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ATA Nº 4 
 

3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 
 

25 DE JUNHO DE 2021 
 

 -------- Aos vinte e cinco dias, do mês de junho, 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 terceira 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, Isménia Carvalho Landeiro Alves, Elmano Manuel Vieira Nunes - PS, Daniela 
Filipa Arruda Medeiros – PS em substituição de Válter Manuel Linhares Peres – PS, 
José Adriano Meneses Laranjo – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, José 
Manuel de Aguiar Paim – PS, Francisco António Simões Rocha – PS em substituição de 
Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – PS, Agostinho 
Toste Simões – PS em substituição de Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Laura 
Alexandra Lima Borges – PSD em substituição de  Paulo Rui Mendes Homem – PSD, 
Bruno César Félix Nogueira – PSD, Jorge Emanuel Costa Gomes – PSD em 
substituição de Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, José Coelho Aurélio Gomes – PSD 
em substituição de Francisco Leonel Mendes Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel 
Martins Luís – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PSD, Paula Cristina Ávila da Rocha 
- PSD em substituição de Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, Filipe Barcelos 
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, Válter Manuel Linhares Peres – PS, Bruno João 
Branco Ávila Messias – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Paulo Rui Mendes 
Homem – PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Francisco Leonel Mendes Simões 
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Ávila – 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, 
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, Valter Manuel Linhares Peres – PS, Bruno João 
Branco Ávila Messias – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, Hélder Francisco da 
Silva Pereira – PS, Anália Maria Tavares de Quadros Gaspar – PS, Maria Luísa 
Amarante Gomes Campos – PSD, Fernando Fausto Miranda Lopes – PSD, Maria Dária 
Homem de Meneses Lima, Rui Manuel Azevedo Mendonça – PSD. -------------------------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui 
Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel Silva Borges e Rui Miguel Mendes Espínola.  
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E VIN TE E 
UM – SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA: --------------------------------------------------- 
 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por maioria, com vinte e nove 
votos a favor, dezanove do PS, nove do PSD e um do CDS, e com duas abstenções 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----    
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, às freguesias e vila do concelho da Praia da Vitória, pela 
conquista do Prémio de Excelência, no concurso “Eco Freguesia, Freguesia Limpa 
2020” lido pela Deputada Nivalda Bettencourt. --------------------------------------------------   
 -------- 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 se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra para dizer que iria votar contra, em 
coerência com tudo o que tem dito nas últimas sessões de Assembleia, apesar de este 
ano ser o primeiro ano em que a freguesia de Agualva recebe este prémio. -----------------  
 -------- (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 Partido Socialista, onze votos a favor do Partido Social Democrata, um 
voto contra do Partido Social Democrata e um voto a favor do Partido Popular. ----  
 
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, ao Professor Doutor Leandro Adelino Andrade Cardoso, pelo 
seu trabalho de pesquisa e entrega, contribuindo para os registos da História da 
Freguesia de Fontinhas, lido pela Deputada Sandra Galvão. -----------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse 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 PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pela organização da 
1.ª Prova do Campeonato Regional de Vela Ligeira dos Açores, lido pela Deputada 
Daniela Medeiros. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- 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 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, à Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, pela 
presença no Play Off de Apuramento do Campeão Nacional de Séniores Masculinos – 
Divisão de Elite 2020/2021, lido pelo Deputado Paulo Luís. ----------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio para informar que a bancada do PS 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 PS: ---------------------------------------------------------------------------  



 
 

 
 

 

Casa das Tias  9760-500  Praia da Vitória  -  Ilha Terceira  -  Açores 

www.cmpv.pt  |  tel. 295 542 119  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 4  Página 4 de 18 
 
 

 

