria constar no Plano e Orçamento, mas que isso não aconteceu, sendo a resposta do 
Secretário Regional insuficiente. Diz que o mesmo acontece com os cursos por abrir e 
com que está a decorrer, porque a organização do Terceira Tech Island cabe ao Governo 
e tem um curso aberto, sem se falar dele, e onde a tutela não o incentivou. -----------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal disse ao Deputado Válter Peres que o 
documento requerido iria ser remetido rapidamente. --------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara respondeu ao Deputado José Laranjo que: ---------------  
 -------- 1ª Questão – O que foi notícia pública surge de uma denúncia anónima que foi 
feita sobre o pagamento antes do visto sobre o processo de Santa Rita, o qual tinha sido 
claro e discutido em Assembleia, onde o que não tinham era o visto prévio em tempo 
útil derivado aos compromissos todos da estrutura de receita para se poder submeter ao 
Tribunal de Contas. Disse que este processo era rico em termos de deliberações do 
Tribunal de Contas menos favoráveis à população e habitantes e onde não tinha hesitado 
nunca em avançar com o pagamento, mesmo sem visto. ----------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Disse que esse era o próximo passo a dar, onde o loteamento esteve 
em discussão pública recentemente e em breve iria proceder ao registo do loteamento. 
Só com este registo é que podia avançar com a legalização do bairro, apesar de já estar 
quase concluído e as habitações ainda não terem licença de habitabilidade. Realça que 
houve sempre propostas de alteração pelos moradores à última hora até se chegar a um 
acordo. Após este registo, todo o conjunto de cem habitações passa a estar legal e passa 
a ter as devidas licenças de habitabilidade para se dar início aos contratos de compra e 
venda, esperando iniciar esse processo já em maio, tendo já feito o levantamento 
socioeconómico e cujo processo não iria depender inteiramente dos timings da Câmara 
Municipal porque poderiam haver recursos à banca ou, para o caso de quem não tenha 
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essa possibilidade, iriam proceder para contratos de arrendamento ou outra eventual 
solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 3ª Questão – Salienta que era o ano em que sempre foi esperado a 
comparticipação do Governo Regional. Disse que já havia reunido com o Presidente do 
Governo, que, entretanto, foi reencaminhado este assunto para o Vice-Presidente, não 
tendo havido qualquer conversação formal até ao momento. Salienta que tem a 
expetativa de que o Governo Regional irá cumprir com esta matéria, tendo-lhe sido dito 
que não tinha a perspetiva de arranjar um milhão de euros “do pé para a mão”, mas que 
de todo o modo, a Câmara Municipal está disponível para arranjar uma solução 
conjunta.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse que era surpreendente a ligeireza com 
que o Presidente da Câmara interpretava os relatórios do Tribunal de Contas, sendo este 
uma tendência constante. Esclarece que em abril de dois mil e dezanove, o grupo do 
PSD alertou para a questão da ilegalidade que estava a cometer, com base no parecer do 
seu diretor financeiro, onde não possível efetuar qualquer pagamento e que estava a 
incorrer numa responsabilidade financeira sancionatória. Salienta que há um conjunto 
de considerações no relatório que são importantes serem lidas, nomeadamente a da 
responsabilização do Presidente da Câmara Municipal pela autorização de pagamentos 
no valor de dois milhões e cem mil euros sem visto do Tribunal de Contas, cujo visto 
serve para aferir se a Câmara Municipal pode efetuar o pagamento. Adiantou ainda, 
conforme o documento refere, “os atos do autarca consubstanciados pela autorização 
dos pagamentos sem que o contrato que lhes dá origem, sem que Tribunal de Contas os 
tenha visado, configura a realização por diversas vezes do mesmo tipo de infração”, 
sendo uma delas no dia da escritura e outra em março de dois mil e vinte, onde pagou 
um milhão de euros. Acrescentou que o contrato tinha sido negociado pelo Presidente 
da Câmara, mas que o deveria ter negociado em condições com possibilidade de ter de 
só efetuar os pagamentos após o visto do Tribunal de Contas. Refere que uma pessoa 
com responsabilidades e sabendo, efetivamente, como os processos têm de ser, põe de 
lado a lei e usa o argumento que quer ficar do lado da história, mas cujo lado conta com 
uma ação que custou à Câmara Municipal nove mil e cem euros, decorrentes do 
pagamento dos custos do processo com o Tribunal de Contas. Posto isto, questionou se 
já tinha obtido o visto do Tribunal de Contas sobre a aquisição dos terrenos; e se já foi 
feito o pagamento de março de dois mil e vinte e um aos proprietários.----------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para dizer que a questão do 
custo dos nove mil euros era demagógica porque todas as intervenções do Tribunal de 
Contas são sempre pagas pela entidade auditada, e que isso não decorre da solução 
definitiva. Quanto à responsabilidade e dever do Presidente da Câmara, disse que o seu 
dever era estar ao lado das pessoas, recordando que na intervenção do Deputado Paulo 
Luís as pessoas nunca foram referidas, sendo importante voltar a dois mil e dezoito para 
recordar que esta situação surge de uma situação social iminente e urgente após 
decisões de tribunais que iriam levar ao despejo de cerca de cem famílias e habitações. 
