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ATA Nº 1 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 
 

21 DE FEVEREIRO DE 2022 
 
-------- Aos vinte e um dias, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 
dez horas e dez minutos, na sede do Sport Clube Vilanovense, na freguesia da Vila 
Nova, reuniu a Assembleia Municipal da Praia da Vitória na primeira sessão ordinária 
do ano de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------   
 
-------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: ------------------- 
-------- Paulo Manuel Martins Luís - PPD/PSD, Maria Judite Gomes Parreira - 
PPD/PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto - CDS-PP, Filipe Alexandre 
Ávila Aguiar – PPD/PSD em substituição de Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – 
PPD/PSD, Diana Gomes – PPD/PSD em substituição de João Paulo Rocha Ávila - 
PPD/PSD, Diana Maria Nunes Simões - CDS-PP, Lisandra Marina Barcelos Valadão - 
PPD/PSD, Filipe Barcelos Rocha - PPD/PSD, Vânia de Fátima Sousa Leal Oliveira - 
PPD/PSD, Valdemar Manuel Dias Toste - CDS-PP, Maria de Fátima Alves Homem - 
PS, Eulália Ferreira Toste Leal – PS em substituição de Carlos Manuel Pimentel Enes - 
PS, Ricardo António Ferraz da Rosa – PS em substituição de Nivalda de Fátima 
Meneses Bettencourt – PS, Valter Manuel Linhares Peres - PS, Carina Marlene Pires 
Dias - PS, Agostinho Toste Simões - PS, Daniela Leal de Andrade - PS, José Adriano 
Meneses Laranjo - PS, José Manuel de Aguiar Paim - PS, Miguel da Costa Bettencourt 
– GCE em substituição de Rita Lemos Borges Bettencourt - GCE, Bruno Manuel de 
Aguiar Borges - GCE, Hélio Adriano de Melo Rocha - Junta de Freguesia da Agualva, 
Luís Carlos Duarte Vieira - Junta de Freguesia dos Biscoitos, Osvaldo Manuel Borges 
de Sousa - Junta de Freguesia do Cabo da Praia, John Oliveira Borges - 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, Raquel 
Santos Mendonça - 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: ----------------------------------------  
-------- Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PPD/PSD, João Paulo Rocha Ávila - 
PPD/PSD, Carlos Manuel Pimentel Enes – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt 
– PS e Rita Lemos Borges Bettencourt – GCE.  --------------------------------------------------  
 
 -------- 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: -----------------------------------------  
 -------- Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PPD/PSD, João Paulo Rocha Ávila - 
PPD/PSD, Carlos Manuel Pimentel Enes – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt 
– PS, Rita Lemos Borges Bettencourt – GCE, Sandra Isabel Ávila Galvão - PPD/PSD, 
Silvestre Miguel Simões da Rocha - PPD/PSD e Simão Pedro Meneses Fonseca - PS. ---   
 
 -------- Para além da Sra. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ricky Joe Baptista, Paula Cristina Borges de Sousa, Otília Maria de Sousa 
Martins, Berto José Branco Messias, Marco Euclides Lemos Martins e Isménia 
Carvalho Landeiro Alves. ----------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- O Presidente da Mesa, em conformidade com o regimento, informou que pelo 
facto de faltar o 1.º Secretário deveria ser eleito um membro da Assembleia para 
integrar a Mesa para que os trabalhos prosseguissem. Questionados os Membros da 
Assembleia para propostas de candidatura ao lugar de 1.º Secretário, o grupo municipal 
do PPD/PSD propôs o nome de Vânia de Fátima Sousa Leal Oliveira e não havendo 
mais propostas procedeu-se à eleição, tendo a mesma sido eleita por maioria, com trinta 
votos a favor e um voto contra, tomando desde logo o seu lugar na Mesa. ------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- O Presidente da Mesa apresentou as seguintes considerações: ------------------------  
 -------- 1ª – Considerando o atual estado pandémico e na sequência das deliberações da 
Direção Regional da Saúde, pediu a todos que mantivessem a máscara e que apenas 
retirassem a mesma aquando de alguma intervenção; -------------------------------------------  
 -------- 2ª – Agradeceu ao Sport Clube Vilanovense a disponibilização do espaço para a 
realização daquela sessão; ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª - Agradeceu aos serviços da Câmara e da Praia Cultural pela montagem da 
sala. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª - Agradeceu às Construções Nogueira pelo restauro do mobiliário da 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 5ª - Agradeceu à Vitec por assegurar a transmissão daquela sessão, através do 
seu canal, nas redes socais, etc... --------------------------------------------------------------------   
 -------- 6ª – Informou que já tinha sido lançado, no Facebook, a página da Assembleia 
Municipal, onde era divulgado toda a atividade da mesma. ------------------------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM – QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:  -------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. ----------------------  
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---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM – QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:  -------------------------- 
 -------- O Deputado José Manuel Paim apresentou algumas correções à ata. --------------  
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com trinta e um votos a 
favor, 12 votos do PSD, 3 votos do CDS/PP, 14 votos do PS, 2 votos do GCE e uma 
abstenção, do Presidente da Junta de Freguesia de Agualva. -----------------------------------   
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo Municipal do PS: --------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória e aos dois 
nadadores, João Pedro Costa e Gustavo Silva, pelos relevantes títulos alcançados nos 
Campeonatos Nacionais de Júnior e Sénior em piscina curta, 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 Municipal do PPD/PSD e pelo Grupo Municipal do CDS-PP: ---------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória pelos feitos 
alcançados, lido pela Deputada Lisandra Valadão. ----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Miguel Bettencourt usou da palavra e disse que a bancada do 
GCE se associava aos votos. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres informou que, por motivos familiares, não ia votar os 
votos apresentados. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo Municipal do PPD/PSD e pelo Grupo Municipal do CDS-PP: ---------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Clube Naval da Praia da Vitória, pela certificação da 
sua escola, lido pela Deputada Maria Judite Parreira. -------------------------------------------   
 -------- O Miguel Bettencourt usou da palavra e disse que a bancada do GCE se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem 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 Municipal do PPD/PSD: ------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, pela 
conquista dos campeões regionais de ténis de mesa, nos escalões sub-12, sub-15 e sub-
19, lido pelo Deputado Filipe Rocha. --------------------------------------------------------------  
 -------- O Miguel Bettencourt usou da palavra e disse que a bancada do GCE se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Deputada Diana Simões usou da palavra e disse que o CDS-PP 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 de Cidadãos Eleitores – Esta é a Nossa Praia: -----------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento do cidadão Roberto Carlos Gomes de Andrade, 
lido pelo Deputado Miguel Bettencourt. -----------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo Municipal do PPD/PSD: ------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento do cidadão Roberto Carlos Gomes de Andrade, 
lido pela Deputada Maria Judite Parreira. ---------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo Municipal do PS: --------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento do cidadão Roberto Carlos Gomes de Andrade, 
lido pela Deputada Maria de Fátima Homem. ----------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo Municipal do CDS-PP: -------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento do cidadão Roberto Carlos Gomes de Andrade, 
lido pela Deputada Diana Simões. ------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Daniela Leal Andrade, interveio para retificar o ano de 
nascimento, do cidadão em causa, referido no voto apresentado, ou seja, onde se leu mil 
novecentos e setenta, dever-se-ia ter lido mil novecentos e sessenta e nove. ----------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo Municipal do PS: --------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de recomendação, para que a Câmara Municipal, à semelhança do ano de 
dois mil e vinte e um, atribua um apoio extraordinário, no valor de cinco mil euros, a 
todos os salões do concelho que recebem habitualmente danças e bailinhos de carnaval, 
de forma a mitigar a redução de receitas resultante do cancelamento do carnaval no 
presente ano, lido pelo Deputado Valter Peres. ---------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que o Grupo 
Municipal do PSD concordava com o teor do voto, tendo em conta a importância do 
carnaval e a na medida em que os salões da ilha se financiavam, sobretudo, nos dias de 
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carnaval. No entanto, achavam que existir um voto de recomendação com esse intuito 
era uma redundância, uma vez que, no Orçamento, já estava inscrito um apoio para o 
carnaval, caso esse viesse a acontecer, e com certeza, esse apoio seria canalizado para as 
sociedades. Concluiu dizendo que não viam qual a necessidade daquele voto, uma vez 
que já estava previsto. --------------------------------------------------------------------------------  
 --------  O Deputado Valter Peres interveio e agradeceu as palavras da Deputada Maria 
Judite Parreira, dizendo que era importante que houvesse concordância. No entanto, 
referiu que não era só importante concordar, mas também definir, pois o valor que 
estava inscrito era de vinte mil euros e no voto referiam uma verba que tinha sido 
apurada conjuntamente com as sociedades e que era residual comparada com a que era 
necessária. Relembrou que apenas estavam a sugerir à Câmara que atingisse aquele 
valor e questionou se o PSD não concordava com aquela sugestão. --------------------------  
 -------- O Miguel Bettencourt usou da palavra e disse que a bancada do GCE se 
associava ao voto.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira interveio e disse que garantir um montante, 
só a Câmara é que o poderia fazer, apenas podia dizer que o montante inscrito para a 
apoiar os grupos de carnaval, seria canalizado para os salões e sociedades. Acrescentou 
que, tinha a certeza que a Câmara iria apoiar as sociedades no máximo que o seu 
orçamento permitisse. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres esclareceu que não estavam a falar no apoio aos 
grupos de carnaval, mas sim às instituições. Disse quererem saber quem os apoiava, 
nomeadamente os Presidentes de junta de Freguesia, em pedir à Câmara que ponderasse 
apoiar as instituições de cada freguesia no montante referido. Reforçou a afirmação de 
que apenas estavam a sugerir que a Câmara ponderasse e não a obrigar que o fizessem, 
por isso, deixava à consideração de cada um a apresentação da sugestão em causa. -------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha interveio e dirigiu-se ao Deputado Valter Peres 
dizendo que havia uma pequenez que não tinham, nem a Câmara tinha, ou seja, a 
pequenez das contas. Disse que nenhum dos presentes punha em causa a nobreza do 
apoio, pois todos queriam dar o maior apoio possível e se houvesse dinheiro até queriam 
dar mais do que o referido, mas havia a prática do rigor orçamental a que muitos não 
estavam habituados e se a Câmara não tinha dinheiro para muitas outras coisas, poderia 
também não o ter para chegar àquele valor e daí a retração daquela bancada no apoio, 
não no apoio da vontade, mas no apoio de concretizar. Informou que, o PSD discutia 
amplamente contas e o PS tinha por prática prometer coisas que não podia pagar, 
inclusive iam discutir, ao longo daquela sessão, várias coisas prometidas pela 
governação socialista e que agora a Câmara não podia pagar e aí estava o drama. ---------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que era lamentável 
o Deputado Valter Peres falar em pequenez quando aquela bancada, de imediato, se 
tinha associado ao voto e concordado inteiramente que as sociedades deviam beneficiar 
de apoio, mas não era sério falarem em valores não orçamentados. Disse que, a bancada 
do PS poderia ter entregado aquela proposta aquando da apresentação do Orçamento e 
que a questão que ali se colocava não era do valor em si, mas no conseguir pagar. 
Referiu que, era muito fácil ter ideias, mas era preciso saber se estas eram exequíveis ou 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 1  Página 6 de 37 
 
 

 