 -------- Voto de Congratulação ao Juventude Desportiva Lajense pela organização da 
XIII edição do Ramos Grande Azores Cup, lido pelo Deputada Nivalda Bettencourt. -----  
 -------- Pelo Grupo do PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação ao Juventude Desportiva Lajense pelo XIII Torneio 
Ramo Grande Azores Cup, lido pelo Deputado César Toste. ----------------------------------  
 -------- 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, ao Grupo Desportivo dos Biscoitos pela conquista do 
título de Campeão da Ilha Terceira de Andebol no escalão sénior, época 2020/2021, lido 
pelo Deputado José Laranjo. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto apresentado. ----------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse 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 Governo Regional dos Açores pela devolução às 
Câmaras Municipais dos Açores da dívida relativa à retenção dos 5% do IRS de 2009 e 
2010, lido pelo Deputado César Toste. ------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Junta de Freguesia de São Brás, pela inauguração do 
Centro Interpretativo de Cultura Rural do Ramo Grande, lido pela Deputada Eulália 
Leal. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (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 Governo da República, pela instalação da Sede do 
Centro do Atlântico na Base das Lajes, lido pelo Deputado José Laranjo. -------------------  
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 -------- O Deputado Paulo Luís interveio para informar que a bancada 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 Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, pela 
conquista de Campões Nacionais de ténis de mesa escalão sub-12, lido pelo Deputada 
Laura Borges.  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, a todos os atletas, técnicos e dirigentes do Grupo 
Desportivo do Centro Social do Juncal pelos diversos títulos nacionais, regionais e 
locais que têm vindo a conquistar, particularmente o título de campeões nacionais no 
escalão de Sub-12 femininos, lido pelo Deputado António Borges. ---------------------------  
 -------- 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 PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Desportivo Escolar “Os Vitorinos”, pela 
conquista do título de Campeão Regional dos Açores de Basquetebol em séniores 
masculinos, lido pelo Deputado Bruno Nogueira. ------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Desportivo Escolar “Os Vitorinos”, pela 
conquista de Campeões Regionais de Basquetebol Sénior Masculino, lido pelo 
Deputado António Borges.  --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 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 PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à ADREP – Associação Desportiva e Recreativa Escolar 
Praiense, – pela consagração de campeã da região Açores, 2ª Divisão de voleibol 
seniores femininos temporada 2020/2021, lido pelo Deputado Paulo Luís. ------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Desportiva, Recreativa e Escolar Praiense, 
pelo título de Campeã da Zona Açores do Campeonato Nacional da Segunda Divisão de 
Voleibol, época 2020/2021, lido pelo Deputado António Borges. -----------------------------  
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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 PSD: -------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Governo Regional dos Açores de coligação 
PSD/CDSPP/PPM, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, pela aplicação 
da Tarifa Açores, lido pelo Deputado Filipe Rocha.  
 -------- (Texto integral do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ----------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS iria 
votar favoravelmente, tratando-se esta de uma medida que beneficia os açorianos, 
contudo, disse que quando anunciaram esta medida, vários secretários regionais 
afirmavam que as finanças públicas estavam em mau estando, o que lhe faz concluir que 
afinal as finanças públicas não estavam assim tão debilitadas. ---------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Sport Clube Vilanovense, pela conquista do título de 
Campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, época 2020/2021, e 
consequente ascensão ao Campeonato de Futebol dos Açores, lido pelo Agostinho 
Simões. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- O Presidente da Mesa solicitou a autorização aos deputados presentes para se 
fazer leitura dos restantes votos após o fim do tempo regulamentar, a qual foi concedida.  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pelos resultados 
alcançados no Torneio Nacional Zonal de Juvenis, Juniores e Absolutos em Natação, 
lido pelo Deputado António Borges. ---------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Voto de Congratulação, ao jovem atleta Tomás Valadão, pela conquista do título 
de Campeão Regional Sub-12 masculinos, na modalidade de golfe, lido pelo Deputado 
Marco Toste. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, aos alunos Naiara Barros, Marco Correia e Beatriz 
Meneses, pela conquista do título de Campeões Regionais do Concurso Nacional de 
Leitura, lido pelo Deputado José Laranjo. ---------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que bancada do PSD se 
associava ao voto apresentado. ----------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 
Heroísmo, pelos seus 125 anos de existência, lido pelo Deputado José Laranjo. -----------  
 -------- 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 se 
associava ao voto apresentado. ----------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------  
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 -------- Pelas onze horas e quarenta 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 13 D E ABRIL 
7 DE JUNHO DE 2021. -----------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal apresentou o documento e dando nota da 
regular falta de concorrentes para os concursos de obras públicas que se tem registado. 
Referiu ainda a participação na inauguração, a dez de junho, da Casa do Camponês, no 
Cabo da Praia, sendo este um projeto da Junta de Freguesia do Cabo da Praia com 
recurso a fundos da GRATER. Esteve presente no décimo nono aniversário da elevação 
das Lajes à categoria de vila, para além da receção ao clube “Os Vitorinos”, pela 
conquista do título de Campeão Regional dos Açores de Basquetebol em séniores 
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masculinos. A 20 de junho deu nota da Assembleia Municipal extraordinária no âmbito 
das comemorações do quadragésimo aniversário da elevação da Praia da Vitória a 
cidade, dando os parabéns ao Presidente da Mesa pela realização da mesma. Fez 
referência ao protocolo de Geminação com a cidade de Penacova, que tem na sua 
génese Vitorino Nemésio, sendo esta uma plataforma de intercâmbio cultural, social, 
desportivo, recreativa e económico para ambas as cidades. Finalizou abordando a 
situação pandémica no concelho, dizendo que há uma situação estável, salvo duas 