Disse ainda que o tempo administrativo e dos procedimentos, por muito que o 
quisessem, era incompatível com o tempo social dos despejos e a partir do momento em 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 2  Página 11 de 17 
 
 

 

que esta decisão dos despejos iria avançar, é necessária uma ação rápida para estancar o 
flagelo social e onde todos os presentes numa Assembleia Municipal anterior foram 
solidários com os moradores. Salienta que estavam ali para assumir as 
responsabilidades e que não teve problemas em assumir o despacho para efetuar o 
pagamento depois do parecer técnico, sempre de forma consciente e firme. Sublinha 
ainda que não percebe como é que foi possível o Deputado Paulo Luís ter aquela 
intervenção, esquecendo as pessoas envolvidas. Quanto ao procedimento que está em 
curso, e em termos políticos, para se instruir esse procedimento para o visto é necessário 
ter toda a operação documentada da sua fonte de financiamento a qual ainda não está 
toda financiada, estando a faltar o contrato ARAAL com o Governo Regional, onde 
após esse relatório faltava pagar um milhão e novecentos mil euros, e sempre reiterou 
que essa estrutura estava montada para dois milhões do Governo da República, um 
milhão do Governo Regional e cerca de um milhão por parte dos moradores. Os 
moradores que têm condições para adquirir já assinaram o contrato de promessa de 
compra e venda. Disse compreender a demora de todas as partes, e que quanto ao 
pagamento do prazo que terminava no final do mês de março, disse ter já o ter efetuado 
e que informou o Tribunal de Contas que tinha dado ordem para tal, independentemente 
dessa questão, essa operação não deixa de se concretizar porque a única ilegalidade 
atestada pelo Tribunal de Contas é questão de não ter a autorização prévia do Tribunal 
de Contas para efetuar o pagamento. Afirma que a sua missão passa por dar uma 
resposta rápida às pessoas naquele que é um processo complicado e cheio de 
ilegalidades desde o início, mas que foram todas reportadas ao Tribunal de Contas, 
dizendo que questionou mesmo o Tribunal de Contas de como as poderia resolver tendo 
tido como resposta que esse assunto não era da sua competência. Afirma ter feito uma 
denúncia sobre como o bairro surgiu de forma a contextualizar o Tribunal de Contas. 
Sublinha que muitas vezes o tempo de recolher os vistos demora mais de um ano, daí ter 
tomada uma atitude urgente, recordando ter terminado uma intervenção sua com uma 
citação de Sá Carneiro, que a citou novamente: “A política sem risco é uma chatice, mas 
sem ética é uma vergonha.” -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para dizer que Sá Carneiro deu “duas 
voltas à cova” porque falava em risco e não em ilegalidades. De um ponto de vista 
emocional, afirma compreender os argumentos utilizados e tendo em conta a premência 
social à qual o PSD se associou, mas que ele é Presidente de vinte e uma mil pessoas, 
onde para implementar alguma coisa deve fazê-lo com mais antecedência ou procurar 
alternativas num quadro de legalidade. Salienta que isto pode ser um padrão 
preocupante, onde há ações tomadas independentemente dos procedimentos legais. 