não e se havia dinheiro para tal, pois a prática anterior era ter ideias e depois não as pôr 
em prática por não haver dinheiro para as pagar ou então empurrar para a frente para 
que outros resolvessem. Acrescentou que, eram intransigentes naquele aspeto e sabendo 
que havia uma verba destinada às danças e bailinhos e não havendo carnaval, a mesma 
podia ser perfeitamente canalizada para as sociedades, mas não se podiam comprometer 
com valores que não sabiam se a Câmara tinha disponíveis, fazendo crer às sociedades 
que isso ia acontecer e, depois, não ser possível a sua atribuição. -----------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que não havia nenhuma falta de 
seriedade da sua parte e só estava a questionar se a bancada do PSD queria gerir a 
Câmara ou propor à Câmara. Relembrou os presentes que estavam a pedir que a Câmara 
colocasse a hipótese de, junto das rubricas do Orçamento onde o valor não era 
especificado, apoiar naquele valor as instituições do concelho. Concluiu dizendo que se 
deixasse essa decisão/justificação para a Câmara e que não se parasse antes sequer de 
chegar à mesma, pois se o voto não fosse ali aprovado, a sugestão nem chegava à 
Câmara. Acrescentou, ainda que era preciso perceber que para se tirar de um lado tinha 
que se pôr noutro, por isso, a Sra. Presidente tinha que justificar se o queria fazer ou 
não, e entendiam que a importância das instituições justificava essa atitude. ----------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que, defender os praienses, 
bloquear, tirar de um lado para pôr no outro, era efetivamente o rasto que tinham 
herdado do PS. Disse que era presunção do PS achar que sem aquele voto a Câmara não 
ia apoiar as instituições. Acrescentou que os Deputados da bancada do PS não eram os 
únicos a apoiar as pessoas, nem os únicos que tinham sensibilidade social e, portanto, já 
ia sendo tempo de porem de lado o discurso arrogante de que se não fosse o PS era uma 
desgraça social em todo o lado. Referiu que, era uma desgraça social sim por causa da 
pesada herança financeira que o PS sistematicamente deixava em todo o lado, em todo o 
país. Informou que, obviamente iam votar a favor do voto apresentado, pelo princípio 
que estava inerente a ele, de ajudar as instituições, mas na certeza que era um voto 
desnecessário porque, seguramente, que a Câmara já o iria fazer. -----------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que estava deveras comovido com a 
preocupação do Deputado Valter Peres para com as juntas de freguesia, quando durante 
quatro anos estas tinham sido, inclusivamente pelo referido deputado, absolutamente 
desprezadas e agora, quando era preciso o apoio das mesmas, para aquela nova política, 
as juntas de freguesia já serviam para tudo e mais alguma coisa. ------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e disse que todos tinham sido eleitos 
pelos praienses, inclusive o executivo camarário, pelo que a obrigação da bancada do 
PSD, enquanto bancada responsável, era garantir a fiscalização da ação da Câmara e 
que as contas eram conhecidas de todos e que eram seguras, porque de contas socialistas 
já estavam todos fartos. ------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Judite Parreira usou da palavra e disse que a bancada do PSD ia 
votar favoravelmente o voto apresentado, com a condição de que a Câmara desse o 
máximo que pudesse às sociedades e não se comprometiam com valores, porque não 
sabiam o que tinha de se deixar de fazer para que aquele apoio fosse dado. -----------------  
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 -------- O Deputado Valter Peres interveio para esclarecer que o que tinha dito era que 
havia prioridades e questionou se todos iam votar a favor, o que é que estavam ali a 
fazer, uma vez que tinham estado a argumentar contra o voto em causa, para depois 
virem dizer que iam votar a favor. Por fim, disse que no voto faziam referência a cinco 
mil euros e era esse valor que iam manter. --------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que, como Presidente da Junta 
de Freguesia da Vila das Lajes, concordava que se a Câmara, dentro das suas 
possibilidades, tivesse capacidade para corresponder aos desafios do presente, que o 
fizesse. Referiu que, qualquer que fosse o valor atribuído a cada sociedade, nas 
condições que estas atualmente viviam, era um valor assertivo. Disse que, naquele 
momento o que qualquer instituição do concelho precisava era que se prometesse e se 
cumprisse, o que em muitas situações do passado não tinha acontecido. Concluiu 
dizendo que, para além de se discutir os apoios monetários às sociedades, era 
importante serem verdadeiros com as mesmas, ou seja, não estar a prometer e depois 
não cumprir e informou que a Junta de Freguesia da Vila das Lajes confiava que a 
Câmara ia apoiar como podia e explicar aos seus parceiros institucionais a forma como 
deveria ser feito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que já cansava ouvir falar no legado 
socialista e relembrou que, nos últimos quatro anos, as exigências do PSD iam muito 
para além dos valores daquele voto, apesar de no início do mandato, para o PSD, a 
Câmara estar muito pior do que estava atualmente e, mesmo assim, eram feitas muitas 
exigências à Câmara, pelo que, se a dívida não era maior, devia-se ao facto de não se ter 
feito a vontade ao PSD. Relembrou que, aquando da discussão do Plano e Orçamento, 
tinham tido conhecimento de que havia rubricas que se destinavam a algumas situações 
que fossem necessárias, por isso, questionou se dessas rubricas não se podia retirar o 
valor em causa, ou seja, não queriam nem sugeriam que se andasse a retirar de qualquer 
forma e feitio, porque aquela não era a política do PS, mas se esse valor existia, porque 
não recorrer a ele. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a acusação de que, no 
passado, exigiam muito mais do que a Câmara dava, não era bem daquela forma e o 
Deputado José Laranjo sabia disso, como aliás tinha ficado patente no discurso deste, 
quando disse que pediam mais financiamento para as juntas de freguesia e, na mesma 
intervenção, achava que este era necessário, ou seja, era pedir a palavra para não dizer 
nada, porque dizia uma coisa e, simultaneamente se contradizia. Concluiu repetindo 
que, seguramente a Câmara ia fazer um esforço para encontrar o valor em falta para 
apoiar as instituições, que era o que todos queriam e não apenas o PS. ----------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio para esclarecer que nunca tinham dito que 
não era importante aumentar as verbas para as juntas de freguesia, mas sim que a 
oposição reconhecia que as coisas estavam más, mas a Câmara tinha que dar mais, ou 
seja, para umas coisas não era possível, mas para outras já era e era a isso que se queria 
referir.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                      
 -------- (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 quarenta e cinco minutos iniciou-se o período da Ordem do 
Dia. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- O Presidente da Mesa procedeu à leitura de uma proposta de aditamento à 
ordem de trabalhos, apresentada pelo CDS-PP. De seguida, colocou a mesma à votação, 
tendo esta sido aprovada por unanimidade e passado a ser o último ponto da ordem de 
trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 -------- José Fernando Borges Mendonça, residente na Rua Maria João, nº17 – Juncal 
interveio e disse que estava ali apenas como munícipe do concelho da Praia da Vitória, 
acérrimo defensor dos areais da Praia. Informou que, há treze anos consecutivos, 
diariamente frequentava a Prainha, a Riviera e pouco ou quase nada a Praia Grande, 
porque infelizmente esta estava numa situação degradável que precisava ser resolvida e 
tinha fé que aquela Câmara o ia fazer. De seguida, leu o que tinha escrito sobre a 
palavra dada “O meu pai era um homem de palavra mesmo sem papel, eu assumo a 
minha palavra com ou sem papel.” e disse que, com isso, queria dizer que para si não 
bastava uma assinatura num papel, no caso concreto de uma petição ou outro 
documento qualquer, e depois esconder-se atrás do muro do medo do que pudesse 
acontecer, gostava de assumir, cara a cara, todas as suas posições, fossem elas quais 
fossem, desde que se sentisse no estado da razão. De seguida, disse que se estava a 
referir à construção do bar da Riviera, que não era contra a mesma e que até achava que 
deveria ser feita, embora discordasse da sua prioridade em relação à praia da Prainha, 
pela sua maior assiduidade, tanto de verão como de inverno. Informou que, já tinha 
contestado aquela escolha e, na sua perspetiva, se tivessem dado prioridade à praia da 
Prainha e pensado mais tempo sobre a Riviera, talvez as coisas não estivessem como 
estavam. Disse que tinha sido uma escolha do antigo presidente da Câmara, que mesmo 
sem as devidas autorizações, tinha decidido avançar e, por isso, tinha deixado o atual 
executivo com aquele imbróglio, que também, mesmo contra as cerca de duzentas e 
vinte assinaturas numa petição e contra várias leis, tinha decidido seguir em frente com 
a construção. Disse achar que tinha sido um erro grave insistir naquela localização, sem 
ter recuado uns metros, pois bastava isso, porque nem só tinha afetado a duna existente 
como, atendendo às alterações climáticas, se estava a correr um risco de grande 
insegurança. Para além disso, referiu que aquela construção, enfiada na areia, ia ficar 
esteticamente mal parecida, mas, de qualquer modo respeitava a decisão da Sra. 
Presidente em avançar com uma coisa que tinha nascido errada, que para o bem e para o 
mal seria esta a colher os louros ou a arcar com as culpas do fracasso, bem como a ficar 
com o seu nome gravado aquando da inauguração da respetiva obra e que ficaria para a 
história porque Tibério Dinis seria como ribeira que tinha corrido e, entretanto secado. --  
 -------- Raquel Alexandra Lopes Rodrigues, residente na Rua Capitão Manuel 
Jacques, nº 7, informou que representava um grupo de cidadãos que defendiam a 
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preservação da Praia da Riviera e areais da baía da Praia. Referiu que a petição, 
entregue a todos os presentes, já contava com mais de trezentas assinaturas e juntamente 
com esta seguia um documento justificativo daquilo que sabiam estar mal na 
implementação e construção da obra em questão. Disse que sabiam, tal como todos, que 
aquela obra ia sofrer imenso com as intempéries que aconteciam com bastante 
frequência nos Açores, pois esta estava mesmo junto ao mar, o que ia implicar custos. 
Posto isso, questionou o porquê de se querer construir aquela obra em cima de um 
cordão dunar, sabendo que era o último na ilha Terceira e um dos poucos na 
Macaronésia, o que conferia ainda um maior valor ambiental e todos sabiam que um 
cordão dunar era de grande importância para o ambiente, pois era uma barreira natural 
que impedia o avanço do mar. Relembrou que as alterações climáticas eram cada vez 
maiores, devido ao impacto humano, e a subida do nível médio do mar estava à porta e 
a obra em causa seria bastante prejudicada à conta disso. De seguida, questionou em que 
datas e locais, aquele projeto tinha estado em consulta pública, pois nunca tinham tido 
conhecimento do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal  iniciou a sua intervenção agradecendo as 
palavras do Sr. Fernando e informou que este já tinha tido a oportunidade de participar 
numa reunião, com o atual executivo, sobre a baía e os areais da Praia e que aquela 
reunião tinha sido um sinal de que o que queriam era o bem da baía, que as pessoas se 
sentissem envolvidas e dessem o seu contributo e que este fosse tido em conta quando 
alguém estava a fazer uma avaliação técnica e tinha sido nesse sentido que o Sr. 
Fernando tinha estado presente na referida reunião, para que, posteriormente pudesse 
haver um grupo de trabalho a desenvolver a parte técnica relativamente à baía, mas não 
deixando de levar o cunho de alguém que partilhava a experiência, diariamente como 
era o caso do Sr. Fernando. Disse reconhecer a preocupação, do público presente, em 
relação ao Bar da Riviera e até podia dizer que se pudesse optar por escolher entre a 
Riviera e a Prainha ia ter algumas dúvidas porque ambas as zonas balneares eram 
merecedoras de melhoria. Informou que, a escolha tinha sido feita unicamente pela 
imposição que já estava à chegada do atual executivo, pois era a única obra que estava 
pronta a avançar, inclusivamente tinha já contrato assinado com o empreiteiro e a data 
para dar início à obra já estava a decorrer. Disse que tinha questionado o departamento 
se haveria a possibilidade de alterar alguma situação referente ao projeto em causa, 
porque também tinha achado, aquando da apresentação do projeto, numa presidência 
aberta em março, na freguesia do Cabo da Praia, demasiado betão para a Praia da 
Riviera, mas o que era certo era que, de março a outubro nada tinha sido feito e o 
empreiteiro tinha assumido a obra tal qual ela tinha sido projetada. Adiantou, ainda, que 
o empreiteiro havia informado que tinha que avançar com a obra, caso contrário ia 
comprometer a próxima época balnear, por isso, não podiam deixar de o fazer uma vez 
que a praia em questão vinha sendo cada vez mais procurada, era uma praia de 
excelência e assim queriam que ela continuasse, daí considerar que era necessária 
alguma intervenção de melhoria dos serviços ali prestados. Relativamente à denúncia 
feita, logo a seguir ao início da obra, disse que tinha permitido tomarem conhecimento 
que, por uma falha daquela Câmara, não tinha sido feito o pedido à Secretaria do 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 1  Página 10 de 37 
 
 

 

Ambiente, pelo que tinham suspendido a obra. Depois disso, foi pedido parecer à 
Secretaria em causa e o parecer desta, à semelhança de todos os outros, tinha sido 
favorável, apenas com algumas recomendações no sentido de tornarem a obra mais 
aligeirada e com outro tipo de enquadramento, por isso, juntamente com o empreiteiro, 
tinham sido feitas algumas alterações ao projeto, sendo certo que todas as alterações 
acarretavam custos, tal como se recuassem em relação à assinatura com o empreiteiro, 
eram obrigados a pagar uma indemnização ao mesmo. Informou que já tinha sido 
questionada e ela própria já tinha questionado o engenheiro responsável pela obra, o 
porquê de não se recuar na obra, mas o terreno em que estaria implementada a zona 
balnear, não pertencia ao município, logo nada disso tinha sido assegurado, nem tido 
como alternativa na forma de projetar aquela obra. Acrescentou que, desde a 
apresentação do projeto ninguém tinha dado uma opinião, todos tinham concordado 
com o mesmo, daí tudo ter avançado. Disse que era verdade que ficava com o ónus, mas 
também era verdade que ficava com o ónus de ter tentado aliviar tudo o que era 
necessário para tornar aquela zona balnear segura e confortável para as pessoas que a 
procuravam. Relativamente às dunas, e mediante as indicações técnicas que tinham, não 
havia qualquer vandalização da duna e o muro de sustentação que havia em relação à 
duna da frente, ia ser reposto exatamente no mesmo lugar, bem como a área de 
implantação da obra ia ser exatamente igual à que já existia. Disse achar que, de uma 
forma natural, toda a reposição de areias seria feita, que ao nível de melhoramentos 
teriam que ter sempre em conta que era uma zona balnear e que era a vontade daquele 
executivo respeitar o meio ambiente, pois nunca tinha sido intenção sua desrespeitar 
qualquer entidade que dissesse que não podiam avançar. Referiu que esta situação 
apenas tinha vindo confirmar que muitas construções eram feitas sem pareceres, ou até 
mesmo com pareceres desfavoráveis. Concluiu dizendo respeitar a posição do público 
presente e pedindo que estes também respeitassem a posição da Câmara Municipal, no 
sentido de terem que dar seguimento a algo que já estava projetado, que envolvia um 
valor avultadíssimo, na sua totalidade da responsabilidade da mesma. Garantiu, ainda, 
que mediante o término da obra, se não conseguissem dar-lhe todo o cuidado que ela 
merecia, se comprometiam a anualmente terem sempre em consideração o 
melhoramento daquela zona balnear, respeitando sempre as normas e as regras impostas 
perante a zona que era. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Daniela Sofia Pereira da Costa, residente na Canada do Saco, nº 11, freguesia 
do Cabo da Praia, interveio e disse que era bióloga, uma apaixonada pela Riviera, 
gostava muito do ambiente e da cidade que tinha adotado para viver. Disse acreditar que 
aquele era o local certo para conversarem e apresentarem as suas convicções. De 
seguida, informou que o que a Sra. Presidente havia dito não estava correto, pois ela 
própria e algumas outras pessoas tinham questionado o anterior executivo camarário e 
de junta de freguesia sobre a implantação do edifício em causa, bem como tinha 
alertado, na altura das eleições, os atuais executivos, camarário e de junta de freguesia, e 
os candidatos pelo PS, por ser um assunto que lhe preocupava bastante, e com isso, 
tinha aprendido uma grande lição, ou seja, nunca se devia só falar, mas sim escrever, 
porque as pessoas falavam de boa-fé, era-lhes dito que estavam a ouvir e que iam ver e, 
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depois, talvez por terem muitos outros assuntos na cabeça, esqueciam. Posto isso, disse 
que como cidadã, lhe custava ouvir que nunca tinham sido alertados, porque todos os 
interessados o tinham sido. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que desde que ali estava era a 
segunda vez que via cidadãos a apresentarem os seus problemas, por isso, estes eram 
bem-vindos por trazerem aquele problema à Assembleia Municipal. Disse concordar 
que era preciso escrever para que houvesse registos e era preciso intervirem naquele 
órgão, porque assim, cada intervenção, ficaria escrita na ata daquela reunião que, 
depois, seria pública. De seguida, disse que ainda bem que a Sra. Presidente tinha 
prestado aquele esclarecimento, pois este estava a fazer falta, para se perceber que 
aquela obra tinha sido adjudicada em véspera de eleições, portanto, era mais uma 
herança. Referiu que estavam com um problema que necessitava de alteração, sendo que 
a Sra. Presidente já havia garantido que tinha procedido às instruções necessárias para 
que se alterasse o projeto, dentro do possível, dados os condicionamentos existentes e, 
portanto, infelizmente não podiam fazer muito mais do que dizer que aquilo não deveria 
ter acontecido. Informou que, o CDS-PP ia solicitar uma audiência à Sra. Presidente da 
Câmara, no intuito de rever todos os projetos apresentados pelo anterior executivo no 
ano passado. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que não ia fazer política sobre 
aquela questão, porque não fazia sentido, apenas ia gradecer e dizer que dali para a 
frente aquela questão fosse trabalhada e resolvida. Acrescentou que, lamentava que o 
Deputado Pedro Pinto aproveitasse tudo para fazer política e relembrou que, apenas nos 
últimos quatro anos, já vários cidadãos tinham estado presentes naquele órgão com o 
mesmo intuito. Concluiu dizendo que, se aquelas pessoas tinham manifestado a sua 
opinião, esta tinha que ser tida em conta e repetiu que não ia fazer política com o 
assunto, porque este tinha que ver com pareceres e com questões legais e que mais 
importante do que fazer política com o assunto era trabalhar e analisar o mesmo. ---------  
 -------- O Deputado Bruno Borges usou da palavra e disse que, como cidadão natural 
do Cabo da Praia, aquela era uma obra que o preocupava e que, depois de ver algumas 
questões esclarecidas, e visto que o mal não podia ser cortado pela raiz, tinham que 
reforçar os princípios ambientais, ecológicos e paisagísticos que envolviam toda a zona 
da Riviera. Acrescentou que, aquela era uma das melhoras praias do concelho e que, de 
facto, uma obra que estava implementada na zona onde estava, tinha que ter aqueles 
princípios bem assentes e cumpridos à risca. Concluiu, pedindo ao executivo camarário 
que tivesse isso em conta, porque o que iam fazer agora, refletir-se-ia no futuro. 
 -------- A Deputada Judite Parreira iniciou a sua intervenção dizendo que a presença 
de público, a manifestar as suas preocupações, era muito importante e de salutar, pois o 
que podia resolver alguma coisa era a discussão dos problemas nos seus locais próprios. 
Disse que, infelizmente naquela situação já não era possível reverter as coisas, como era 
espectável e desejável, mas a preocupação manifestada alertaria a Câmara para obras 
futuras. De seguida, recomendou ao atual executivo camarário que fosse mais rigoroso 
com as próximas obras, porque era preciso que elas ficassem bem-feitas, e que tivessem 
a capacidade para ouvir as populações locais, porque essas sim tinham muito a dizer e, 
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por vezes, percebiam melhor as suas necessidades e aquilo que era possível ser feito no 
local. -   -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto dirigiu-se ao Deputado Valter Peres e disse que a 
afirmação deste “Mais importante do que fazer política…” era um insulto à língua 
portuguesa, porque política era o que todos faziam quando tomavam decisões, e os 
deputados ali presentes, enquanto representantes dos eleitores naquela Assembleia, 
estavam a tomar decisões em nome de quem os tinha elegido, por isso, se havia coisa 
que faziam ali era política. De seguida, relembrou o que havia dito na sua primeira 
intervenção e acrescentou que se resolvessem desistir da obra, deixavam de ter o 
edifício, mas também deixavam e ter o dinheiro porque tinham de pagar ao empreiteiro, 
mesmo que ele não a fizesse. Relembrou, ainda, o que a Sra. Presidente havia dito em 
relação ao edifício a construir e disse que este era muito mais do que um simples bar de 
apoio a uma zona balnear, quiçá um restaurante. Depois, questionou a Sra. Presidente 
se, depois de construído, o bar seria gerido pela Câmara ou se ia ser posto a concurso 
para que empresários locais se candidatassem à sua exploração. Questionou, ainda, se a 
pretensão era construir um bar de apoio, ou será que a intenção era construir outra coisa 
qualquer e com que intenções. ----------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que o bar em causa seria 
concessionado à semelhança de todos os outros, se não fosse o caso de ter uma 
concessionária com um contrato que lhe permitia uma renovação anual, e segundo o que 
tinham apurado, era intenção desta assim o fazer, ou seja, naquele momento o espaço 
estava concessionado, sendo certo que o que era necessário era que a obra estivesse 
pronta. Disse que iam acompanhar a obra, para que esta fosse feita dentro das condições 
que já havia apresentado e no timing mais rápido possível para que estivesse pronta 
antes do dia quinze de junho. ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha interveio e disse que tudo o que acontecia ali era 
política e agradeceu ao grupo de cidadãos que ali tinha ido exercer um ato político. 
Disse ser natural que houvesse, da parte do Deputado Valter Peres, um desagrado por 
aquele ato político, porque ele também espelhava a gestão do PS da causa pública e, no 
lugar do referido deputado, também não ia gostar de ver aquele assunto ser discutido 
daquela maneira. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Aguiar usou da palavra e disse que era um apaixonado pela 
Praia da Riviera desde criança e que aquele era mais um excelente projeto do PS. De 
seguida, relembrou que alguém da bancada do PS já havia dito que as dividas não se 
pagavam com ideias, mas sim com trabalho e que não existiam bons nem maus mas 
gente que queria trabalhar e que fazia por isso, afirmações estas que concordava, mas 
havia uma grande diferença na definição de trabalho, pois para uma gestão socialista o 
trabalho tinha sido idealizar, criar e, pelos vistos, não pagar, mas para o PSD era 
planeamento, identificar e levantar preocupações de munícipes, das instituições, era 
traçar objetivos e elaborar estratégias para atingir objetivos, garantir recursos humanos, 
financeiros e tecnológicos de forma sustentada e, por fim, concretizar o projeto 
atingindo todos os objetivos propostos. Informou que, para o PSD, o planeamento era a 
base do sucesso de tudo. Disse que, para o PSD, o projeto para a Riviera era um 
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péssimo trabalho, mas para o PS, pelos vistos, era um excelente trabalho. Disse que, 
mais uma vez havia falta de planeamento e aquele era mais um reflexo de uma má 
gestão socialista. Concluiu agradecendo a intervenção do Sr. Fernando e dizendo que se 
este gostava de passear na Praia da Riviera que o fizesse durante o dia, uma vez que a 
obra em discussão, nem projeto de eletricidade tinha. -------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres respondeu ao deputado Pedro Pinto e Filipe Rocha 
dizendo que não recebia lições de semântica e que, obviamente sabiam que eram todos 
seres políticos. Disse que até podia ter uma série de argumentos sobre obras para 
apresentar, que podia estar ali a discutir aquela política, mas não era isso que estava ali 
em causa, mas sim a opinião dos cidadãos ali presentes. Informou que não ia entrar em 
mais discussões sobre o passado, porque queria respeitar o que os referidos cidadãos 
haviam dito e com essas declarações e com o que a Sra. Presidente tinha dito, que se 
trabalhasse no futuro. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que se havia coisa que tinha feito nas 
suas anteriores intervenções tinha sido enfatizar aquela que era a preocupação dos 
cidadãos, da qual também comungavam. Disse que, na sua última intervenção apenas 
tinha reafirmado o que a Sra. Presidente da Câmara tinha dito, ou seja, que infelizmente 
estavam presos àquela obra, porque mesmo desistindo dela, o dinheiro tinha que ser 
entregue ao empreiteiro. Relembrou que, infelizmente estavam numa situação de 
contenção de danos, danos esses que tinham sido cometidos no passado e, como sabiam 
tinha boa memória e fazia questão de, sempre que achava pertinente, recorrer à mesma. 
Concluiu dizendo que, ainda bem que tinha havido uma mudança no regime político, na 
Região Autónoma dos Açores e na Praia da Vitória, porque atualmente os cidadãos se 
sentiam mais livres a participar na Assembleia Municipal e não se refugiavam nas redes 
sociais. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- Fabiana Almeida, residente na Rua da Graça, nº 45, freguesia de Santa Cruz, 
usou da palavra e disse que concordava com os seus colegas, ou seja, gostariam que 
houvesse a suspensão da construção do Bar da Riviera, por acharem que não estava 
totalmente de acordo com aquela que era a necessidade, em várias vertentes da situação, 
começando pela do ambiente. No entanto, e não havendo essa possibilidade, gostaria 
que se fizesse uma análise se no futuro não teriam a necessidade de desconstruir o que 
estavam a construir naquele momento, ou seja, questionou se o impacto da obra em 
causa não o poderia fazer a posteriori, depois de já ser construída e já ter efetivamente 
causado algum impacto negativo e que não fosse expectável ou que não estivesse 
previsto. Relativamente à intervenção do Deputado Pedro Pinto, disse que não estava ali 
porque não lhe tinha sido dado liberdade antes, mas porque aquilo acarretava, para o 
cidadão comum, que tinha contas a pagar e, por isso, tinha que permanecer no seu local 
de trabalho, alguma disponibilidade e essa nem sempre existia. Acrescentou, ainda, 
achar que a comunicação entre os órgãos municipais e outros estava desfasada com a 
realidade do público. ----------------------------------------------------------------------------------                           
 