exceções. Entretanto já estabeleceu contacto com o Diretor Regional da Saúde sobre a 
contabilização dos casos de pessoas infetadas do cargueiro estacionado na baía da Praia 
da Vitória serem contabilizados no Cabo da Praia, até porque territorialmente não tem 
sentido estarem associados ao concelho. Quanto ao processo de vacinação no concelho, 
afirma que este decorre a bom ritmo e deu o exemplo do pedido de ajuda do Presidente 
do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira para o reforço das 
equipas para o contacto administrativo com a população, dado o lote grande de vacinas 
disponíveis. Este processo irá ser protocolado, estando a Câmara Municipal à espera dos 
dados serem facultados para se dar início a esses contactos e reforçarem as respetivas 
equipas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra para questionar sobre o Parque 
Empresarial da Vila das Lajes, nomeadamente sobre a situação do loteamento e 
aquisição dos terrenos e também se a Câmara Municipal já recebeu o visto do Tribunal 
de Contas, salientando que andam desde dois mil e dezoito com processos encerrados, 
mas que atualmente gostariam de perceber em que ponto a situação está. Questionou 
ainda sobre o Porto da Praia da Vitória, nomeadamente sobre a reunião que teve com o 
Secretário Regional sobre a questão liberal de um concurso público, sendo este um 
concurso público internacional, e que estão, neste momento, a ser feito um conjunto de 
contactos para averiguar se há interessados nesta concessão, querendo também perceber 
se houve alguma perceção sobre possíveis interessados. Por outro lado, sobre a questão 
do Atlantic Center, onde no voto apresentado manifestou a sua esperança no futuro, mas 
que pela intervenção do Presidente da Câmara há um ponto negativo em torno do 
Atlantic Center em concreto sobre o impacto real que este tem na Praia da Vitória. 
Salientou que em outros debates, o PSD entendeu que este seria uma medida boa, mas 
perante um Conselho de Administração que se reunia duas vezes por ano, o Atlantic 
Center, na componente da Base das Lajes, revela-se importante perceber se este impacto 
será reduzido no concelho, sobretudo tratando-se de uma medida contra o downsizing 
do efetivo militar da Base das Lajes. ---------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e questionou sobre as questões de segurança 
da Marina da Praia. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e respondeu ao Deputado Pedro Pinto 
que esta era uma questão controvertida devido ao concurso da segurança da Marina, 
porque a empresa que ficou em primeiro lugar no concurso não cumpre com certos 
requisitos, onde quando lhes foi pedida a documentação habilitante da decisão, esta não 
entregou a devida documentação. Acrescentou que a Câmara Municipal iria procurar, se 
necessário, fazer um ajuste direito de forma a estar sempre assegurada a segurança da 
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Marina. Deu nota ainda da situação frágil que a empresa que ficou em primeiro lugar no 
concurso se encontrar, estando mesmo a dever dinheiro aos seus funcionários, sendo 
este um dos maiores entraves para a efetivação deste concurso. -------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara dirigiu-se ao Deputado Paulo Luís, respondendo-lhe 
que sobre o Atlantic Center, onde provavelmente estaria a fazer confusão entre o Air 
Center e o Atlantic Center, sendo este primeiro anunciado há cerca de dois anos e tem 
estruturas na Praia da Vitória, Angra do Heroísmo e um pouco por todo o território 
nacional e internacional. Disse que a questão das reuniões era tal como o Deputado 
Paulo Luís afirmou, mas que há projetos de investigação que vão sendo desenvolvidos, 
bem como outros eventos e pouco mais. Disse que em termos de conceito, trata-se de 
uma convenção que reúne aproximadamente dezasseis países, mas que desenvolve 
trabalhos noutras latitudes onde o predomínio da NATO está presente, onde o que 
acontece é que há uma equipa instalada em permanência e possivelmente virá a receber 
as delegações e reuniões. Salienta que é uma valência importante para o Concelho, 
trazendo emprego e gerando riqueza, onde localmente cria três empregos estáveis e 
garante a importância do posicionamento geoestratégico da infraestrutura, concordando 
com as palavras do Ministro da Defesa Nacional e do Presidente do Governo Regional 
sobre a questão geoestratégica. Admite ainda que tratando-se de um trabalho ligado à 
alta tecnologia do futuro poderá haver mão-de-obra altamente qualificada a vir de fora. 
Quanto ao Parque Empresarial da Vila das Lajes, disse que este foi adjudicado e com 
contrato assinado no primeiro trimestre. Quanto ao visto do Tribunal de Contas, foram 
remetidas já várias remessas de documentação, incluindo o parecer da Direção Regional 
do Ordenamento do Território, mas que pelo valor elevado da obra ainda não foram 
iniciados os trabalhos. Quanto aos terrenos disse que faltavam, sensivelmente, adquirir 
duas parcelas, estando a restante componente administrativa já encaminhada, estando 
em falta só o visto do Tribunal de Contas. Quanto ao Porto da Praia, disse que não 
poderia ser muito conciso devido à própria reunião ter sido inconclusiva sobre a visão 
do Secretário Regional, manifestando também a sua preocupação com o conhecimento e 
os documentos que o Secretário Regional tinha. Disse que foi a própria Secretaria que 
lhes pediu a informação que já foi enviada, e que já teve uma conversa com o Vice-
Presidente do Governo Regional a alertar para esta questão onde os documentos ou 
estão desaparecidos ou não foram encontrados. Salientou que o Secretário Regional 
dispunha do estudo da Câmara do Comércio datado de dois mil e oito, o qual lhe parece 
que não faz sentido nenhum por estar ultrapassado, ainda para mais tendo a Assembleia 
Regional dos Açores documentos mais atualizados em sua posse, mas que de qualquer 
forma já remetera os documentos municipais mais recentes a essa mesma Secretaria. 
Disse que duvidava que esses contactos para a concessão estivessem a ser feitos do 
ponto de vista oficial. ---------------------------------------------------------------------------------   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
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APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL D A 
DESPESA -EMPREITADA DE “ZONA BALNEAR DA PRAIA DA RI VIERA - 
CONSTRUÇÃO DE BAR/BALNEÁRIOS DA RIVIERA”; --------- ----------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- Submetido a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO N.º 1 AO 
ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
PRAIA DA VITÓRIA DE 2021 E REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO; -------------------------------------------- ---------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- Submetido a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com dezanove 
votos a favor do Partido Socialista, onze abstenções do Partido Social Democrata e 
uma abstenção do Partido Popular. -------------------------------------------------------------  
 