Sobre o Tribunal de Contas disse que ele e os praienses já estavam esclarecidos sobre os 
números. Sobre o apoio no valor de trinta e cinco mil euros concedido ao Sport Clube 
Praiense, e segundo o que foi veiculado na Comunicação Social, em que o objetivo era 
permitir ao Praiense readquirir as ações à SAD que tinham sido vendidas dois anos 
antes, e defende que o que está em causa não é Sport Clube Praiense como instituição, 
mas revelando-se um ato de gestão levado a cabo pelo Presidente da Câmara, a sua 
questão prende-se com qual era a ideia de quando fez aprovar em Reunião de Câmara 
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um apoio de trinta e cinco mil euros a um clube desportivo para readquirir ações. Disse 
que esta atitude denotava que independentemente do valor, a Câmara Municipal estava 
disponível, e questionou o Presidente da Câmara se sabia como funcionavam os outros 
clubes, onde quando qualquer estrutura diretiva quer fazer um investimento o que fazem 
é arranjar patrocinadores ou recorrem à banca, assumindo o risco. Afirma que com esta 
atitude a Câmara Municipal tirava o risco de qualquer coisa que seja feita nesta terra, 
com a implicação de que abre um precedente gravíssimo, onde qualquer clube pode 
recorrer à Câmara Municipal independentemente do que queira fazer, questionando 
sobre o que se poderia dizer às pessoas que fizeram hipotecas das suas casas para o seu 
clube crescer. Acrescentou ainda que trazer esta questão como um apoio de emergência, 
onde não acreditava que esta situação tinha sido descoberta recentemente para assim ser 
apresentada em reunião de Câmara. Recordou que há uns anos atrás o Juventude 
Desportiva Lajense quis investir e o que os seus sócios fizeram foi hipotecar as suas 
casas, mas não correu bem, levando a que clube tivesse de recorrer a várias iniciativas 
próprias para angariar fundos. -----------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Válter Peres abordou a questão do Bairro de Santa Rita e 
questionou se haveria alguém que não estava satisfeita com a resolução do problema. 
Afirma que o Presidente da Câmara estava ali para resolver problemas aos praienses. 
Disse ainda que não queria retirar a emoção deste assunto, e onde foi dito que o 
Presidente da Câmara assumiu todas as responsabilidades, incluindo a importância das 
pessoas, onde foi sempre honesto e claro para com os munícipes envolvidos. Disse que 
era um problema com timings não compatíveis, onde estavam aqui todos para defender 
uma melhor qualidade de vida para os praienses. Perguntou ao Presidente da Câmara, de 
forma retórica ou não, se aquela ação não foi cometida para o bem das pessoas e das 
suas habitações, e se não acha importante valorizar as pessoas. Terminou dando os 
parabéns pela resolução tomada. --------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para dizer que havia alguma 
demagogia sobre o valor dos emolumentos, independentemente do resultado do 
relatório, a partir do momento que há denúncia a Câmara Municipal tem que os pagar 
sempre, porque o Tribunal de Contas, como instituição independente financia-se das 
auditorias que faz. Quanto à questão de ilegalidade constatada pelo Deputado Valter 
Peres, e apreciando a mesma, confirma que o Bairro Americano é um poço de 
ilegalidades desde o seu início e em todas as questões, não havendo planos de segurança 
e que foi este executivo camarário que abraçou o projeto de tornar aquele espaço legal 
em todos os aspetos e onde durante setenta anos ninguém fez nada. No pagamento dos 
terrenos, afirma que tiveram que tomar uma posição e assume a responsabilidade, mas 
que a avaliação política dita que a importância era acabar com as ilegalidades todas e 
que no fim o Bairro dos Americanos será todo legal e as pessoas terão uma habitação 
condigna, com seguro de habitação, licença de habitabilidade e possibilidade de fazer 
um empréstimo à habitação sem recorrer a empréstimos pessoais. Disse que se 
respeitassem todas as decisões dos tribunais também tinham respeitado a decisão dos 
despejos, mas tomaram uma posição que defendia aqueles praienses. Quanto ao Sport 
Clube Praiense, e de toda a retórica altamente demagógica a que o Deputado Paulo Luís 
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procedeu e que procura misturar vários assuntos, sugeriu que o mesmo deputado 
procurasse ler a proposta aprovada em sede de Reunião de Câmara e que peça o 
processo em tribunal junto do Sport Clube Praiense que encetou contra os proprietários 
de setenta por cento da SAD. Quando vir esses documentos vai perceber que a urgência 
era do Praiense e não da Câmara Municipal, o qual precisava desse valor para depósito 
para recorrer à sua ação. Esclarece ainda que a comparação das estórias com outros 
clubes não está em causa, porque esse valor do Praiense não foi para pagar dívidas, mas 
sim pagar poder recorrer uma ação que está em tribunal para conseguir aceder aos 
direitos desportivos de uma entidade de utilidade pública da Praia da Vitória. Quanto às 
dívidas, a direção e os sócios do Praiense haverão de trabalhar para tal, mas salienta que 
a Câmara Municipal sempre foi solidária para com os clubes do seu concelho e agem 