 -------- O Presidente da Mesa eram doze horas e quarenta e cinco minutos, interveio e 
propôs que se fizesse um intervalo para almoço, o qual foi aceite. ----------------------------  
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 -------- Pelas catorze horas e quarenta e cinco minutos reiniciaram-se os trabalhos. -------  
 
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 10 D E 
DEZEMBRO DE 2021 A 3 DE FEVEREIRO DE 2022. ------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira colocou algumas questões: ----------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Em que situação se encontrava a concessão do Bar do Abismo; ------  
 -------- 2ª Questão – As obras no referido Bar se tinham data prevista para terminarem; --  
 -------- 3ª Questão – Em que situação se encontrava a requalificação do Parque de 
Campismo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – Em que situação se encontrava a abertura de uma entrada para dar 
apoio/acesso a uma adega no Parque de Campismo. --------------------------------------------  
 -------- O Deputado Vasco Lima colocou algumas questões: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Em que situação se encontrava a iluminação, assim como os 
balneários do campo de futebol da freguesia da Vila Nova; ------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Em que situação se encontrava o projeto de saneamento básico para 
a referida freguesia; -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Em que situação se encontrava a obra de intervenção do parque das 
Escaleiras; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – Em que situação se encontrava a adjudicação do Bar das Escaleiras;  
 -------- 5ª Questão – Se tinham conhecimento da baixa pressão de água numa das partes 
da freguesia e se já havia resolução para a mesma; ----------------------------------------------  
 -------- 6ª Questão – Para quando a intervenção na Canada dos Guardanapos, na Aldeia 
dos Patrícios e Canada José Borges. ---------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo que, relativamente às 
questões colocadas pelos dois presidentes de junto em relação às concessões, tinham 
estado a concurso as várias zonas que não estavam abrangidas por renovação de 
contrato, a situação tinha estado a ser avaliada na última semana e o relatório deveria ser 
fechado brevemente. Acrescentou que, havia uma preocupação em relação à Vila Nova 
e à piscina da Caldeira, porque ninguém tinha concorrido, pelo que tinham encaminhado 
aquelas situações para o departamento jurídico para ser avaliada a possibilidade de 
receberem uma prestação direta, de um interessado que não apresentou proposta por 
falta de conhecimento da abertura do concurso, para assegurar as duas zonas em causa. 
Em relação às questões colocadas pelo Deputado Luís Vieira respondeu que: --------------  
 -------- 2ª Questão – tinha sido muito requisitado e muitas tinham sido as situações 
avaliadas, mas em breve teriam o resultado dessa avaliação; ----------------------------------  
 -------- 3ª Questão – tiveram que arrasar com toda a estrutura de casas de banho e 
balneários, porque não cumpriam com os requisitos para ser praia adaptada, a obra tinha 
começado naquela semana e tinham que trabalhar afincadamente para solucionar aquele 
problema o mais depressa possível; ----------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – o parque de campismo em causa estava ao abandono há muitos 
anos e, recorrendo unicamente aos recursos internos, estavam a fazer a requalificação de 
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todo o espaço, o que deveria estar a terminar. Informou que, depois dessa 
requalificação, tinham que reunir com as instituições às quais foi proposta a sua 
exploração; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 5ª Questão – a situação estava a ser avaliada pelo departamento jurídico, pelo 
que em breve poderiam dar indicações, quer ao dono da propriedade, quer a toda aquela 
Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Em relação às questões colocadas pelo Deputado Vasco Lima respondeu que: ----  
 -------- 1ª Questão – tinha havido um pequeno reforço de iluminação nos últimos meses, 
para minimizar alguns dos constrangimentos, sendo certo que não era por isso que não 
necessitava de um investimento maior. Disse que, estavam a tentar chegar a todos, mas 
com o mau tempo que tinham tido, optaram por repor telhas em alguns pavilhões 
desportivos, daí não ter sido possível chegar àquele valor, mas assim que o 
conseguissem não iam deixar de olhar à referida situação; -------------------------------------  
 -------- 6ª Questão – já tinham discutido sobre o assunto e sabiam o quanto era 
constrangedor para as famílias ali residentes terem a estrada naquelas condições, mas 
também já tinham falado sobre o quanto seria importante fazer o investimento de uma 
só vez. Informou que já tinham feito o alerta à Praia Ambiente, que já tinham feito um 
levantamento e tinham uma estimativa orçamental que rondava os setenta mil euros, 
mas como não tinha sido previsto no orçamento da empresa municipal, esta ia fazer 
todo o esforço para assumir aquele compromisso e tentar enquadrar aquela obra no 
decorrer do corrente ano; ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – pela obra projetada ser cem por cento da responsabilidade da 
Câmara e tendo em conta a situação financeira que tinham encontrado, pediam que lhes 
deixassem ter alguma estabilidade e, assim que a pudessem projetar ela ser efetivamente 
paga; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – já tinham feito um levamento e o valor apurado era de cerca de 
setecentos e noventa e oito mil euros, ou seja, não era um esforço qualquer e, por isso, 
tinham de se organizar muito bem para poderem abrir aquela obra sempre com a 
responsabilidade de que a iam pagar; --------------------------------------------------------------  
 -------- 5ª Questão – aquela situação já estava a ser avaliada pela Praia Ambiente, bem 
como a situação idêntica na Agualva e, assim que terminassem no Cabo da Praia iam 
avançar para as outras freguesias, no sentido de avaliar e ver qual a estratégia que 
podiam adotar em cada uma delas. -----------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Lisandra Valadão interveio e disse que gostava de ser esclarecida 
sobre um contrato milionário, de prestação de serviços de corte de relvas, em dois mil e 
vinte e um, por uma entidade externa e qual a necessidade da existência do mesmo, uma 
vez que este tipo de serviço já seria assegurado pelos serviços camarários. -----------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem colocou algumas questões: ----------------    
 -------- 1ª Questão – Em que situação se encontrava o PDM; ----------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Em que situação se encontrava a auditoria; ------------------------------  
 -------- 3ª Questão – Em que situação se encontrava o processo de Santa Rita e se o 
Governo Regional já tinha procedido à transferência da verba. --------------------------------  
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 -------- A Presidente da Câmara Municipal, relativamente à questão colocada pela 
Deputada Lisandra Valadão, respondeu que aquela tinha sido uma situação 
surpreendente e com a qual se tinham deparado assim que chegaram. Informou que 
tinham sido contatados por um senhor no sentido de saber se o contrato, assinado por 
três meses, de agosto a outubro de dois mil e vinte e um, seria renovado, contrato este 
no valor de cinquenta mil, trezentos e quarenta e quatro mil euros, já com IVA. Disse 
que o contrato estava disponível para consulta. Acrescentou, ainda, que aquela prestação 
de serviços era para limpeza e manutenção de espaços verdes que, anteriormente era 
assumida pelo município e pela Junta de Freguesia de Santa Cruz, mas alguém havia 
entendido que se justificava aquele contrato. Referiu que, da conversa com o senhor 
tinha percebido que aquele não era contrato único, que anteriormente já tinha prestado 
outros serviços e que naquele mês ainda tinham uma prestação para pagar, embora o 
serviço já estivesse a ser prestado pelos funcionários camarários que, de uma forma 
organizada, conseguiam fazê-lo. --------------------------------------------------------------------  
 -------- Ainda a Presidente da Câmara Municipal, relativamente às questões 
colocadas pela Deputada Maria de Fátima Homem, respondeu que: --------------------------      
 -------- 1ª Questão – já tinham reunido com duas empresas que se dispuseram a avaliar o 
que estava em falta, tinham que o reajustar face à saída dos novos sensos e ainda não 
tinham valores, porque ainda não lhes tinham sido entregues, mas tinham sido 
entregues, às duas empresas, exatamente os mesmo documentos no sentido de se 
perceber qual a proposta mais vantajosa, para poderem avançar porque não podiam, de 
forma nenhuma, deixar de fazer aquele investimento; ------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – já tinham a empresa que ia fazer aquele trabalho e, em breve, viria 
à ilha para o iniciar. Disse que o procedimento ia ser feito por fases e já poderiam ter 
alguma informação no mês de abril/maio; --------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – aquele processo, infelizmente não tinha sido tratado da forma como 
deveria, isto é, não tinha ficado nada registado por escrito o que era o maior 
constrangimento daquele processo. Informou que já havia reunido com os membros do 
Governo para salientar que aquela era uma questão muito sensível para a Praia da 
Vitória e que, a breve trecho, teria de ser resolvida. Disse que tinha sido construído um 
memorando, com toda a documentação anexada em relação àquela situação, entregue à 
vice-presidência do Governo que lhes respondeu que iriam analisar a situação, para que 
fosse feito um contrato ARAAL, para poderem assumir as respetivas responsabilidades. 
Acrescentou que, a par de tudo aquilo, já tinha contatado o Tribunal de Contas, porque 
todos os outros pagamentos, feitos em consequência do processo em causa, tinham sido 
sem o visto do Tribunal de Contas e, para não se correr o mesmo risco, o contato já 
tinha sido feito para que este avaliasse a situação financeira da Câmara, o esforço que 
esta pudesse fazer e anexar o contrato ARAAL, para fazer prova de que tinham a 
melhor das intenções de fechar aquela situação de forma a dar a estabilidade que 
aquelas famílias tanto lhes pediam. -----------------------------------------------------------------     
 -------- O Deputado Vasco Lima interveio e disse que todas as suas anteriores 
questões, com exceção do parque das Escaleiras, diziam respeito à vida das pessoas, que 
durante quatro anos tinham sido uma luta constante da Junta de Freguesia da Vila Nova, 
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mas pouco ou nada tinha sido feito, por isso, pedia que o executivo fosse sensível a elas. 
Relativamente ao parque das Escaleiras, questionou que tipo de obrigação existia para 
que a obra não pudesse avançar. --------------------------------------------------------------------      
 -------- O Deputado Miguel Bettencourt questionou se estava em curso, ou se 
perspetivavam, criar uma estratégia turística para que quem visitasse o concelho a partir 
dos cruzeiros, para que pudesse passar a palavra sobre algo mais do que uma cidade 
simpática, bem como levar uma vontade de regressar por outras vias. Relativamente ao 
contrato de prestação de serviços de corte relvas, disse que já tinha conhecimento do 
mesmo e que achava lamentável e questionou se havia forma de acederem ao seu 
conteúdo sem ser por consulta durante aqueles trabalhos. --------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo colocou algumas questões: -------------------------------    
 -------- 1ª Questão – Em que situação se encontrava o processo de internalização da 
Cooperativa Praia Cultural; --------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Gostava de ver especificado, relativamente ao relatório de 
atividades da Praia Ambiente, nomeadamente o ponto respeitante ao processo de 
concurso de projeto de adoção e abastecimento de água ao Terceira Tech Island, orçado 
em um milhão, cento e vinte e cinco mil euros, bem como o ponto referente à 
fiscalização da empreitada de adoção e abastecimento de água a Santa Rita/Juncal; -------  
 -------- Por fim, salientou a entrega da viatura, feita pela Câmara Municipal, à PSP para 
proteção e acompanhamento das escolas, pois era mais um investimento que vinha 
beneficiar os munícipes do concelho. --------------------------------------------------------------     
 -------- A Presidente da Câmara Municipal, relativamente à questão colocada pelo 
Presidente de Junta da Vila Nova, respondeu que não havia contrato assinado, por isso, 
e não sendo possível naquele momento fazer aquele esforço, não iam avançar. ------------  
 -------- Relativamente à questão colocada pelo Deputado Miguel Bettencourt, respondeu 
que já estava a ser estabelecido contato com as instituições, para que estas também 
pudessem dar o seu contributo no acolhimento aos turistas. Acrescentou que, tinham o 
cuidado de ter a Casa Museu Vitorino Nemésio e a Igreja Matriz abertos aos fins-de-
semana, quando tinham cruzeiros e todos os comerciantes eram informados, 
mensalmente, das escalas de cruzeiros. Informou que, muitos turistas compravam 
internamente pacotes de visita à ilha e esse era um constrangimento com o qual se 
deparavam, no entanto, havia sempre aqueles que optavam por vir a pé do porto até à 
Praia da Vitória, não por falta de opção de transporte, mas por vontade própria. Disse 
que o que tinham tido, nos últimos dias, era um despertar para se prepararem e saber 
receber os turistas que iam vir até à Praia. Em relação ao contrato de prestação de 
serviços, disse que se o deputado quisesse uma cópia não tinham problema nenhum em 
a fornecer, mas o que lhe parecia era que não sendo um ponto da Ordem de Trabalhos, 
não devia estar anexado àquela organização de trabalhos, daí não ter sido facultada. ------  
 -------- Quanto às questões colocadas pelo Deputado José Laranjo respondeu que: --------  
 -------- 1ª Questão – como aquele não era um processo fácil, tinham pedido, a par da 
auditoria financeira, que fosse feita uma auditoria de recursos humanos, para ajudar na 
reorganização de serviços, nomeadamente na distribuição ou redistribuição de todos os 
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elementos que faziam parte do grupo municipal, pelas divisões e departamentos 
existentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – estava referido Terceira Tech Island porque tinha sido daquela 
forma que tinha ficado registado na Praia Ambiente, uma vez que aquela empreitada 
trazia água da zona da Agualva/São Brás, até ao Bairro Americano, onde supostamente 
seria desenvolvido o referido projeto, mas era uma empreitada que estava adjudicada ao 
abrigo do fundo ambiental, portanto, era um benefício que tinham, mediante o que tinha 
que ser feito e, depois, a compensação que o município ia receber através do referido 
fundo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Relativamente à viatura, disse que esta já estava encomendada aquando da 
tomada de posse daquele executivo, por isso, tinham procedido à entrega da mesma sem 
nunca ter usado aquela entrega como sendo um feito do mesmo. -----------------------------  
 -------- 2ª Questão – a situação do abastecimento de água a Santa Rita estava 
praticamente resolvida, pois já estavam na última fase, ou seja, as pessoas tinham sido 
contatadas para fazer a contratualização do contador de água, o que estava a decorrer 
nas devidas condições, para depois ser feita a última parte da pavimentação. ---------------           
 -------- O Presidente da Mesa solicitou à Presidente da Câmara Municipal o envio, por 
e-mail, do contrato de prestação de serviços para limpeza e manutenção de espaços 
verdes, para encaminhar o mesmo a cada um dos grupos municipais, uma vez que tinha 
sido manifestado interesse na consulta do mesmo.-----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha interveio e disse que aquilo que queriam, enquanto 
representantes do PSD, era que enquanto ali estivessem não se repetissem contratos 
daquela generosidade. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira usou da palavra e disse que a situação do contrato 
referido parecia surreal, pois tinham andado quatro anos a pedir mais alguns trocos à 
Câmara e não o tinham conseguido. ----------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que ninguém tinha falado em 
aproveitamento, até porque ninguém tinha que se aproveitar de nada por fazer uma coisa 
bem-feita e a Sra. Presidente tinha dito que era uma boa coisa a fazer, todos 
concordavam, por isso, havia que seguir em frente. De seguida, disse que os 
investimentos não eram feitos para criar divida, mas sim para resolver problemas, como 
era o caso do enorme investimento para o abastecimento de água a Santa Rita, que se 
não tivesse sido feito, em pouco tempo, grande parte do concelho não tinha água. 
Relembrou que, no dia antes, tinha passado quarenta e quatro anos da morte de Vitorino 
Nemésio e, lamentavelmente, a Câmara não tinha dado conta daquela data, mas de tanto 
se falar no assunto, talvez fosse tido em conta no futuro. De seguida, deu os parabéns 
aos funcionários da Praia Cultural que, generosamente, tinham participado no processo 
de testagem, bem como aos bombeiros. Quanto ao esquecimento da entrada para a 
adega, disse que era preciso perceber o processo todo e este vinha do tempo em que se 
havia comprado o terreno, no mandato do Dr. José Fernando Gomes, e aquela servidão 
estava na escritura. Referiu que, segundo o que sabia, não se quis dar acesso ao parque 
de campismo e dar aquele acesso ao lado, para que o dono não entrasse pelo parque, por 
isso, aquele senhor tinha direito à referida servidão. Quanto a Santa Rita, esclareceu que 
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a Câmara interveio quando teve de o fazer, assim como o Governo da República, mas o 
Governo Regional ainda não, apesar de se ter comprometido a tal e não fazia sentido 
nenhum a Câmara assumir tudo sozinha, por isso, a Câmara podia contar com aquela 
bancada para fazer todo o tipo de pressão para que o Governo Regional se chegasse à 
frente, pois aquele processo não podia voltar para trás. -----------------------------------------  
 -------- A Deputada Diana Simões colocou duas questões: -----------------------------------  
 -------- 1ª Questão - relativamente ao Bar do Abismo e visto ser uma obra recente, 
gostava de perceber se as novas obras faziam parte da garantia da obra inicial ou se 
seriam asseguradas pela Câmara Municipal e se assim fosse, qual o seu custo; -------------  
 -------- 2ª Questão - na sequência da aquisição da viatura SIV, questionou se havia 
protocolo com o Governo, para que houvesse uma equipa preparada para manobrar a 
mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Relativamente ao contrato para limpeza e manutenção de espaços verdes, disse 
ser lamentável, principalmente porque no decorrer daqueles trabalhos tinham ouvido 
que deveriam estar a lutar pela entrega de apoios às sociedades e, ao invés disso, 
estavam a dar quase dezasseis mil euros a uma empresa sem necessidade, uma vez que a 
Câmara tinha funcionários suficientes para garantir aqueles trabalhos. -----------------------  
 -------- O Deputado Agostinho Simões interveio e disse que, relativamente ao assunto 
sobre os cortes e apoios às associações, tinham a informação de que algumas 