 -------- 5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020, DA PRAIA AMBIENTE, E .M. --------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para os pontos cinco 
a seis serem apresentados em simultâneo, a qual foi autorizada. ------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020, DA COOPERATIVA PRAIA  
CULTURAL.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este foi apresentado em simultâneo com o anterior. ------------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E 
CONTAS DO MUNICÍPIO - ANO DE 2020. -------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- Submetida a votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com dezanove votos 
a favor do Partido Socialista e dez votos contra do Partido Social Democrata. --------------  
 
 -------- 8. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS E DIREITOS 
PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO - A NO DE 
2020. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA  DO PLANO DE 
PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E 
INFRAÇÕES CONEXAS, ELABORADO POR SANTOS VAZ, TRIGO DE 
MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA. ----------------------------------------------------  
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 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 10. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRI A - ANO 
DE 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís usou da palavra e disse que, de facto, a 
sustentabilidade da Praia Ambiente ficou marcada pelos subsídios de exploração 
transferidos pela Câmara Municipal, sendo certo que esta pandemia afetou a empresa 
municipal e que foram estas transferências que impediram um resultado negativo, mas 
que entendia o porquê dos resultados apresentados. Quanto à Praia Cultural, perguntou 
sobre rubrica de abates e alienações, no valor de cerca de seiscentos e trinta mil euros, 
dos quais do ano de dois mil e vinte, perguntando sobre a que se refere o material 
alienado ou abatido. Pediu para ser esclarecido sobre o quadro de Outros Rendimentos e 
Ganhos onde no ano de dois mil e dezanove para dois mil e vinte a Praia Cultural 
apresenta um rendimento e ganho de investimento não-financeiro de cerca de duzentos e 
cinquenta e quatro mil euros, perguntando a que se referia este valor. Na parte dos 
Gastos, questionou sobre a questão de na parte dos Outros haver um crescimento de 
trezentos e setenta mil euros, onde não é referida a explicação para este valor. No 
mesmo campo, surgem outros duzentos mil euros como Donativos, questionando a que 
se deve este valor. Quanto às contas do Município, fez uma correção sobre o resultado 
líquido do Município da Praia da Vitória, onde afirmou que este advinha 
exclusivamente de uma alteração contabilística das amortizações, não tendo a ver 
diretamente com a operação da Câmara Municipal. Acrescentou que a forma como o 
Presidente da Câmara explanou, não foi referida esta nova norma contabilística, porque 
nas amortizações, de um ponto de vista técnico, no ano de dois mil e vinte queda-se por 
uma execução de cinquenta e nove por cento, não sendo desculpável pela pandemia 
porque em anos anteriores a taxa de execução fora semelhante, apresentando assim um 
padrão. Por outro lado, a Câmara Municipal em dois mil e vinte teve um aumento da 
receita em cerca de três milhões, que combinados com o que não foi gasto, fazem com 
que as contas pareçam sólidas, sem considerar o empréstimo contraído por conta da 
COVID-19. Referiu que o PSD sempre foi contra a existência desta “Câmara paralela”, 
o qual foi apontado no Tribunal de Contas como a ASTP, mas quanto ao passivo das 
contas da Câmara Municipal perfaz um valor de dezassete milhões euros faltando o 
valor da “Câmara Paralela” de oito milhões de euros, onde alguém há-de pagar. Disse 
que enquanto várias Câmaras Municipais estão a inaugurar a obra feita, o que é 
apresentado na Câmara Municipal da Praia da Vitória são uns projetos e desenhos, sem 
que obras estruturantes defendidas durante a campanha eleitoral do Presidente da 
Câmara estivessem concluídas, e que, após quatro anos, obras como o Parque 
Empresarial da Vila das Lajes, que foi prometido que em dois mil e dezoito a 
documentação estivesse pronta, bem como o Prolongamento da Marginal, o Cais de 
Cruzeiros, e o novo edifício para os novos Serviços Municipais no centro da cidade. 
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Deu exemplo também do Orçamento Participativo das Juntas de Freguesia e Municipal 
e do novo PDM que também não resultaram em nada, onde em quatro anos não há um 
documento orientador. Salienta que entramos nos padrões de esperar por documentos e 
dos desenhos, onde nada é feito e a culpa não é do Presidente da Câmara, e continua-se 
sem obras feitas. Salientou que é necessário que se saiba o que se passa para esta 
situação e que estejamos todos à altura de se dizer às pessoas o que é concretizável. ------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que “uma mão cheia de nada e 
outra cheia de coisa nenhuma”, resumia a intervenção do Deputado Paulo Luís sobre a 