dentro das suas responsabilidades, sem querer tirar o risco das dívidas. Sublinha que 
esta operação, do ponto de vista técnico, o que o Praiense pede é para ficar a ser dono de 
cem por cento da SAD. Disse ainda que o apoio ao associativismo é uma marca deste 
executivo camarário, dos reforços dos mecanismos de apoio às mesmas e dos 
regulamentos que apoiam as necessidades de cada instituição. --------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse e reitera que desde o início do 
processo do Bairro Americano de Santa Rita que o CDS disse que tudo faria para que 
esse processo decorresse de forma célere e tivesse um fim satisfatório para todas as 
partes. Afirma que lamentava que tenha sido essa decisão que o Tribunal de Contas 
tomou, mas reconhece a sua postura de assumir as responsabilidades políticas e 
financeiros de uma decisão política para resolver um problema social no nosso 
Concelho. Refere que há uma questão que o intriga, que é chegada a esta fase do 
processo, como é que ainda falta o financiamento de um milhão de euros do governo e 
gostaria de ser esclarecido sobre este assunto. Disse que da memória que tem de 
Assembleias Municipais em que se abordou esta questão, foi dito que os pagamentos 
aos proprietários já estavam a decorrer o que para ele significava que o processo 
financeiro já estava tratado e assegurado. ---------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio sobre os terrenos de Santa Rita e disse 
reconhecer que todo o processo continha diversas ilegalidades, o que não era motivo 
para que o PSD se tivesse desassociado da Câmara Municipal para resolver esta 
situação, mas no momento em que a autarquia comete uma ilegalidade aí não se pode 
associar. Adiantou ainda sobre a questão do Sport Clube Praiense, onde afirmou que 
nunca tinha falado de dívidas e disse especificamente que se remetia à aquisição de 
posição de acionista da SAD, que foi vendida há uns anos a um investidor. Falando 
agora sim em dívidas, o Deputado Paulo Luís disse que quando não há dinheiro faz-se 
uma dívida, mas que com esta ação da Câmara Municipal o que revela é a Câmara 
Municipal está sempre disponível para uma solução. Salienta que o que estavam a 
discutir era um ato de gestão da Câmara Municipal porque este tem repercussões em 
todo o concelho com este sentido de disponibilizar montantes financeiros às entidades, 
sendo uma situação ou não de emergência. Falou também sobre o contrato celebrado em 
abril de dois mil e vinte no valor de quarenta e um mil euros com a empresa Media Gate 
para prestação de serviços na estrutura municipal Praia Links – Incubadora de empresas, 
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na resposta à necessidade de dinamização do tecido empresarial da Praia da Vitória no 
período pós-COVID-19, com data de conclusão até ao final do ano de dois mil e vinte e 
um. Referiu que nas últimas atas de Reunião de Câmara não encontrou qualquer 
declaração ou posição sobre o resultado deste estudo, pretendendo saber se já há uma 
conclusão do estudo e se pode partilhar algumas dessas ilações. ------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e começou por abordar a 
questão do contrato com a Media Gate, dzendo que esse estudo ainda estava em 
desenvolvimento, daí ainda não ter sido apresentado, mas que se ia inteirar do assunto 
sendo posteriormente tratadas as informações para depois tomar ações consoante o 
resultado. Quanto à questão das dívidas do Sport Clube Praiense, deu razão ao 
Deputado Paulo Luís de quando disse que tudo o que fazia tinha impacto em todo o 
concelho e sobre a questão de quando uma entidade necessitava recorria à Câmara 
Municipal. Disse que esta última ação se devia aos amplos mecanismos de apoios 
disponíveis ao associativismo. Quanto ao impacto, disse não ter dúvidas de que do lado 
do PSD, se a Câmara Municipal tivesse recusado o pedido do Sport Clube Praiense à 
Câmara Municipal, a voz da bancada do PSD se levantaria contra o não apoio. Pousadas 
estas questões e ponderado o equilíbrio dos valores, necessidades e soluções da direção 
do Sport Clube Praiense, a Câmara Municipal entendeu dizer “sim”. Se tivesse sido dito 
“não”, passaria a mensagem de que, fosse qual fosse a situação da associação, a Câmara 
Municipal não era solidária. Quanto à questão colocada pelo Deputado Pedro Pinto, 
respondeu que ia falar de cor, mas que o acordo consistia em pagamentos até ao final do 
mês de março, sendo que de dois mil e dezoito até dois mil e vinte iriam receber um 
milhão de euros anual, e em dois mil e vinte e um iriam receber novecentos mil euros. A 
estrutura financeira montada, tendo em conta os compromissos de solidariedade e os 
prazos de cada uma das entidades, os dois primeiros anos seriam dois milhões e cem 
euros, financiados pelo Governo da República com efeito tendo já recebidos, mas não 
em anos corretos, dizendo que em dois mil e dezoito receberam do Fundo Ambiental 
seiscentos mil euros, e em dois mil e dezanove, um milhão e quinhentos. Em dois mil e 
vinte a Câmara Municipal já pagou, mas a estrutura de tesouraria é diferente porque 
contraiu um empréstimo de curto-prazo de dois milhões para assumir o compromisso. 