instituições estavam a receber apoios, no entanto, outras, como por exemplo a que 
presidia, o Centro Comunitário da Vila Nova, nem tinham conversado sobre os 
problemas que a mesma pudesse ter a nível de financiamento ou funcionários. Posto 
isso, questionou sobre qual o critério para atribuição dos referidos apoios. ------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal, relativamente à intervenção do Deputado 
Valter Peres, agradeceu as palavras deste em relação a todo o esforço que os 
funcionários da Câmara tinham feito no processo de testagem e vacinação e isso era 
merecedor de reparo, por isso, agradecia o mesmo. ---------------------------------------------  
 -------- Relativamente às questões colocadas pela Deputada Diana Simões respondeu 
que: ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – a garantia apenas cobria os problemas de infiltração que existiam 
na cobertura do edifício em causa. Em relação aos balneários, como a obra foi entregue 
no ano passado e tendo funcionado nesse ano, não tinham conseguido cobrir essa parte, 
por isso, com os recursos internos iam tentar fazer a requalificação do espaço, utilizando 
todos os elementos existentes, mas dispondo-os de forma a responder às necessidades e 
obrigações para poder ser reconhecida como praia acessível, porque não podiam ter uma 
bandeira hasteada e, depois, não corresponder a isso, que era o que tinha acontecido o 
ano passado; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – que não existia nenhum tipo de protocolo, unicamente a Câmara 
tinha assumido o valor para que a ambulância fosse adquirida, não havendo mais 
nenhum tipo de compromisso com o município. -------------------------------------------------  
 -------- Relativamente à questão colocada pelo Deputado Agostinho Simões respondeu 
que o que devia estar a acontecer era alguma confusão em relação aos pagamentos que 
estavam a ser feitos às instituições, pagamentos estes que já deviam ter sido feitos, 
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porque certamente eram instituições que tinham feito candidaturas ao Regulamento 
Cooperar e Desenvolver e que deveriam ter recebido e não receberam. Informou que, 
naquele momento, estavam a assumir todos os valores que estavam pendentes relativos 
às candidaturas feitas em dois mil e vinte e que deveriam ter sido pagas em dois mil e 
vinte e um. Disse que, lhes parecia justo, começarem por aqueles que já estavam há 
mais tempo à espera, que já tinham perspetivado investimento à conta daquele valor, 
inclusive com contratos assinados.  ----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges usou da palavra e questionou se já havia entrado 
algum valor dos contratos com o Governo dos Açores, que julgava abater a divida a 
fornecedores, inferior a noventa dias, que rondava os quatro milhões de euros. Quanto 
ao turismo, à visão estratégica que era possível ter, disse que esta era necessária para o 
desenvolvimento turístico do concelho da Praia, para que visitar a Praia fosse também 
uma opção e a Câmara era parte fundamental para que isso acontecesse. --------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que sabiam desde o início que não 
havia equipas para a viatura SIV, mas era uma forma de começar a haver e o que se 
pedia era que se exigisse ao Governo Regional que criasse as mesmas. Quanto ao corte 
às instituições, disse que no final do ano tinha sido aprovado um valor de cerca de 
duzentos mil euros para aquele tipo de apoios e a lei obrigava a Câmara a pagar, o que 
não tinha sido pago até ao final do ano, e se havia contrato com as instituições para 
receberem até ao final do ano, não havendo esse pagamento, estavam em falta para com 
as instituições, por isso, questionou sobre qual a justificação para que as instituições 
estivessem a receber a informação de que não havia dinheiro, logo não recebiam apoio. 
Por fim, disse que gostava de saber em que pé estava o cumprimento do Governo 
Regional para com a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal, relativamente à transferência do Governo 
Regional, respondeu que o único valor que tinham pendente, no final do ano, seria o 
valor de duzentos e quarenta e sete mil euros, referente a um contrato que havia de uma 
empreitada no Bairro da Serra de Santiago, o que tinha sido pago no presente mês e 
tudo o que tinham ao abrigo da lei de compromissos era assumido com legalidade e nos 
timings certos, por isso, em termos de transferências não tinham nada pendente. Quanto 
ao pagamento às instituições, adiantou que o valor das candidaturas, entregues em dois 
mil e vinte, era superior aos duzentos mil euros referidos, ou seja, as instituições que 
estavam a receber notificações com a informação de falta de cabimento, eram as 
referentes a dois mil e vinte um e as que estavam a ser pagas eram as de dois mil e 
vinte, que deveriam ter recebido em dois mil e vinte e um. Relativamente à estratégia 
turística, respondeu que tinham aquela preocupação e era importante uma reflexão sobre 
o tema, que era o que estavam a fazer, bem como a trabalhar em conjunto com o 
município de Angra do Heroísmo, para que aquela planificação fosse bem-feita e que 
pudessem tirar o maior proveito da mesma e a trabalhar para a próxima BTL, que era no 
mês de março. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que, nas anteriores intervenções 
haviam falado na entrega de uma viatura SIV, mas na nota publicada pela Câmara fazia 
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referência a uma viatura entregue à escola segura, o que era completamente diferente. 
Posto isso, disse que não sabia se estavam a falar na mesma viatura. -------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que a questão das viaturas 
estava clara, ou seja, tinham dado os parabéns pela viatura entregue à escola segura e 
que esperavam que a viatura SIV seguisse a mesma linha. De seguida, pediu à Sra. 
Presidente para confirmar se, até trinta e um de dezembro, o Governo já tinha saldado 
tudo o que estava em falta. ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que o valor que tinha ficado 
pendente era o valor de duzentos e quarenta e sete mil euros e que já tinha sido pago no 
decorrer daquele mês. --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que a vinte e sete de dezembro, no 
final do ano, a Sra. Presidente certamente sabia o que estava em causa e relembrou que 
quando tinha questionado se a mesma estava confortável com o Orçamento, sendo que 
neste estava o valor de duzentos e vinte mil, cento e trinca e quatro euros, a mesma 
tinha respondido que sim. Posto isso, questionou se esta não sabia de toda aquela 
situação, pois se sabia já devia ter posto logo a questão, porque se não soubessem que ia 
ser retirado aquele valor para pagar o que estava para trás, provavelmente não se tinham 
abstido na votação, porque nunca tinham tido aquela ação sabendo que era para cortar 
nas instituições. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal relembrou que já tinha informado que os 
duzentos e quarenta e sete mil euros não conseguiam colmatar o valor que estava 
pendente. Disse que, era interessante ver que até setembro quem estava a fazer a gestão 
tinha conseguido pagar algumas instituições, por isso, se havia dinheiro precisava que 
lhe explicassem porque é que nem todas tinham recebido. Acrescentou que não tinha 
mentido a ninguém porque quando tinha sido questionada sobre quais os valores que 
estavam em dívida do Governo Regional, tinha assumido os mesmos, mas estavam por 
transferir com contratos assinados, contratos estes que comprovavam que esses valores 
seriam transferidos e tinham sido no início do ano. Informou que, não era aquele valor, 
referente a uma empreitada que tinha sido feita e que tinha que assumir uma prestação 
bancária com o mesmo, isto é, já estava comprometido, que vinha para pagar às 
instituições, porque não tinha sido feito nenhum ARAAL para pagar às instituições e 
quem tinha assumido, perante as instituições, financiamento tinha sido o município e 
era isso que não tinha ficado salvaguardado no orçamento de dois mil e vinte e um. 
Informou, ainda, que no mês de novembro tinham feito uma ginástica imensa para 
poder pagar subsídios, ordenados e assumir os contratos bancários e se não se tinha 
começado logo a assumir as instituições não tinha sido por falta de vontade. Concluiu 
dizendo que era muito constrangedor ver uns a receber e outros não, tal como era 
constrangedor ser confrontada do porquê de uns terem recebido antes das eleições e 
outros não, questão esta que não sabia responder. -----------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra relembrou que não tinha referido 
“…tirar de um lado para o outro…”, mas sim que a Sra. Presidente tinha dito que havia 
rúbricas, no Orçamento, destinadas a alguma emergência e não tirar de qualquer 
maneira. De seguida, questionou sobre qual o valor, durante o ano de dois mil e vinte e 
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dois, que a Câmara Municipal tinha recebido do Governo Regional, ao abrigo dos ditos 
contratos ARAAL. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e questionou a Sra. Presidente se esta 
achava que lhe podia fazer aquela pergunta, pois não fazia, nem nunca tinha feito parte 
do executivo da autarquia, por isso, não dominava nada do que se passava daquele lado. 
De seguida, voltou a questionar qual a diferença entre o dia vinte e sete de dezembro, 
em que se havia colocado no orçamento os duzentos e tal mil euros e que não lhes tinha 
sido dito que era para pagar o que estava para trás, e aquele momento. ----------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e questionou o Deputado Valter 
Peres se este estava confortável com o legado e com a dívida que tinham deixado na 
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que no dia vinte e sete tinham 
sido apresentados valores que faziam referência e que refletiam muitos dos contratos e 
as respostas aos regulamentos criados pelo executivo anterior, por isso, estando em 
dívida e a transitar de um ano para o outro, era obrigatório constar do Orçamento. 
Informou que, enquanto representante daquele município, tinha-se comprometido a 
assumir tudo o que estava assinado e ia fazê-lo, apesar de todos os constrangimentos 
mensais que já eram conhecidos. Referiu que lhe tinha sido sugerido fazer um 
empréstimo para pagar tudo o que estava em dívida, mas publicamente dizia que isso 
não era possível, pois naquele momento não tinham nenhuma entidade bancária que 
assegurasse qualquer financiamento, porque todo o património do município estava 
comprometido. Esclareceu que, quando dizia que aquele primeiro ano se destinava a 
tentar gerar estabilidade, era efetivamente para isso. Disse achar estranho o Deputado 
Valter Peres não saber que tinha havido instituições que tinham sido pagas antes das 
eleições e outras não, pois a bancada do PS tinha andado na rua tal como eles. Quanto à 
questão do Deputado José Laranjo, disse que já tinha respondido que eram os duzentos 
e quarenta e sete mil euros que estavam a transitar do ano anterior para o corrente ano. 
Acrescentou que, no mês de dezembro tinham recebido o referente ao Terceira Tech 
Island e tinham uma trans a ser paga no decorrer do ano em curso. --------------------------  
 --------  O Deputado Hélio Rocha deu os parabéns à Sra. Presidente pela sua 
agressividade, pois nos últimos quatro anos não se tinha dito nada que valesse a pena 
registar. De seguida, disse que em pouco tempo tinha encontrado os duzentos mil euros 
que estavam em discussão, isto é, setenta e cinco mil do contrato com a Praia Ambiente 
para limpeza do centro da Praia, quando na verdade era para o pagamento de uma 
dívida; cinquenta mil do contrato para corte de relvas; quarenta e um mil e quinhentos 
de um estudo de impacto socioeconómico da Covid-19 no concelho da Praia da Vitória; 
trinta e cinco mil pagos quando o Praiense descobriu que a aventura na SAD era uma 
ilusão aventureira. Relativamente aos apoios pagos e não pagos, referiu que tivessem 
atenção aos apoios prometidos em dois mil e vinte e dois mil e vinte um às instituições, 
às dívidas de contratos no âmbito daqueles e de outros apoios, ver os que tinham sido 
pagos e os que não tinham sido e, depois disso, que reparassem quais as duas casas do 
Povo que tinham recebido a totalidade dos apoios. ----------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Valter Peres dirigiu-se ao Deputado Hélio Rocha e disse que as 
graçolas não resolviam os problemas de ninguém. Relativamente ao Deputado Filipe 
Rocha, relembrou que já tinham falado nos problemas da dívida, por causa das questões 
da Covid-19 e a falta de receitas como uma das razões para a mesma e que se lhe lesse 
as propostas do PSD, nos tempos da Covid-19, ia reparar que se tinham chegado 
àqueles valores tinha sido exatamente pela falta de receitas, e que estas propostas 
também estavam na mesma linha, ou seja, há pouco tempo estavam todos ali a achar 
que devia haver aquele investimento, por isso, não podiam fazer de contas que não tinha 
sido assim. Concluiu dizendo que, a Sra. Presidente tinha mencionado que os bancos já 
não emprestavam nada à Câmara, mas há cerca de dois meses tinham feito um 
empréstimo de dois milhões e tinha havido um banco a chegar-se à frente. -----------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o que o Deputado Valter 
Peres tinha dito até ali, só ajudava naquilo que ela própria também já tinha dito, isto é, 
mesmo sabendo que devido à Covid-19 ia haver tanta falta de receita, continuaram a 
fazer dívida. Concluiu dizendo que não estava a ser agressiva, mas sim muito 
transparente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste interveio e disse que, uma das coisas que o 
preocupava, enquanto praiense, era o presente e o futuro e quando ouvia alguém dizer 
que não sabia e depois via-se explanado nos documentos do ano anterior uma dívida 
daquele município que ultrapassava trinta e cinco milhões de euros e se reservava 
perante o valor de duzentos mil euros, que o desculpassem mas tinham uma visão muito 
redutora do que era o concelho da Praia da Vitória e preocupava-o o facto do PS se 
apresentar perante os praienses e não assumir aquela presença sendo verdadeiros. 
Acrescentou que, nos últimos quatro anos, se dizia que os vereadores do PSD 
rejeitavam os apoios às instituições, mas isso não era verdade, o que defendiam era a 
existência de critérios, daí ter sido criado e aprovado um regulamento para esse fim. 
Disse que não tinham deixado de apoiar as instituições, apenas estavam a ser 
verdadeiros para as pessoas, a planear o futuro. Relativamente à última intervenção do 
Deputado Valter Peres, disse que este não devia induzir as pessoas em erro, 
relativamente a empréstimos à Câmara, pois este sabia muito bem a diferença entre 
empréstimo de longo prazo e empréstimo de curto prazo. Acrescentou que, outra 
situação grave, era planear sem ter todas as situações apuradas, como era exemplo o 
caso de Santa Rita e do carro da SIV que se calhar ia estar parado imenso tempo porque 
não se tinha conversado com ambas as partes. Ainda sobre o carro SIV mencionou que 
este fazia parte do empréstimo feito por causa da pandemia, tal como o carro da polícia, 
e questionou o que é que estes tinham que ver com a pandemia. De seguida, elogiou a 
atual Câmara, por estar a planear e a colocar um ponto zero para que se percebesse o 
que realmente se estava a passar. Concluiu dizendo que, era mentira quando se dizia que 
não se estava a pagar às instituições e se estavam ali com o intuito de pensar no futuro 
deviam pensar muito bem antes de colocar as coisas para fora, porque as instituições 
não tinham culpa e não podia servir de politiquices. --------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo relembrou que no passado dia vinte e sete de 
dezembro, aquando da análise do Plano e Orçamento, tinha perguntado e a Sra. 
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Presidente tinha confirmado, relativamente à rubrica das transferências de capital, onde 
estava inscrito o valor de um milhão setecentos e onze mil euros e abaixo dizia “Os 
valores que deveriam ter sido recebidos da Região Autónoma dos Açores em dois mil e 
vinte e um, transitaram para dois mil e vinte e dois, o que levou ao aumento do valor 
total a receber desta entidade.” e que há pouco também tinha perguntado quanto já se 
tinha recebido e a Sra. Presidente respondeu duzentos e quarenta e sete mil euros, mas 
ainda dando o beneficio da dúvida e deduzindo os trezentos e vinte e nove mil euros do 
Terceira Tech Island, dava-lhe uma diferença de um milhão, cento e trinta e cinco mil 
euros. De seguida, disse que se andava a usar os números da dívida de duas formas 
diferentes, falava-se na dívida de quatro milhões e tal e depois falava-se em trinta e 
cinco milhões, quando estavam a falar de passivo e que eram duas coisas distintas, por 
isso, se algumas pessoas mais entendidas no assunto conseguiam diferenciar uma coisa 
da outra, o cidadão comum ouvia aqueles dois valores e não sabia a que se estavam a 
referir. Assim sendo, referiu que fossem claros dizendo qual o valor do passivo e qual o 
valor da dívida efetiva. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que não se fizesse confusão com 
fora do concelho, pois tinham sido serviços adjudicados a empresas fora do concelho, 
mas de qualquer forma, apoios atribuídos a empresas fora do concelho era outra questão 
e se fosse preciso debater e avaliar aquela situação também estava ali para isso. De 
seguida, disse que parecia que o Deputado César não estava contente com a aquisição 
das viaturas e era isso que estava em causa, ou seja, era importante para a Praia da 
Vitória a viatura SIV, quer o Governo Regional assim o entendesse ou não, e era 
importante que lutassem todos juntos para que isso acontecesse, que fizessem o que lhes 
competia e o Governo Regional que fizesse a sua parte. Dirigiu-se à Sra. Presidente e 
esclareceu que quando falou em coerência, não a estava a chamar de incoerente, mas 
sim à Assembleia e àqueles que ali tinham estado nos últimos quatro anos, porque nas 
questões da Covid-19 todos tinham aplaudido a forma de fazer as coisas e todos tinham 
sido unanimes e era isso que se pedia, que mantivessem a coerência de continuarem 
juntos. Acrescentou, ainda, que tinha sido exatamente porque as questões da Covid-19 
tinham aparecido, que tinha sido mais premente apoiar as instituições e mais premente 
fazer um esforço. Concluiu dizendo que fossem todos coerentes e que fizessem um 
pedido ao Governo Regional para este não falhar com Santa Rita, com a viatura SIV, 
com tudo o que precisavam para ajudar todos e era isso que estavam ali a fazer. Disse, 
ainda que nunca tinha apontado o dedo a ninguém nem nunca ia dizer que alguém era 
mau por pensar de outra maneira, pois todos tinham o direito de pensar de maneira 
diferente. Posto isso, apresentou um requerimento à Mesa, documento este que faz parte 
integrante da presente ata, e procedeu à sua leitura. ---------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que, como Presidente de Junta 
de Freguesia, uma das coisas que sabia fazer era lidar com pouco dinheiro, isto é, fazer 
muito com pouco e que o que tinha que aprender era a dizer não. Disse que, se calhar 
era o que estava a acontecer à Câmara, por imposição das circunstâncias, dizer não, mas 
dizê-lo com explicação e, quem tinha, como era o caso do PS, estado na anterior gestão, 
responsabilidade devia ajudar a que aquele fosse bem esclarecido, porque dizer às 