atuação da Câmara Municipal. Disse que estava com um dilema porque há assuntos que 
não sabe se há argumentos que pode usar, ou se há outros que vão para o “Canal de 
História”, porque em determinadas alturas servem e em outras não. Disse que como o 
Deputado Paulo Luís referiu, “Enquanto em outras partes do país há Câmaras 
Municipais a inaugurar obras, esta não o faz”, considerando que é verdade, só que 
também foi uma forma de este executivo camarário atuar de uma forma segura, de 
forma a evitar situações como o Pavilhão da Fonte do Bastardo. Referiu ainda que 
anteriormente foi dito pela bancada do PSD, sobre o empréstimo para os arruamentos 
do Concelho, que este executivo estava a “hipotecar o futuro dos nossos filhos”. 
Adiantou que o pavilhão da Fonte do Bastardo já leva pelo menos dezasseis anos de 
atividade, onde necessitou de um investimento considerável que ainda está a ser pago. 
Se é esse tipo de inaugurações que a bancada do PSD quer, então o Deputado José 
Laranjo disse que preferia que não fossem feitas. Deu também o exemplo de aquando 
do início do mandato ter sido convocada uma Assembleia Municipal extraordinária, 
muito legitimamente, por causa do Tribunal de Contas, e que é pena que alguns 
membros da bancada do PSD não estejam presentes, onde foram estes que lançaram que 
a Câmara Municipal estava falida, mas o que aconteceu foi que este processo de 
auditoria já ter sido arquivado, onde os impostos não aumentaram, acabaram com a 
derrama e a dívida municipal baixou. Salientou ainda que foi este executivo que 
procedeu à legalização do Bairro dos Americanos, avançou com as medidas de apoio às 
empresas e famílias no período COVID-19, procedeu à legalização do Bairro das 
Pedreiras, legalização de AUGI’s, requalificou o Paul da Praia, procedeu à adjudicação 
do fornecimento de água do Município a Santa Rita, começou e está a proceder à 
repavimentação da rede viária municipal, lançou o Cooperar e Desenvolver na Praia e o 
Regulamento Municipal Viver e Investir na Praia, aumentou o horário de iluminação 
pública, apoiou os bombeiros da Praia e foi este executivo que tem estado a suportar as 
rendas dos prédios ocupados pelo Terceira Tech Island, uma vez que o Governo 
Regional não garantiu se ia continuar com o pagamento destas rendas. Acrescentou 
ainda a requalificação das zonas balneares e a inauguração do Bar do Abismo e do bar 
da Calheta dos Lagadores e Fonte das Pombas. Quanto ao Parque Empresarial da Vila 
das Lajes, o qual considera que está em fase terminal os procedimentos administrativos, 
e onde fez parte da Assembleia Municipal de há vinte anos passados se falava neste 
projeto. Disse ainda que foi este executivo camarário que substituiu o piso sintético do 
Campo Municipal Dr. Durval Monteiro e do Campo Municipal Manuel Linhares de 
Lima, sem que a bancada do PSD reconheça estes feitos. --------------------------------------  
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 -------- O Deputado Bruno Nogueira interveio para questionar sobre as Contas 
Consolidadas, onde afirmou que estava em falta a Consolidação de Contas da 
TERAMB, onde é referido que nas Contas Consolidadas do Município que esta também 
as integra, questionando o porquê desta ausência. Questionou ainda sobre o ponto de 
situação do PDM, onde há quatro anos lhe foi dito que estaria finalizada no final do 
primeiro ano de mandato, mas que até agora ainda não obteve esclarecimento. ------------  
 -------- O Presidente da Câmara disse que passados três anos e meio era bom recordar 
o que fora dito no início, para se fazer uma comparação com o atual ponto de situação. 
De entre a política e a retórica, afirmou que era bom que existisse também ética com o 
que foi proferido dada a violência de certos argumentos. Disse estar satisfeito com a 
prestação de contas da Praia Ambiente, onde se é dada a ordem para uma empresa 
municipal atribuir uma série de descontos e medidas, é natural que seja feita o respetivo 
reembolso, como por exemplo o da Tarifa Social. Para a preocupação com a Praia 
Ambiente, deu o exemplo de este ano a Praia Ambiente estar e continuar a desenvolver 
duas medidas da COVID-19, nomeadamente a isenção de todas as tarifas às IPSS’s, 
onde o Município da Praia da Vitória não está a financiar a Praia Ambiente para isso. 
Da mesma forma, a Praia Ambiente continua a dar a isenção da tarifa de resíduos ao 
Canal HORECA, sendo este um setor profundamente afetado, onde a Câmara Municipal 
não está a financiar a Praia Ambiente para tal, mas que é feito dada a sustentabilidade 
da empresa municipal. Quanto à Praia Cultural, respondeu que iria precisar de ver 
detalhadamente as questões técnicas para responder com precisão porque efetivamente 
as contas de dois mil e vinte tiveram particularidades. Quanto aos apoios, recordou o 
apoio às creches, mas que não sabia elencar os valores todos. Relativamente às Vendas, 
disse ter havido algumas vendas de alguns ativos, dos quais não consegue ser preciso, 
porque foi um ano atípico. Salienta que foram tomadas várias medidas e apoios, muitos 