Nesse mesmo ano era o ano para receber o milhão do Governo dos Açores, não estando 
este processo escrito e descriminado sendo esta uma solução tomada por ele de avançar 
com o montante financeiro. Em dois mil e vinte e dois seria o ano dos moradores porque 
na previsão da Câmara Municipal seria o ano em que iriam vender os lotes. Quando 
chegasse ao ano de pagar a última tranche seria com a receita dos moradores, mas que, 
felizmente, o loteamento foi mais rápido do que previsto e conseguiram começar a 
vender já este ano os lotes tendo tido mais receita do que previsto, sendo que esses 
novecentos mil euros virão mais cedo. Na conversa que teve com o Presidente do 
Governo disse não era fácil arranjar aquele montante financeiro “do pé para a mão”, 
mas que se não fosse num ano, seria em dois, mas que não havia problema, tal como 
aconteceu com o Governo da República, desde que o compromisso fosse cumprido. 
Disse que já foram pagos três milhões e cem pela Câmara Municipal, faltando pagar a 
última tranche que vence em março do próximo ano no valor de novecentos mil euros. --  
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 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e pediu para ser esclarecido sobre a 
assinatura do contrato na Horta com a Secretária Regional da Solidariedade Social em 
dois mil dezoito para a questão dos terrenos, questionando sobre o que foi assinado, até 
porque não há nenhum documento que possa enquadrar esse milhão em falta. -------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado Paulo Luís que o 
que aconteceu foi a assinatura do acordo dos proprietários. Afirma ter uma ampla 
documentação da Assembleia Regional e do Governo Regional, mas o documento que 
atestará efetivamente o ponto de vista financeiro só irá surgir com o contrato ARAAL 
para o financiamento. O mesmo aconteceu com o Fundo Ambiental onde só depois dos 
contratos anuais é que puderam carregar a receita na contabilidade. --------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e teceu umas considerações sobre a 
discussão, dizendo que se há coisas que lhe fazem muita confusão é a memória curta e a 
incoerência sobre aquilo que se diz e faz. Começando por esta última parte, deu os 
parabéns ao Deputado Pedro Pinto que na altura da assinatura de abril, aquando da 
assinatura e do assumir de responsabilidades do Presidente da Câmara, manteve uma 
posição de concordância até ao dia de hoje perante a Assembleia Municipal, ao 
contrário de outros que em dois mil e dezoito nada fizeram, e onde a Câmara Municipal 
resolveu uma situação social grave, mas que quando surgiu a notícia de que a situação 
tinha sido resolvida foram “palmas para toda a gente porque toda a gente trabalhou e 
estava resolvido”, no entanto era uma situação arrastada há décadas e quando foi a 
votação de assumir responsabilidades votaram contra e hoje manifestaram o seu 
desagrado. Disse que sempre foi assumido em Assembleia Municipal pelo Presidente da 
Câmara que assumia o risco e onde várias vezes foi mencionado que a Câmara 
Municipal nada fazia, havendo quem recorresse aos Deputados do PSD para resolverem 
a sua situação. Quando surge a situação do Sport Clube Praiense surgiu a mesma 
questão em que se afirmava que a Câmara Municipal nada fazia, mas que o mais 
importante no meio disto tudo era que fossem falados nos nove mil euros para serem 
pagos, mas que com esse passo várias famílias foram beneficiadas. Disse que esta 
situação só se levantou por parte de uma denúncia anónima e que o Tribunal de Contas 
só atuou por causa desta denúncia, o que revela que há alguém que não quer que esta 
situação se resolva e que há praienses que não estão interessados em resolver os 
problemas de praienses. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e questionou o porquê do contrato 
ARAAL não ter sido assinado em dois mil e dezanove ou dois mil e vinte para 
assegurar o milhão em falta. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que o contrato não foi assinado 
porque, em regra, os contratos ARAAL são sempre anuais, à semelhança dos que houve 
para o Terceira Tech Island e com o Governo da República. Disse que ia acreditar na 
palavra do Presidente do Governo para arranjar o milhão em falta nos próximos dois 