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 1  Página 25 de 37 
 
 

 

instituições que a Câmara não as estava a apoiar, não era correto nem verdadeiro. 
Acrescentou que era preciso que as opções fossem feitas com peso e medida e deu o 
exemplo da adjudicação a uma empresa, de quarenta mil euros, para elaboração de um 
plano turístico e valorização da Praia da Vitória, questionando onde o mesmo se 
encontrava. Acrescentou que, aquelas coisas não podiam ficar pela rama, tinham 
responsabilidades legais e, por isso, a Câmara estava a sofrer por erros do passado. 
Disse concordar com a viatura SIV e questionou sobre tudo o resto, se era só adquirir e 
depois resolvia-se o resto e se achavam que aquela forma era a correta de se fazer as 
coisas, pois se a situação não se resolvesse, a viatura ficava sem utilidade. -----------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu, ao Deputado José Laranjo, 
dizendo que este uma vez falava dos valores a transferir e outras vezes dos contratos 
ARAAL, por isso, esclareceu que o que estava em dívida mediante assinatura de 
contrato ARAAL, no fim do ano, era o valor dos trezentos e cinquenta mil euros do 
projeto Terceira Tech Island e os duzentos e quarenta e sete referentes aos fogos da 
Serra de Santiago, sendo que os primeiros tinham sido transferidos até ao final do ano e 
os restantes em fevereiro corrente. Acrescentou que o milhão, referido pelo Deputado 
José Laranjo como estando em falta, era o valor do contrato ARAAL que nunca tinha 
sido tratado com o Governo Regional, referente ao processo de Santa Rita e era esse que 
tinham iniciado, assim que chegaram à Câmara. -------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Mesa informou que se houvesse mais alguma questão, que 
fosse apresentado requerimento à Mesa para prestação de esclarecimentos. -----------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 
RELATIVO AO 3.º TRIMESTRE DE 2021 DA TERAMB, EM..  ------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------                             
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO AOS ANEXOS A E B DOS ACORDOS DE 
EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA 
DA VITÓRIA.  ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto e disse que, depois de 
aprovação em reunião de Câmara e do envio para os membros daquela Assembleia, 
tinham dado por dois erros nas medições de vias das freguesias de Santa Cruz e das 
Fontinhas, pelo que solicitou a anulação do ponto em causa, para retificação dos 
referidos erros, e posterior apresentação naquele órgão. ----------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo informou que a bancada do PS viabilizava a retirada 
do ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------  
 -------- Submetido à votação, a proposta para retirada do ponto da ordem de 
trabalhos, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------   
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 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
SUSPENSÃO PARCIAL DO REGULAMENTO MUNICIPAL COOPERAR  E 
DESENVOLVER. -----------------------------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres iniciou a sua intervenção lendo o preâmbulo do 
Regulamento em discussão. De seguida, disse que a Sra. Presidente devia rever o 
Regulamento e apresentar as respetivas propostas de alteração, pois era isso que se 
esperava e as instituições/empresas não podiam ficar à espera por tempo indeterminado, 
tinha que haver um prazo. Relembrou que, nos tempos que corriam, todos sabiam das 
dificuldades das instituições e aquela era mais uma. Referiu que as receitas da Câmara 
estavam garantidas e que o que se pedia era que se ajudasse as instituições a 
conseguirem também as suas. Disse que já havia candidaturas feitas, que a maneira 
correta de proceder não era aquela, mas sim alterar o Regulamento e depois tomar 
aquelas decisões, ou seja, não era receber candidaturas e depois dizer-se que o 
Regulamento estava suspenso. Após isso, disse que todos sabiam o que eram 
dificuldades financeiras e que até ali o executivo e a bancada do PSD tinham dito que 
era muito difícil, mas será que não estavam a passar essas dificuldades para as 
instituições. Relembrou que em dois mil e dezanove e dois mil e vinte, com as 
dificuldades impostas pela Covid-19 às instituições, a Câmara se tinha chegado à frente 
e a Assembleia tinha aplaudido, que em dois mil e vinte e um já era a Assembleia a 
exigir essa atitude da Câmara, por isso, naquele momento não havia diferença nenhuma 
era tudo exatamente igual. Disse achar que devia ser difícil para os presidentes de junta 
decidir sobre aquela proposta, sabendo das dificuldades financeiras e de gestão das 
instituições das suas freguesias. Referiu que, estavam a voltar ao tempo em que os 
serviços davam os apoios conforme entendiam, que não ia questionar nenhum tipo de 
propósito daquela intenção, porque não fazia sentido, mas se havia preocupação que o 
Tribunal de Contas tinha era a regulamentação dos apoios públicos. Por fim, pediu à 
Sra. Presidente e aos Srs. Deputados que, ao invés de se suspender o Regulamento em 
causa, se solicite a alteração deste e que esta fosse ali presente, pelo menos até que 
aqueles que já tinham apresentado projetos pudessem obter resposta. ------------------------               
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado Valter Peres 
dizendo que devia haver alguma confusão em este achar que a sua pessoa pudesse ter 
alguma parecença com o líder nacional do seu partido, mas que isso a tinha feito pensar 
no líder do PS, o anterior autarca, que usava muito a expressão “logo se vê” e era isso 
que estava a acontecer, estavam a ver os resultados dos últimos anos, em que se dizia 
sim a tudo e depois logo se veria. Esclareceu que aquela suspensão não era por tempo 
indeterminado, mas sim o tempo suficiente para melhorarem o Regulamento. 
Questionou se o Deputado achava correto, tendo em conta as dificuldades financeiras 
para assumirem o que estava pendente, continuarem a aceitar candidaturas e a iludir as 
instituições e, depois, não ter capacidade de as pagar. Relembrou que, numa das alíneas 
do Regulamento, dizia que apenas seria assumido se houvesse cabimento financeiro e 
era isso que estava a ser dito às pessoas, mesmo assim, eram analisados todos os 
pedidos entregues, no sentido de se ver a disponibilidade financeira e, eventualmente 
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assumir as despesas, mediante a atividade a ser desenvolvida. Disse que o que tinham 
que fazer era ganhar estabilidade e reerguer o município para poder continuar a 
desenvolver trabalho e não estavam a dizer que era para terminar com os regulamentos, 
mas sim para os suspender e, assim, poderem ser melhorados e terem uma margem que 
facilitasse a forma de trabalhar. Relembrou que, naquele Regulamento em concreto, 
estavam a pedir a suspensão às propostas de grande impacto, sendo que as de pequeno 
impacto se mantinham abertas. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que aquela bancada nunca havia 
dito que os regulamentos não necessitavam de alterações, mas sim que fazia mais 
sentido as alterações, que a Câmara entendia fazer, já terem sido presentes naquele 
órgão para respetiva discussão e eventual aprovação. De seguida, questionou até que 
valor a Câmara conseguia avaliar a situação e, eventualmente atribuir a respetiva 
comparticipação. Questionou, ainda, por quanto tempo ficaria aquele regulamento 
suspenso, uma vez que na documentação recebida era mencionado “por tempo 
indeterminado”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que para a bancada 
do PSD, as instituições eram merecedoras de grande respeito e consideração pelo 
trabalho que desenvolviam e gostariam muito de lhes poder dar tudo aquilo que elas 
precisavam ou queriam e tinham a certeza que a Câmara Municipal, mais do que 
ninguém, gostaria de apoiar todos nos montantes solicitados. Relembrou que a Sra. 
Presidente já havia explicado que aquela era uma suspensão parcial e não uma anulação 
do regulamento, para que este fosse revisto, bem como que neste regulamento havia um 
travão aos apoios fazendo-os depender da disponibilidade financeira da Câmara, já se 
prevendo a hipótese de não haver dinheiro para fazer fase a todos os pedidos de apoio 
apresentados. Disse achar que o que a Câmara tinha acabado de apresentar era uma 
prova de rigor e de boa gestão dos dinheiros públicos. De seguida, dirigiu-se ao 
Deputado Valter Peres dizendo que este não podia querer que as palavras quando ditas 
por ele, tivessem um determinado valor e quando ditas pelas outras bancadas tivessem 
um valor exatamente oposto, tal como não fazia nem admitia ataques pessoais, mas 
estavam ali perante uma discussão política e, portanto, era naquela base que se tinham 
que entender e as palavras tinham o mesmo valor para todos. Acrescentou que a 
bancada do PS não podia criticar a Câmara por suspender aqueles apoios, quando os 
apoios prometidos em dois mil e vinte nunca tinham sido pagos, sendo que a Câmara 
cessante saiu nos finais de dois mil e vinte e um e questionou o porquê desse não 
pagamento. Concluiu dizendo que não se podia exigir dos outros aquilo que não tinha 
sido feito, ou seja, a anterior Câmara não tinha efetuado os referidos pagamentos porque 
não tinha dinheiro e sabia a dívida que tinha, deixando para que outros fizessem aquilo 
que não tinha tido capacidade de fazer. ------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Lisandra Valadão interveio e disse que o anterior executivo da 
Praia da Vitória tinha criado diversos regulamentos e apoios a instituições e empresas 
do concelho, no entanto, grande parte dessas entidades, cujas candidaturas foram 
aprovadas, nunca tinham chegado a receber os incentivos aos quais se tinham 
candidatado, sendo que o atual executivo tinha assumido os pagamentos em falta. 
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Referiu que, para servir verdadeiramente o interesse dos cidadãos, instituições e 
empresas, não se devia seguir o mesmo caminho, caminho este de especulação e de 
falsas promessas, criando ainda mais instabilidade aos praienses. Disse que, o atual 
executivo pretendia rever todos os regulamentos de apoios, incentivando a fixação de 
entidades no concelho, para que de forma sustentável e séria estes pudessem cumprir o 
objetivo para que tinham sido criados. Concluiu dizendo que queriam que quem 
pretendesse viver, investir e desenvolver os seus projetos no concelho o pudesse fazer, 
sabendo que receberiam todos os apoios que o município se tivesse comprometido. 
Acrescentou, ainda, que criar regulamentos e apresentá-los era muito fácil, mas era 
preciso acatar com os compromissos assumidos e que aquele executivo acreditava numa 
gestão sustentável das verbas disponíveis e não estava disposto a hipotecar o futuro do 
desenvolvimento da Praia da Vitória em troca de aspirações particulares e partidárias. ---  
 -------- O Deputado Bruno Borges usou da palavra e disse que havia uma necessidade 
das pessoas se reinventarem e tentarem resolver os problemas da melhor forma possível. 
Disse que o que podia ser mais confortável, para as instituições sem fins lucrativos, no 
caso daquele ponto em específico, bem como dos outros todos, era que existisse a 
possibilidade de um meio-termo, isto é, se existia a dificuldade por não existir um teto 
máximo, porque não aquela alteração não vir logo, para que se desse resposta às 
instituições que necessitavam da mesma, e que se revisse o regulamento com mais 
tempo, mas sem suspender. Referiu que, relativamente à dificuldade monetária da 
Câmara, era importante começarem a virar um pouco a página, sabia que era difícil, mas 
era uma situação que não tinha surgido naquele momento, já vinha de trás. Posto isso, 
disse achar que aquela era uma medida muito drástica, tendo em conta as associações. ---  
 -------- O Deputado John Borges interveio e disse que estava ali simplesmente para 
defender a sua freguesia e não qualquer cor política. Relembrou que se tinha falado que 
a Sra. Presidente tinha que arranjar soluções e questionou se em doze anos ninguém 
tinha tido coragem para arranjar soluções para a Fonte do Bastardo, onde havia algumas 
pessoas que estavam no lugar certo, mas não tinham resolvido o problema, tal como se 
estava a insistir com as transferências do Governo Regional, mas em doze anos 
ninguém tinha tido a coragem de perguntar se a trans do Governo Regional já tinha ido 
para a Fonte do Bastardo. De seguida enumerou várias instituições/associações da 
freguesia da Fonte do Bastardo a quem tinham feito várias promessas, desde 
reconstrução de sedes a apoios monetários, e que ainda não tinham visto as mesmas 
cumpridas. Disse que, tal como na freguesia da Fonte do Bastardo, muitas instituições 
de outras freguesias deviam estar a passar pelo mesmo. Disse ser vergonhoso atacarem e 
dizerem que não se ia apoiar as instituições, quando era o que tinham feito até ali, pelo 
que preferia que lhe dissessem que não podiam apoiar, ao invés de dizer que o iam fazer 
e depois não cumprir com a promessa. Informou que concordava com a atribuição de 
cinco mil euros às filarmónicas ou a quem recebia bailinhos de carnaval, mas contra 
atribuir cinco mil euros a instituições a troco de nada, ou seja, tinha que haver algo em 
troca e era isso que aquele executivo estava a fazer e muito bem. Concluiu dizendo que 
precisava que ficasse claro que estavam ali a trabalhar para o concelho da Praia da 
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Vitória e ninguém gostava do seu concelho mais do que ele, que estava sempre pronto a 
ajudar a Câmara da Praia, como tinha ajudado até ali, a custo zero. --------------------------                 
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado José Laranjo 
dizendo que iam avaliar cada pedido, um a um, junto do departamento financeiro, no 
sentido de poderem assegurar as necessidades que fossem apresentadas. Reforçou que 
aquela suspensão era muito importante para poderem calcular um teto máximo, para se 
poder inscrever no próximo orçamento. Acrescentou que, mediante as dificuldades e os 
valores que tinham para trabalhar durante aquele ano, era necessário a avaliação ser 
feita uma a uma, de uma forma muito cuidada e cautelosa e que, não iam, de um 
momento para o outro, estabelecer um teto máximo, quando não sabiam efetivamente 
quais as candidaturas que podiam recorrer à Câmara. Relativamente à duração, disse 
que após a suspensão iam trabalhar a reestruturação dos regulamentos e apresentar a 
mesma naquele órgão, para análise e discussão. Disse achar importante alterar os 
timings das candidaturas, porque desde o momento que, aproximando-se o final do ano, 
tinham de ter calculado e avaliado todas as candidaturas que entravam, para poderem 
ser inscritas no orçamento seguinte, tinham que ter isso em consideração e era uma das 
questões que pretendiam fazer a todos os regulamentos.----------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha iniciou a sua intervenção dirigindo-se ao Deputado 
Valter Peres, porque já não era a primeira vez que o sentia a puxar o ónus da 
responsabilidade pelas votações que ali eram tomadas para as juntas de freguesia, 
porque efetivamente ele tinha sido o rosto da luta pelo aumento dos apoios às juntas de 
freguesia e não era justo ficarem com aquele ónus uma vez que apoiavam, e muito, as 
instituições das freguesias. Relativamente à insegurança das instituições, referida pelo 
mesmo deputado, disse que insegurança era exatamente o que existia antes e se queria 