deles decididos em Assembleia Municipal, o que também lhe traz dificuldade a ser 
preciso sobre quais e qual o seu valor. Relativamente ao PDM, disse que podia estar 
definido quando quisessem, mas que a situação preferível é manter o PDM atual, dada 
que o Plano Regional para as Alterações Climáticas, ordena que, basicamente, da Praia 
da Vitória ao Porto Martins não se pode construir nada, em que enquanto se mantiver 
este diferendo com o anterior e o atual Governo Regional, irá continuar num impasse. 
Afirma que quem preside à revisão do PDM é o Governo Regional, sendo esta entidade 
quem o homologa. Salienta que a sua vontade não é trazer à Assembleia Municipal um 
documento para aprovação, para depois correr o risco de ser posteriormente chumbado. 
Sobre as questões dos investimentos, disse que o Cais de Cruzeiros é um investimento 
do Governo Regional que a Câmara Municipal sempre reivindicou, onde há um trabalho 
feito pela Portos dos Açores para a documentação, acrescentado que é surreal que um 
Presidente de Câmara tenha uma reunião com um Secretário Regional que não tem 
nenhuma documentação sobre esta matéria, cujos documentos já foram anteriormente 
remetidos à Assembleia Regional. Salienta que a sua reivindicação passa por lançar já 
para estudo de impacto ambiental daquele que é o trabalho reconhecido pela Câmara 
Municipal feito pela Portos dos Açores. Quanto ao Parque Empresarial da Vila das 
Lajes, disse que este projeto tem quase trinta anos, mas que foi este executivo que 
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adquiriu os terrenos, conseguiu financiamento, lançou a adjudicação e que assumiu o 
projeto, estando só à espera do visto do Tribunal de Contas, onde ninguém antes tinha 
avançado como este executivo camarário. Sobre o Prolongamento da Marginal, disse 
que têm estado a apresentar projetos que não são só promessas, mas sim projetos 
realizáveis, onde a obra já está adjudicada e iniciada, estando por conta do empreiteiro. 
Salientou que houve muitas obras que não estavam previstas, mas que a Câmara 
Municipal avançou com as mesmas, como por exemplo, o sintético da freguesia de 
Fontinhas e a requalificação da Escola das Fontinhas, o que obrigou a que algumas 
coisas ficassem para trás para responder a estas urgências. Disse que é preciso relembrar 
estas situações quando se aborda a taxa de execução. A respeito da receita 
extraordinária dos três milhões, onde mais de metade deste valor veio do Governo da 
República por conta do Bairro Americano de Santa Rita, onde a Câmara Municipal 
pagou em dois mil e dezanove a parte da prestação de dois mil e vinte, e onde sempre 
foi claro sobre o protocolo e os procedimentos. Da parte do Governo Regional recebeu 
também um reforço por conta do Terceira Tech Island onde a Câmara Municipal 
recebeu muito mais este ano do que em dois mil e dezanove. Frisou que se o tema era a 
sustentabilidade das Contas Públicas, e à data de 25 de junho, a Câmara Municipal para 
questões da responsabilidade e compromisso com o Governo Regional, já desembolsou 
quase um milhão e meio de euros e ainda não recebeu nada sem haver contrato ou 
compromisso, o que neste momento é uma grande preocupação que tem por assumir 
esta despesa. Salienta que Câmara Municipal tem tido uma ação responsável e ativa 
nesse domínio das rendas do Terceira Tech Island, estando à espera do contrato 
ARAAL com o Governo Regional. Recordando que há três anos e meio, das grandes 
afirmações da época era que na Câmara Municipal gastava-se o que se tinha e o que não 
tinha, e que por isso iria levar a um aumento de impostos, mas que na verdade o que 
aconteceu foi que se gastou e ainda sobrou, fruto da boa gestão interna. Salienta que 
esta situação contradiz a retórica da bancada do PSD há três anos e meio atrás com a 
atual, apelando a que eticamente sejam capazes de reconhecer o panorama atual, onde a 
bancada do PSD agora apela a que sejam feitos investimentos, ao contrário do que foi 
dito anteriormente. Salienta que a Câmara Municipal tem hoje condições para manter no 
futuro uma estrutura de sustentabilidade, recorrendo a financiamentos e fundos 
comunitários sem haver o aumento de impostos, enumerando também as atuais diversas 
medidas de isenção de taxas e tarifas por todo o Concelho, devido às boas condições de 
gestão pública. Disse ainda que as Contas Consolidadas e a posição que tem atualmente, 
apesar de todas as acusações de há três anos e meio atrás, é motivo de orgulho, 
concretizando-se uma retórica de sustentabilidade, libertar recursos, baixar de impostos 
e de conseguir corresponder às necessidades das pessoas. --------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís interveio e disse ao Deputado José Laranjo que 
inaugurações à pressa, como o Bar do Abismo e da Calheta dos Lagadores que estão 
numa situação já conhecida, e o investimento tardio de dezasseis anos para a 
manutenção do Pavilhão da Fonte do Bastardo, não valia a pena. Por outro lado, o 
relatório de Auditória encerrou de forma formal, mas que as conclusões têm de ser 
implementadas. Salienta que o PSD sempre foi contra a situação da “Câmara paralela”, 