anos, inclusive com montantes diferentes nos contratos ARAAL. ----------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
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 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA QUALIDADE  DE SERVIÇOS 
DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, REFERENTE AO 1º E  2º 
SEMESTRES DE 2020. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS REL ATIVO AO 3.º 
TRIMESTRE DE 2020 DA TERAMB, EM. ------------------ ---------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para questionar sobre quando é que estava 
prevista a apresentação de contas do fecho do ano de dois mil e vinte. -----------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado Paulo Luís que, 
tal como no ano passado, com o fecho das contas a ser tratado nas Assembleias 
Municipais de junho, este decorre das alterações legislativas e dos atrasos provocados 
pela pandemia e irá ser então apresentado em junho. --------------------------------------------  
 
 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ADESÃO DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA À ASSOCIAÇÃ O 
PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM ATIVIDADE TAUROMÁQUICA . --------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra para afirmar que o CDS iria votar 
favoravelmente porque a ilha Terceira é uma terra onde a sociedade e os valores 
culturais estão enraizados com os valores da tauromaquia, e disse ainda que nos tempos 
que correm torna-se premente este tipo de associação, até porque vive-se um tempo em 
que as minorias tentam impor as suas matrizes e valores culturais à maioria e, portanto, 
o CDS está do lado das tradições da ilha Terceira. -----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Manuel Pires interveio para afirmar que era inquestionável a 
importância que a tauromaquia tem na Ilha Terceira e no seu quotidiano, onde o 
concelho da Praia da Vitória não era exceção e onde é evidente o impacto social, 
económico e cultural que a tauromaquia tem na vida dos cidadãos. Considerou que a 
criação desta nova associação vem em boa hora e surge como uma forma de se criar 
uma relação entre os vários municípios como força comum, para além da conhecida 
Secção dos Municípios com Atividade Taurina, que não tem qualquer poder jurídico ou 
financeiro, ou seja, mais limitada, enquanto que esta nova associação permite uma 
melhor operacionalização dos municípios para uma melhor divulgação e potenciação da 
atividade tauromáquica. Terminou afirmando que a bancada do PS iria votar a favor. ----  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para dizer que já está a ser 
preparada uma iniciativa desta Associação, em parceria com a Protoiro, que passa por 
um conjunto de estudos socioeconómicos por todo o país para análise da geração de 
riqueza pela atividade tauromáquica. Adianta que já há um acordo com a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo para se fazer este estudo na Ilha Terceira, mas que 
ainda não está adjudicado, onde mais tarde dará nota dos desenvolvimentos do estudo. --  
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 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA E O  
MUNICÍPIO DE PENACOVA . ------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra para esclarecer sobre o comunicado 
que o Deputado Paulo Luís referiu no início da sessão, e disse que o comunicado 
enviado para a Comunicação Social estava correto em termos de português. 
Prestou ainda um esclarecimento sobre a reunião que tiveram com os líderes 
parlamentares antes da Assembleia Municipal decorrente, sobre os quarenta anos 
da elevação da Praia da Vitória a cidade, onde foi proposto fazer uma Assembleia 
Municipal Extraordinária, comemorativa do dia 20 de junho, data da elevação da 
Praia da Vitória a Cidade. Essa Assembleia iria ter uma intervenção de cada 
grupo parlamentar, do Presidente da Assembleia e do Presidente da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------- -----------------------------------------------------  
  
 -------- 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 dez minutos, e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da segunda sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e um, 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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