acabar naquele momento e mencionou as instituições da freguesia da Agualva que se 
tinham candidatado a apoios e que não tinham recebido nada, dizendo que aquela não 
era uma forma séria de tratar as instituições do concelho. Relembrou que o Dr. Roberto 
Monteiro costumava dizer que as obras não pertenciam a quem as encomendava, mas 
sim a quem as pagava, pelo que, naquela lógica, o que estavam ali a discutir até se 
tornava um pouco absurdo na medida em que aqueles apoios não seriam obra do 
anterior executivo, mas sim do atual. Acrescentou que, a situação política da Praia da 
Vitória tinha mudado em outubro de dois mil e vinte e um, tinha acabado o tempo em 
que se prometia tudo a toda a gente, sabendo que não se podia cumprir, e tinham 
entrado numa era de pragmatismo, de seriedade e de verdade. Questionou, a título de 
exemplo, como estava o projeto de requalificação da Alagoa, na Agualva, prometido a 
vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte; como é que estava o saneamento básico da 
Vila Nova, prometido em dezembro de dois mil e vinte; como é que estava a 
requalificação da escola da Fonte do Bastardo, prometido a vinte e um de setembro de 
dois mil e vinte; como é que estava a ponte sobre a piscina do Porto Martins, prometida 
a vinte e seis de outubro de dois mil e vinte. Disse, ainda, que tinha acabado o tempo do 
desperdício, desperdício de recursos que eram de todos os praienses e que tinham sido 
esbanjados ao longo dos últimos anos. Referiu que, aquela proposta era um espelho da 
seriedade, da responsabilidade e da imparcialidade daquele executivo relativamente às 
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instituições do concelho e que seria tão mais fácil apagar todos os compromissos 
estabelecidos e, a partir daquele momento, a Sra. Presidente assumir os seus, mas não 
era sério nem responsável e ia pagá-los a todos, independentemente da cor de quem 
geria cada uma das instituições. Concluiu, dizendo que o que aquela discussão mostrava 
era a grande diferença entre a política da caça ao voto e a política do faz-se o que é 
preciso e que se lixassem as eleições e os que prometeram e não cumpriram, perante as 
instituições, estavam armados em paladinos da defesa das mesmas a exigir que os 
outros cumprissem o que eles prometeram e não cumpriram e que ainda prometessem e 
pagassem mais em cima do que já estava em caixa e deu os parabéns à Sra. Presidente 
por esta fazer o que era certo, a bem do futuro da Praia da Vitória. ---------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio e informou cada bancada o tempo que ainda 
tinha disponível para intervir naquele ponto. De seguida, na sequência da intervenção do 
Deputado Valter Peres, informou que que cada pessoa era livre de expressar o que 
queria, dentro do Regimento e dos tempos que estavam previstos.----------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres esclareceu que apenas estava a questionar porque os 
assuntos não faziam parte do ponto em discussão. De seguida, respondeu à Deputada 
Maria Judite Parreira, relativamente à linguagem, dizendo que, logo de seguida, tinha 
pedido desculpas pois não era exatamente aquilo que queria dizer. Referiu que aquela 
discussão parecia mais uma campanha eleitoral do que defender as instituições, mas não 
era isso que estava em causa, mas sim assuntos concretos. Posto isso, disse que tinham 
que se cingir ao assunto em causa, defender as instituições e acrescentou que os apoios 
não tinham que ter dono, pois estes eram para as instituições e tomara a Sra. Presidente 
não suspendesse aquele regulamento, porque neste existia limite, ao menos sabiam 
quem estava e quem não estava, e iam continuar a ser dados apoios, mas sem 
regulamento. Acrescentou que, não era correto que se dissesse que nos últimos quatro 
anos tinha sido muito “…e depois logo se vê…” porque se tinha havido coisa que se 
tinha feito muito era criar regulamentos, todos eles validados naquele órgão. Repetiu 
que, o correto era arranjar soluções, a forma de alterar os regulamentos e depois sim, 
apresentar as mesmas para serem trabalhas, avaliadas e continuar, porque de outra 
forma iam ceder apoios, mas sem regulamento, o que não fazia sentido. Citou algumas 
palavras da Sra. Angela Merkel sobre o papel do presidente e, baseado nisso, disse que 
se supunha que a Sra. Presidente soubesse da situação da Câmara, uma vez que esta 
tinha dito que ia fazer uma auditoria porque as coisas estavam muito más, ou seja, essa 
situação estava clara, aliás o antigo executivo tinha recebido a mesma herança, mas não 
culpou ninguém, trabalhou para resolver e era isso que se queria naquele momento, 
trabalhar para se resolver e não suspender, pois estar ao lado das instituições era 
resolver e não suspender. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa interveio e informou que a condução dos assuntos, pela 
Mesa, tinha sido sempre a mesma, não era novidade, por isso, iam continuar com o 
mesmo procedimento porque era assim que a democracia era, cada um dizia o que 
entendia com a opinião que lhe era devida e no respeito pelos presentes. --------------------  
 -------- O Deputado César Toste interveio e, pegando nas palavras do Deputado Valter 
Peres, que o antigo executivo sabia da situação do município, continuou e trabalhou, 
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disse que este tinha continuado a hipotecar o futuro dos praienses, sendo que o atual 
executivo tinha dito que bastava de o fazer. De seguida, disse que não era correto falar 
das instituições, que os apoios eram para resolver as dificuldades económicas das 
mesmas e os apoios de grande impacto eram para beneficiações de obras nas sedes e 
para viaturas, não eram obras de primeira necessidade. Posto isso, reforçou que aquela 
era uma suspensão parcial e não total e, por isso, as pessoas podiam continuar a 
concorrer a projetos de pequeno impacto, que iam até mil euros. Relativamente às 
propostas alternativas, referidas pelo GCE, disse que estas eram o reunir com as 
instituições e era isso que aquele executivo estava a fazer, mas querer uma solução de 
hoje para amanhã, com a situação em que a Câmara estava, não podia ser, tinham que 
ser realistas. Informou que, existiam mecanismos legais para as instituições, que 
tivessem dívidas e projetos, recorrerem. Referiu que, as instituições não podiam ser alvo 
de politiquices, porque elas, naquele momento, eram heroínas, pois com pouco dinheiro 
conseguiam gerir o que era seu e, a Câmara com o pouco dinheiro que ainda lhes 
restava para socorrer alguma situação, estava a dizer que não iam cortar 
definitivamente, mas sim reorganizar-se, ou seja, estava a ser verdadeira e isso era 
extremamente importante, tal como era importante os praienses saberem o que se estava 
a passar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que, relativamente 
à afirmação do Deputado Valter Peres, que a bancada do PSD tinha votado e tinha 
estado sempre a favor dos apoios, efetivamente aquela bancada votava a favor daquele e 
de todos os apoios propostos, porque eram a favor de apoiar as instituições, empresas, 
comerciantes e as famílias do concelho. Acrescentou que, o executivo camarário é que 
sabia a verba que tinha disponível para fazer fase aos referidos apoios e como eles não o 
sabiam, tinham feito fé naquilo que o executivo dizia que podia fazer, por isso, achava 
que o grave não era terem votado a favor de apoios, mas sim o anterior executivo ter 
feito regulamentos, ter proposto apoios sem ter dinheiro e deixar para outros pagarem e 
era contra isso que estavam e não contra os apoios em si. Relativamente àquele 
regulamento e aos dois a discutir seguidamente, questionou se tinham sido 
equacionadas alternativas à suspensão daqueles regulamentos e a não suspensão dos 
mesmos que consequências poderia trazer às contas do município e à vida dos 
munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges interveio e disse que todos percebiam que existia 
dificuldades, mas estas tinham que ser ultrapassadas e tinham que tentar que isso 
acontecesse. Referiu que era importante não deixar ficar um momento temporal em que 
não se sabia o que ia acontecer, ou seja, tinha que haver uma igualdade e essa tinha que 
ser transferida naqueles processos e naqueles protocolos. Informou que o que o GCE 
defendia era que houvesse uma sugestão de alteração daquele regulamento, para que 
fosse feito daquela forma e não se deixasse num campo em que não se sabia muito bem.  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, por mais boa vontade que 
tivessem e tentassem equacionar algumas alternativas para apresentar em todos aqueles 
regulamentos, a base essencial em todos eles era um teto máximo para poderem 
trabalhar com a segurança de um valor inscrito num orçamento anual e tinha sido isso 
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que não tinha existido. Confessou que era muito complicado pegar em toda aquela 
avalanche de valores, que tinham naquele momento em mãos, sem a possibilidade de a 
inscrever ou ir buscar a qualquer lado. Informou que, o que tinham que fazer era, de 
uma forma organizada, preparar um novo orçamento, com regulamentos adequados e a 
possibilidade de inscrição de valores nesse mesmo orçamento e aí sim sabiam com o 
que contar. Acrescentou que as instituições poderiam fazer candidatura, mas se calhar 
não se justificava fazer todos os anos para os mesmos fins, para dar lugar a todas. Disse 
que tinha que haver maior fiscalização, porque muitas das candidaturas pagas até ali, 
não tinham comprovativos do que tinha sido feito, ou seja, havia muitos pormenores 
que tinham que ser muito bem pensados e tinham que ficar registados naqueles 
regulamentos, não era só apresentar uma alternativa. Repetiu que a intenção era 
suspender e não anular, que desde o primeiro dia dizia que o que era bom era para ser 
mantido, tal como não estava a dizer que a ideia central daqueles regulamentos tinha 
que ser anulada, mas que ela podia e devia ser melhorada, isso sim. Relativamente à 
questão sobre as consequências na vida dos munícipes, respondeu que se optassem por 
pagar todos aqueles valores em dívida, haveria graves condicionamentos na vida destes, 
pois a vida da Câmara não parava, as necessidades eram diárias e as escolhas que 
estavam a fazer, para poderem chegar a tudo o que era essencial, era uma luta de todos. 
Concluiu dizendo que o que queriam era assumir compromissos exequíveis e naquele 
primeiro ano tinham que tentar alcançar um equilíbrio para ser possível seguir em 
frente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem interveio e disse que se não havia 
dinheiro para apoiar as candidaturas de grande impacto, abria-se uma porta para que as 
instituições pudessem, pontualmente, pedir apoios, apoios esses sem transparência ou 
até mesmo sem justiça, porque não havia possibilidade de terem conhecimento dos 
mesmos. Disse concordar que tinham que reavaliar o documento em causa, mas também 
tinham que implementar critérios muito claros e precisos para a avaliação das 
candidaturas. Concluiu dizendo esperar que o tempo de suspensão fosse breve, para não 
dar azo a situações menos airosas. ------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que ficava o compromisso de 
que iam tentar trabalhar aquela matéria o mais depressa possível, porque tinham noção 
da importância daqueles regulamentos. Acrescentou que, por causa da referida falta de 
transparência é que aqueles regulamentos tinham sido criados, porque a política de mão 
estendida tinha sido praticada durante muitos anos naquele município e não era aquilo 
que pretendiam.----------------------------------------------------------------------------------------                          
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezasseis 
votos a favor, treze do PSD e três do CDS-PP, e quinze votos contra, treze do PS e 
dois do GCE. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Miguel Bettencourt apresentou a seguinte declaração de voto: -----  
 -------- “O sentido de voto contra, do GCE da Praia, prende-se essencialmente com o 
facto de não termos conhecimento do período em que vigorará a suspensão do atual 
regulamento, nem termos conhecimento de uma proposta de regulamento que 
substituirá, à partida, este. Ouvimos com atenção todos os argumentos a favor/contra, 
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identificamo-nos mais com uns e também com outros de um e outro lado, portanto não é 
uma questão de ter uma posição neutra, é só uma questão de não estarmos esclarecidos. 
Uma coisa é a história do município, nos últimos quatro, oito, dezasseis anos, outra 
coisa é aquilo que será a história do município e acredito que o atual executivo está a 
trabalhar com a melhor da boa-fé, no entanto isto não se sobrevive só de boa-fé, 
sobrevive-se de factos concretos que não foram apresentados.” -------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
SUSPENSÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PROJETOS DE INTE RESSE 
MUNICIPAL.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que estava em causa a mesma 
situação, ou seja, suspendia-se e depois fazia -se o trabalho, mas o que se pedia era que 
esse trabalho fosse feito primeiro e, depois, presente naquele órgão, para respetiva 
discussão e avaliação. Disse que havia outro argumento, isto é, o investimento na 
economia, porque eram projetos que investiam na Praia da Vitória e uma das coisas 
mais importantes para as questões económicas era a confiança e o investimento também 
dependia disso e estarem sempre a referir que a situação estava má, então é que em cima 
de um problema criavam outro, que era a eventual fuga de investimento, porque aquela 
suspensão fazia virar a agulha para outro sítio e isso era tudo o que não queriam. Disse 
que, se estavam a dizer que estava mal era porque estavam a comparar com alguma 
coisa e, se assim era, que dissessem como deveria ser e não deixar o investimento em 
standby para que ele não fugisse. -------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e disse que aquele regulamento em 
particular sofria de alguns problemas que já tinham sido ali elencados, mas às vezes era 
preciso tornarem as coisas práticas para se perceber a dimensão do problema. 
Mencionou que o regulamento previa apoios até aos cem mil euros, mas não definia 
limite de candidaturas, nem limite temporal para as apresentar, o que significava 
poderem ter valores absurdos de compromisso para a Câmara da Praia. Disse que era 
preciso rever o regulamento em discussão, porque não era sério estarem a assumir 
compromissos que não podiam pagar e a confiança promovia-se com seriedade. ----------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira interveio e disse que aquele regulamento 
estava mal desde o seu preâmbulo, ou seja, era pouco claro, ambíguo, omisso em 
algumas situações e não estabelecia limites. De seguida, solicitou ao executivo 
camarário, que aquelas situações fossem regularizadas o mais rapidamente possível, 
atendendo a que havia candidaturas sem resposta. -----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e questionou se já se sabia o que 
estava mal, qual a razão para não se ter a resolução ali presente e, assim, não se 
suspender. ----------------------------------------------------------------------------------------------             
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezasseis 
votos a favor, treze do PSD e três do CDS-PP, e catorze votos contra, doze do PS e 
dois do GCE. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Miguel Bettencourt apresentou a seguinte declaração de voto: -----  