 
 

 
 

 

Casa das Tias  9760-500  Praia da Vitória  -  Ilha Terceira  -  Açores 

www.cmpv.pt  |  tel. 295 542 119  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 4  Página 15 de 18 
 
 

 

e que o Tribunal de Contas ordenou que passasse tudo para o perímetro municipal, onde 
já houve um parecer jurídico para se resolver o problema, deste caso da famigerada 
Praia Em Movimento. Admitiu que foram feitas obras, mas que no caso das obras e 
instrumentos estruturantes ainda não foram concluídas. No caso do PDM, que data de 
dois mil e dezasseis, e que após cinco anos não se quer implementar porque comparado 
com a atual iria ser prejudicial para a Praia da Vitória, considera ser importante evoluir. 
Salienta que não tem qualquer problema com a Praia Ambiente, mas que na Praia 
Cultural tem um ponto que lhe causa dúvida, nomeadamente os seiscentos mil euros em 
alienações que é importante saber ao certo. Sobre o Porto de Cruzeiros, admite que é 
uma obra do Governo Regional, mas que o desenho foi apresentado pelo Presidente da 
Câmara, onde é preciso ser verdadeiro e transparente. Sobre o Parque Empresarial da 
Vila das Lajes, onde apesar de estar tudo a ser feito, o que se conta são zero empresas 
ali instaladas, sobretudo onde Deputado Paulo Luís fez parte de uma Assembleia 
Municipal em dois mil e dezoito onde foi dito que estaria concluído por essa altura e 
que, como ato de boa fé, deveria reconhecer perante a Assembleia de que não foi capaz 
de cumprir. Quanto às urgências, disse que a taxa de execução de cinquenta e nove por 
cento é de todos os anos, questionando se são assim tantas as urgências na Câmara 
Municipal para que não consiga cumprir o que vai investir e quais foram os 
investimentos prometidos que não foram cumpridos por conta de outros. Disse que 
chegados a este ponto, e dito de forma frontal, a maior urgência foi a da pandemia 
COVID-19, na qual a Câmara Municipal correspondeu e bem, onde neste ponto o 
Presidente da Câmara esteve ao nível do cargo que ocupa. Mas a forma de como foi 
feito o malabarismo dos números, onde aqueles três milhões de receita não foram só das 
transferências do Governo da República, sendo que este ronda por volta dos dois 
milhões, faltando contabilizar o IUC, em que houve um aumento do valor recebido, mas 
que foi preciso fazer um empréstimo para estradas que daqui a dois ou três anos vão 
precisar ser intervencionadas novamente. Considera que estar a pagar investimentos de 
longa data é correto, mas que outros investimentos de curto prazo não é, como é o caso 
das estradas. O caso da boa gestão proferida pelo Presidente da Câmara, revela é que 
houve uma libertação de fundos para pagar aquilo que era verdadeiramente urgente. 
Finalizou dizendo que quatro anos passados, a bancada do PSD mantém o orgulho 
naquilo que fez onde têm procurado aferir e fiscalizar todo o trabalho que esta Câmara 
Municipal faz, estudando e aprofundando todos os dossiês e mantendo todas as palavras 
ao longo dos quatro anos, chegado a este ponto, esperam que este seja um momento no 
sentido de ser dita a verdade e que espera que se possa trabalhar e contribuir com 
verdade para a Praia da Vitória, porque todos querem o melhor para o futuro. --------------  
 -------- O Presidente da Câmara disse que relativamente ao PDM nunca foi dito que 
não, mas sim que atualmente têm oitenta por cento do PDM fechado, o que leva a que 
seja aceite ou não a parte restante. Porque em bom rigor, aquilo que está a ser exigido 
não é aquilo que quer para a Praia da Vitória, onde o PDM atual é preferível para o 
Concelho do que aquele a que os novos documentos obrigam. Salienta que o Plano 
Regional para as Alterações Climáticas, relativamente à Freguesia do Porto Martins, 
proíbe qualquer construção, bem como uma larga faixa do centro da Praia da Vitória. 
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Frisou que é a Assembleia Municipal que delibera o PDM, mas que é Comissão 
presidida pelo Governo Regional que homologa a versão final do PDM, com todos os 
devidos documentos em vigor, onde a partir desse momento apresenta-se um PDM “por 
apresentar” onde a Praia da Vitória fica pior, sendo que a sua posição atual é de manter 
o PDM de dois mil e dezasseis. Quanto às contas e o seu resumo global, disse entender 
a retórica do posicionamento inicial e final da Praia da Vitória, onde foi dito pela 
bancada do PSD que havia um descalabro e que a Câmara Municipal iria entrar em 
situação de rutura financeira, todo o investimento ia parar, ia haver a proibição de 
deliberar qualquer apoio a instituições e Juntas de Freguesia e que ia haver o aumento 
de impostos, mas que tal não aconteceu. Três anos e meio depois, esta mesma bancada 
está a reivindicar mais investimentos e apoios, o que é sinal de que foi feito um bom 