 
 

 
 

 

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

 
Ata nº 1  Página 34 de 37 
 
 

 

 -------- “Só para fazer uma declaração de voto que é, em tudo, idêntica à declaração de 
voto do GCE no ponto anterior.” -------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
SUSPENSÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL VIVER E INVESTIR . -----------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira interveio e disse que tinha sido uma das pessoas que 
tinha feito pressão para que aquele regulamento fosse suspenso, isto porque o achava 
uma grande injustiça, por exemplo, como presidente de Junta de Freguesia dos 
Biscoitos achava que não fazia sentido nenhum que um cidadão dos Biscoitos quisesse 
investir na sua freguesia e não tivesse apoio. Por isso, concordava com aquela proposta 
porque aquele regulamento era discriminatório para o resto do concelho. -------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges usou da palavra e disse que não tinha ficado 
esclarecido sobre os processos que já tinham dado entrada na Câmara, até setembro, e 
questionou se o pagamento já tinha sido feito e, se não, para quando. Perguntou sobre as 
candidaturas recebidas de setembro até à presente data e, se estas iam ser aceites, ou se 
estavam a contar que elas fossem avaliadas da mesma forma. ---------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que os argumentos eram os já 
apresentados nos pontos anteriores. De seguida, leu a nota justificativa do regulamento 
em causa e questionou se este não era importante, respondendo de imediato que claro 
que era e era, sobretudo, um regulamento direcionado para o centro urbano, o que não 
implicava desvalorizar o resto das freguesias, que tinha sido criado exatamente para 
apoiar a sua revitalização e havia outros regulamentos onde era possível apoiar o 
investimento no resto do concelho. Concluiu dizendo esperar que aquele não fosse um 
primeiro passo para acabar com aquele regulamento, pois era o que tinha depreendido 
da intervenção do Deputado Luís Vieira. ----------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que os argumentos 
utilizados, relativamente à suspensão do primeiro regulamento, praticamente eram os 
mesmos utilizados para os outros, porque as razões eram as mesmas. Disse achar 
lamentável que se tivesse induzido os empresários em erro, quando não se tinha 
dinheiro para fazer fase aos apoios e isso era o que tinha feito o anterior executivo 
camarário. Esclareceu que a responsabilidade não era exclusiva do anterior presidente 
da Câmara, porque este não estava sozinho, tinha consigo os vereadores e a bancada do 
PS também tinha sido conivente com aquela situação, sendo certo que a bancada do 
PSD tinha votado favoravelmente aqueles regulamentos, mas não sabiam exatamente a 
saúde financeira do município, tinham feito fé naquilo que a Câmara dizia. Disse 
lamentar a situação que a Câmara tinha encontrado, mas admirava a postura, o rigor e a 
clareza que a Câmara estava a ter e desejava a maior sorte e rapidez na remodelação e 
organização, que tinha que ser feita para bem do futuro da Praia da Vitória. ----------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira esclareceu que não tinha falado em acabar, mas sim 
em suspender o regulamento em discussão. De seguida, disse que sabia perfeitamente da 
forma como a freguesia dos Biscoitos vinha sendo tratada e isso não dava para esquecer 
em tão pouco tempo, por isso mesmo, achava que aquele regulamento era péssimo para 
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o concelho da Praia da Vitória, porque os Biscoitos faziam parte do concelho e os seus 
moradores tinham os mesmos direitos que os da Praia da Vitória. ----------------------------  
 -------- O Deputado Miguel Bettencourt interveio e disse que o GCE tinha uma 
posição privilegiada, porque não tinha um histórico, a nível de governação e presença 
naquele órgão. Disse entender que era reconfortante a associação que era feita, mas a 
sim, particularmente, e a quem tinha encabeçado aquele grupo municipal, não atingia. 
Informou que, a declaração de voto que iam apresentar, seria em tudo idêntica às 
últimas duas e que estavam disponíveis, se assim o entendessem, para tentarem 
encontrar as melhores soluções para o concelho, o município, as empresas que 
quisessem manter/fixar e para as instituições desportivas e culturais do concelho. ---------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que ninguém da bancada do 
PS tinha feito qualquer acusação, apenas tinham pedido que a Sra. Presidente 
comparasse, visse os regulamentos e apresentasse as sugestões de alteração, ao invés de 
os suspender. De seguida, disse ter percebido, da última intervenção da Deputada Maria 
Judite Parreira, que a suspensão dos regulamentos tinha como objetivo endireitar a casa 
e não porque estes não estavam consoante o que a Sra. Presidente achava que deveria 
estar, que era o que tinham estado a discutir até ali, por isso, gostava de ser esclarecido 
para ter a certeza do que tinha estado a votar. Concluiu, dirigindo-se ao Deputado Luís 
Vieira, dizendo que compreendia a sua lógica, então que se criasse um regulamento para 
quem quisesse investir nas freguesias, mas era importante investir no centro urbano. -----  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira interveio e disse ao Deputado Valter Peres 
que era uma suspensão para organizar, melhorar, retificar alguns aspetos dos 
regulamentos, mas, por outro lado, também tinham visto que se havia apoios por pagar, 
relativos a dois mil e vinte, era devido a um problema financeiro, por isso, era preciso 
organizar todo aquele montante para os apoios, bem como definir valores para se poder 
continuar, mas isso não tinha qualquer incongruência, daí não ter percebido a dúvida 
colocada, porque era para melhorar os regulamentos, mas também ajustar as coisas. ------  
 -------- O Deputado Valter Peres agradeceu o esclarecimento da Deputada Judite 
Parreira porque tinha visto a grande dificuldade que esta tinha tido em responder à sua 
pergunta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Vasco Lima usou da palavra e disse que, como Presidente de Junta 
de Freguesia da Vila Nova, achava importante a revisão daquele regulamento, porque 
não lhe interessava apenas os apoios na Praia, mas sim em todas as freguesias do 
concelho. Concluiu informando que, se as propostas apresentadas não favorecessem a 
freguesia da Vila Nova, ia votar contra. -----------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio e disse que estavam a discutir verbas para 
três regulamentos, que ao que parecia tinham ficado bloqueadas por falta de dinheiro, 
mas, entretanto, havia outras candidaturas, dos mesmos três regulamentos, que tinham 
sido atendidas, analisadas e cujas verbas tinham sido disponibilizadas. Posto isso, 
questionou a Sra. Presidente o porquê de algumas candidaturas, inclusivamente de 
grande impacto e com valores superiores, terem sido analisadas e pagas e outras não, se 
tinha sido um critério técnico ou um critério político. -------------------------------------------  
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 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, desde que ali tinham 
chegado, todas as avaliações feitas tinham sido com o máximo rigor e seriedade, que 
todas as que tinham sido avaliadas e depois pagas, certamente os critérios não deveriam 
ter sido iguais às candidaturas que eles tinham analisado, porque muitas nem sequer 
cumpriam os requisitos. Repetiu que era importante a fiscalização, porque não era só 
atribuir, tal como haver uma contrapartida, ou seja, também era importante a instituição 
dar algo à Câmara. De seguida, disse que depois de muito se debater aqueles 
regulamentos, o que tinha que ficar bem explicito era que a primeira imposição à 
suspensão dos mesmos, era a situação financeira da Câmara e nunca tinha escondido 
isso. Concluiu dizendo que o que faltava era poderem dar segurança às pessoas e não 
iludir as mesmas, serem verdadeiros e transparentes, era isso que tinha estado o dia todo 
a defender e era isso que pretendia continuar a fazer. -------------------------------------------                                   
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezasseis 
votos a favor, treze do PSD e três do CDS-PP, catorze votos contra, doze do PS e 
dois do GCE e uma abstenção do PS. -----------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Miguel Bettencourt apresentou a seguinte declaração de voto: -----  
 -------- “Só para fazer uma declaração de voto que é, em tudo, idêntica à declaração de 
voto do GCE nos pontos anteriores.” --------------------------------------------------------------  
 
 -------- 8. NOMEAÇÃO DE UM CIDADÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 
DA PRAIA DA VITÓRIA.  ------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa explanou o ponto e informou que tinha dado entrada na 
Mesa uma proposta da Deputada Diana Simões. Como não deu entrada mais nenhuma 
proposta, procedeu-se à respetiva votação. --------------------------------------------------------              
 -------- Submetida à votação, por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 
trinta votos a favor e um voto em branco. ------------------------------------------------------  
 