trabalho. Salienta também que o que foi feito foi ter uma trajetória de sustentabilidade, 
reduzindo impostos, aumentar os apoios, manter o investimento e socorrer o concelho 
das suas necessidades. Frisou que são sabidas as posições e a retórica da bancada do 
PSD ao longo das Assembleias Municipais, mas que, no final de contas, o que 
aconteceu foi o inverso, fruto da boa gestão. Sendo esta a última prestação de contas do 
Município, considera que independentemente do que aconteça em atos eleitorais, das 
pessoas, das forças vivas e do futuro da Praia da Vitória, o que se tem são umas contas 
sustentáveis, sem necessidade de aumentar impostos, onde os mesmos foram reduzidos, 
e que se se acabar a pandemia, há sempre uma situação sólida e sustentável, restando 
ficar à espera dos novos desafios que a Praia da Vitória tem para enfrentar com 
esperança. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e dirigiu-se ao Deputado Paulo Luís 
e disse que a bancada do PSD ouviu, finalmente, que esta Câmara Municipal esteve à 
altura do desafio, não só naquelas que foram as palavras do Deputado Paulo Luís, mas 
em outras situações, apesar dos diferentes pontos de vista. Disse ainda que desafiava a 
bancada do PSD a admitir que o previsto não se concretizara, onde segundo a bancada 
do PSD, a Câmara Municipal não ia fazer nada porque estava em rutura. Admitiu 
também que, de facto, a bancada do PS queria mais, mas que apareceram outras 
urgências que foram bem resolvidas e que a situação da Câmara Municipal não era 
esplendorosa, mas que estava, sobretudo, sustentável. ------------------------------------------  
 -------- Submetida a votação, o ponto foi aprovado, por maioria, com dezanove 
votos a favor do Partido Socialista, dez votos contra do Partido Social Democrata e 
uma abstenção do Partido Popular. -------------------------------------------------------------  
 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL “APRENDER E ENSINAR NA PRAIA DA 
VITÓRIA”. ----------------------------------------- --------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara Municipal fez a explanação do ponto. -------------------  
 -------- O Deputado Bruno Nogueira usou da palavra e disse que a bancada do PSD se 
associava à proposta apresentada e que iriam votar a favor. Deixou o desafio de no 
futuro haver revisões deste regulamento de forma a corresponder ao número de alunos 
inscritos e de modo a promover também este tipo de atividades. ------------------------------  
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 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS votou a 
favor de todos os pontos desta Assembleia Municipal porque têm a plena certeza e 
confiança de que esta equipa está no caminho certo, e que de passo a passo foram 
correspondendo às necessidades do concelho, deixando um trabalho que orgulha e que 
se espera que continue no futuro. Salienta que este último ponto é mais um passo na 
ação deste executivo camarário que sempre pautou por aumentar os apoios, em especial 
para estas escolas de música, filarmónicas e grupos folclóricos que muitas vezes caíam 
em esquecimento. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa usou da palavra e disse que este, provavelmente seria a 
última Assembleia Municipal antes das eleições, e que de qualquer maneira mesmo que 
houvesse outra reunião em setembro não iria estar presente. Agradeceu também a todos 
os Deputados por colaborarem com a Mesa destacando que foi uma honra presidir esta 
Assembleia Municipal durante estes quatro anos, que só foi possível com a colaboração 
e empenho de todos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Câmara usou da palavra e em seu nome e do executivo 
camarário agradeceu a profunda colaboração e a forma sempre digna e honrosa com que 
o Presidente da Mesa sempre dirigiu os trabalhos e que certamente muito lhe honrará e 
dignifica a Praia da Vitória, para além de deixar em boa memória histórica o excelente 
trabalho público e cívico em prol da Praia da Vitória. Informou ainda que o Ministro 
Eduardo Cabrita estava a receber os partidos políticos para decidir as datas das eleições, 
mas que a lei dita que deverá haver uma reunião de Assembleia Municipal em setembro, 
caso a lei não seja alterada, devendo esta reunião ordinária ocorrer no início de 
setembro, cuja data será conciliada com a mesa e com os respetivos partidos para a 
realização da mesma, sem coincidir em período de campanha eleitoral. ---------------------  
 -------- Submetido a 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 catorze horas, 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 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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