 -------- 9. PROPOSTA, DO PARTIDO POPULAR, DE RECOMENDAÇÃO À 
CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA PARA QUE NESTE  TEMPO 
DE RETOMA DE ECONOMIA CONSIDERE ALTERAR O MODELO DA  
FEIRA DE GASTRONOMIA DAS FESTAS DA PRAIA, ENVOLVEND O OS 
RESTAURANTES LOCAIS E DESSA FORMA PROMOVER A ECONOM IA 
LOCAL. -------------------------------------------- ---------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Pedro Pinto explanou o ponto. --------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que tudo o que fosse 
sugestões para melhorar, a bancada do PS se associava. ----------------------------------------  
 -------- A Vereadora Paula Sousa respondeu que aquela era uma questão que, de facto, 
já lhes tinha preocupado bastante e sobre a qual já se tinham debruçado. Informou que 
tinham reunido com o Professor Domingos, Presidente da Fundação de Ensino 
Profissional, no passado dia oito de fevereiro, onde lhes tinha sido transmitido que havia 
compromissos já instalados com restaurantes, ou seja, que já tinham sido contatados 
para a realização das festas em dois mil e vinte. Referiu que estavam à espera de saber 
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se aqueles restaurantes pretendiam assumir o compromisso para dois mil e vinte e dois 
e, caso entendessem não participar, estavam atentos a essa situação e teriam todo o 
interesse em refletir, analisar e promover o que era da ilha. Relativamente ao aniversário 
da morte de Vitorino Nemésio, disse que não se tinham esquecido, que a Cooperativa 
estava a organizar uma produção interna, que seria encenada pela Lúcia Moniz, bem 
como, a Câmara e a Cooperativa estavam a pensar e a trabalhar na reedição do Canto 
Matinal e, para o ano, este seria festejado de outra maneira. Em relação aos cruzeiristas, 
informou que estes, quando entravam no Porto da Praia da Vitória, já vinham com 
pacotes que eram comprados aos operadores da ilha e o Gabinete de Turismo vinha 
fazendo um esforço muito grande para transmitir todas as informações para que quando 
comprassem os mesmos já tivessem conhecimento da ilha e do que pretendiam ver. 
Relativamente à animação de rua, informou que estavam a trabalhar num plano 
exequível, mas fase à situação que passou e que era do conhecimento de todos, muitos 
grupos tinham parado, por isso, de uma forma gradual, queriam retomar a normalidade e 
estavam à espera que a sociedade ajudasse para que isso acontecesse o mais 
rapidamente possível. Concluiu convidando todos a participarem nas festividades de 
Carnaval que iam acontecer nas ruas da cidade na próxima semana. -------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira informou que estavam de acordo com a 
recomendação apresentada, porque estavam sempre a favor de tudo o que fossem ajudas 
ao comércio e empresas da ilha e, por isso, estavam disponíveis, caso fosse necessário, 
para colaborar e apresentar sugestões e que se não fosse possível para o corrente ano, 
que se implementasse para o próximo. -------------------------------------------------------------            
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------  
 
 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA:  ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 
Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 
ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 
acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 
pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  
 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram vinte horas, e não havendo mais nada a tratar, o 
Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por terminados os 
trabalhos da primeira sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, 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. --------------------------------------  
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 
 



Voto de CongratulagSo

Decorreram, em Leiria, nos dias 26 e 27 de novembro de 202L, os Campeonatos

Nacionais de J0nior e 56nior em Piscina Curta, prova onde participou o Clube Naval da

Praia da Vit6ria atrav6s dos nadadores Gustavo Silva e Joao Pedro Costa.

Os dois nadadores que esteo, presentemente, a desenvolver os seus estudos e

treinos no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, obtiveram relevantes resultados

nos 0ltimos Campeonatos Nacionais, colocando o Clube Naval da Praia da Vit6ria, o

Concelho da Praia da Vit6ria e os Agores no mapa da natagSo nacional.

Gustavo Silva sagrou-se Campe6o Nacional aos 50, 100 e 200 metros Costas e

Vice-CampeSo aos 100 metros de Mariposa. Bateu os Recordes regionais jfnior 18-

anos e absoluto aos 50 metros Costas e 200 metros Livres e Recordes regionais jfnior-

18 anos aos 100 metros Mariposa, 200 metros Costas.

Jo6o Pedro Costa, para al6m de ter batido o Recorde Nacional jinior-18anos

aos 100 metros Estilos, sagrou-se CampeSo Nacional aos 100, 200 e 400 metros Estilos.

Bateu, ainda, os Recordes regionais jrinior-18 anos e absoluto aos 100, 200 e 400

metros Estilos.

O Clube Naval da Praia da Vit6ria e os seus nadadores Gustavo Silva e JoSo

Pedro Costa s6o motivo de orgulho e de congratulagio, pelo que o Grupo Municipal do

Partido Socialista apresenta o seguinte voto de congratulagao: .--
2t Y^v 1o;LL

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em sessSo ordiniria a 27

- rle.rerem'ro de !0i11; congratula o Clube Naval da Praia da Vit6ria e os dois

nadadores, JoSo Pedro Costa e Gustavo Silva, pelos relevantes titulos alcangados nos

Campeonatos Nacionais de Jfnior e S6nior em Piscina Curta.

Que deste voto seja dado conhecimento ao clube Naval da Praia da Vit6ria

bem como aos atletas Joao Pedro Costa e Gustavo Silva
o) l -1' -It y4,1 Jo22

Praia da Vit6ria. zJd€4e:€m#€-ze}t-

Os Membros da Assembleia Municioal
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voto consratulaceo ao clube N€valftJffri:H::l pelos resultados em provas

No passado mCs de outubro deu-se irricio a 6poca desportiva 2OzI/2o22 do Clube

Naval da Praia da Vit6ria' Nestes cerca de 3 meses este Clubes seus atletas e

treinadores t6m atingindo marcos hist6ricos coletivos e individuais'

Nos dias 5,6 e 7 de Novembro, em Viana dc Castelo' decorreu o Torneio Internacional

V[ Torneio cidade de viana do caster, no ambito da semana do Atrantico. A verejadora

Matilde Moules, e o seu treinador Carlos Borges' venceu na classe Optimist em Sub-13

numa prova em que envolvia os praticantes de Portugal e Espanha'

Nofinaldom€sdeNovembro,nasPiscinasMunicipaisdeLeiria,aconteceuos
Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores em piscina curta tendo os atletas do

Clube Naval da Praia da Vitoria Gustavo Cervalho Silva e Jodo Peres Costa atingindo 6

tituros de campe6es nacionais e l recorde nacional. Destaque para o atleta Gustavo

Silva como campeSo nacional de 50' 100 e 2OO metros costa e o atleta Joao Costa com

campeSo nacional de 100, 200 3 400 metros estilos e recorde nacional na distancia 100

metros estilo'

No passado dia 11 de Dezembro o Clubc Naval da Praia da Vit6ria fez historia ao

alcangar a manutenqSo no Campeonato cio 3a Diviseo Nacional de Clubes com a equipa

feminina, feito atingindo pela primeira vez neste patamar' Para atingir este objetivo

muito contribuiu ., ,tt"tt' B"n"dita Melo' InEs Fins' In€s Pereira' Ines Monteiro' lnes

Sousa, Leonor Avila, Maria Pereira e seus treinadores Paulo Dias e Nuno Leite

A todos os atletas, equipa t6cnica e corpos diretivos' e suas familias' esta Assembleia

vem reconhecer 
" 

ac,ao"c"'; 
'ob 

a forma deste voto de congratulagSo' a import6ncia
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o co n sra, u'|aeio

ao Clube Naval da Praia da Vitoria pelos feitos alcangados' Que seja dado

conhecimento ir DiregSo deste clube, Atletas e Assembleia de Junta de Santa Cruz'

Praia da Vitoria, 27 de Dezembro de 2021
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GRUPO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E CDS.PP

voTo DE CoNGRATULAQAO

Gaetana Soares, Carolina Pereira e Renato Ros6rio Campe6es Regionais

de T6nis de Mesa no escalSo Sub12. J0lia Leal, Susana Costa, Gabriel

Pinto e Renato Ros6rio, Campe6es Regionais de T6nis de Mesa do

escalio Sub15. Susana Gosta, Jrilia Leal, Afonso Vieira e Jos6 Fernandes

Campe6es Regionais de T6nis de Mesa do escalio Sub19. Pelo Grupo

Desportivo do Centro Social do Juncal

O Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal continua a elevar o nome

dos Agores, da llha Terceira e da Praia da Vit6ria.

No passado m6s de dezembro, no Juncal, as atletas do Grupo Desportivo

do Centro Social do Juncal. Caetana Soares, Carolina Pereira e o atleta Renato

Ros6rio sagraram-se Campedes Regionais de T6nis de Mesa no escalSo etdrio

de Sub12. As atletas J0lia Leal, Susana Costa, os atletas Gabriel Pinto e Renato

Ros6rio, sagraram-se Camp6es Regionais de T6nis de Mesa do escaldo etSrio

Sub15. As atletas Susana Costa, J0lia Leal, os atletas Afonso Vieira e Jos6

Fernandes sagraram-se Camp6es Regionais de T6nis de Mesa do escal6o etdrio

Sub19.

Os resultados alcangados pelo Grupo Desportivo do Centro Social do

Juncal, na participagSo dos Campeonatos Regionais, sao fruto da dedicagSo e

trabalho dos seus atletas e diregao, sendo estes reconhecidos pela FederagSo

Portuguesa de T6nis de Mesa.



Assim, nos termos legais e regimentais aplicSveis, o Grupo Municipal do

PSD E CDS-PP, apresenta um Voto de CongratulagSo ao Grupo Desportivo do

Centro Social do Juncal pela conquista de Campe6es Regionais de T6nis de

Mesa escal6es Sub12. Sub15 e Sub19.

Do presente voto deverd ser dado conhecimento ao Grupo Desportivo,

aos dirigentes, equipa t6cnica, atletas, Assembleia e Junta de Freguesia de

Santa Cruz.

Praia da Vit6ria, 21 de fevereiro de 2022

O Grupo Municipal do PSD E CDS-PP
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Voto de pesar

Pelo falecimento de Roberto Andrade, presidente do Grupo Desportivo do
Centro Social do Juncal e do Sport Club praiense

Roberto Carlos Gomes de Andrade, nascido em 1970, natural da ilha Terceira, faleceu, em Lisboa, no passaoo
dia 1de fevereiro de 2022, aos 52 anos de idade.

Roberto Andrade era Presidente do Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal e do Sport Club praiense, e
encontrava-se em territ6rio continental em virtude de acompanhar as comitivas da equipa de futebol do
Praiense para defrontar o Atl6tico Clube Marinhense, em jogo a contar para a 14e jornada da S6rie D do
Campeonato de Portugal, e da equipa masculina de t6nis de mesa do Grupo Desportivo do Centro Social do
Juncal, a qual defrontava o Sporting Clube de Portu8al, em partida a contar para o Campeonato Nacional da
Primeira DivisSo de Tdnis de Mesa.

Agente da Policia de Seguranga Priblica de profissSo, Roberto Andrade foi um dos grandes impulsionadores
da modalidade de T6nis de Mesa na ilha Terceira e deixa o nome ligado aos muitos dos sucessos desoortivos
do t6nis de mesa agoriano.

Anti8o atleta do Sport Club Praiense, no ano de 2O2O Roberto Andrade sucedeu a Marco Monteiro na
lideranca dos encarnados, numa fase complicada da vida do clube - primeiro i frente da comissao
administrativa e depois como presidente da direceo. Era, por inerencia, o representante do clube na sAD -
Sociedade An6nima Desportiva. Foi com grande coragem e empenho pessoal que se dedicou ir miss6o de
recuperar o Praiense, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, tendo contribuido
significativamente para a estabilizag6o do clube numa fase complicada, apesar dos diversos obstaculos oue
encontrou.

Apesar da visibilidade conferida pelo cargo de presidente do Sport Clube Praiense, foi no Grupo Desportivo
do centro social do Juncal, ao qual presidia hii mais de duas d6cadas, que Roberto Andrade conquistou os
maiores triunfos enquanto diri8ente desportlvo, transformando o clube numa verdadeira refe16ncia do t6nis
de mesa portuguCs, destacando-se ao nivel da formagSo de seniores masculinos e femininos, e marcando
presenga regular nas competig6es europeias.

E de salientar que foi sob a diregSo de Roberto Andrade que o grupo desportivo do Juncal alcangou o rinico
titulo de campeSo nacional de equipas seniores, com a conquista da equipa feminina em 2014, al6m de
dezenas de trof6us nos escal6es de formagdo.

Fruto da sua dedicagSo i modalidade, Roberto Andrade foi, durante viirios anos, o representante do tenas de
mesa no Conselho Agoriano para o Desporto de Alto Rendimento, al6m de delegado da Assembleia Geral da
FederagSo Portuguesa de T6nis de Mesa.

Deixa duas filhas, Raquel e Mafalda Andrade, que herdaram do pai o gosto pelo desporto e se rornaram
tamb6m atletas.



CDS-PP
lL'' i:

Assim, os Deputados Municipais do CDS-PP prop6e i Assembleia Municipal da praia da Vit6ria, reunida
em Sess5o Ordin6ria a 21 de fevereiro de 2022, a aprovag5o de um voto de pesar pelo falecimento de
Roberto Carlos Gomes de Andrade.

Do presente voto deve ser dado conhecimento i sua familia, d PSP - Comando Regional dos Agores, ao Grupo
Desportivo do Centro Social do Juncal, ao Sport Club Praiense, i AssociagSo de T6nis de Mesa da ilha Terceira
e a Federageo Portuguesa de T€nis de Mesa.

Praia da Vit6ria, 2! fevereio 2022

Os deputados municipais,

/tL
Pedro Pinto,

-\ <-- ()
J.ofKt)irrc\AC

Diana Sim6es,

Valdemar Toste,



@Ps
Praia da Vit6ria

Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria

Voto de Pesar

FAIECIMENTO DE ROBERTO CARTOS 6OMES DE ANDRADE

Faleceu no passado dia 1 de fevereiro de2022, com 52 anos de idade, Roberto

Carlos Gomes de Andrade. Natural do Concelho da Praia da Vitoria, Agente da

Pol(cia de Seguranga Pfblica a desempenhar fung6es na Esquadra da Praia da

Vit6ria, Roberto Andrade notabilizou-se enquanto dirigente desportivo e

enquanto agente muito ativo e dinamizador do movimento associativo

desportivo. Foi fundador do Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal,

instituigao que celebrou no dia 13 deste m6s 19 anos, clube que se destaca na

modalidade de t6nis de mesa, sendo um dos mais relevantes clubes nesta

modalidade do Pais. Em apenas 19 anos, e fruto de grande esforgo e dedicagSo,

transformou um espago com uma pequena mesa de t6nis de mesa no Centro

Social do Juncal, num clube de grande refer6ncia, com renovadas

infraestruturas, com muitos titulos regionais e nacionais, com vdrias

participag6es em provas internacionais e com uma grande dinAmica desportiva

e social nos vdrios escal6es de formagSo, envolvendo centenas de crianqas e

jovens, todos os anos, nas suas atividades. A sua atividade neste dmbito colocou

a Praia da Vit6ria e os Agores nos mais altos patamares do desporto nacional e

internacional. O seu nome 6 indissocidvel do crescimento e consolidagdo desta

modalidade na Regido, associados a pressupostos de gestao responsdvel e

competente no Ambito do seu dirigismo desportivo. Neste Ambito, desempenhou

tamb6m fung6es nos 6rgdos sociais da Federagdo Portuguesa de T6nis de

Mesa, bem como no Conselho Agoriano para o Desporto de Alto Rendimento

(CADAR). Mais recentemente, Roberto Andrade foi eleito Presidente do Sport

Clube Praiense, coletividade desportiva do Concelho da Praia da Vit6ria, fung6es

que ainda desempenhava. Num contexto de grande complexidade desportiva e



financeira deste Clube e com um vazio diretivo decorrente dessa situagao, e

quando a circunstancia dif icil talvez aconselhasse que ndo o fizesse, Roberto

Andrade avanQou para a lideranga do Clube, sendo eleito em Assembleia Geral

no dia 18 de agosto de 2020, afirmando-se, como sempre, disponivel para

resolver os problemas e para 2 garantir a continuidade desta instituigao de

referdncia do Concelho da Praia da Vit6ria e da llha Terceira' Era assim o

Roberto Andrade, corajoso, competente e sempre disponivel para ser parte da

solugdo, postura que marca a sua vida, Pelo que fez pelo T6nis de Mesa e pela

dinAmica que sempre imprimiu d atividade desportiya e ao movimento

associativo desportivo, enquanto matriz fundamental para uma sociedade mais

desenvolvida e melhor preparada para os desafios do fuiuro, estamos gratos ao

Roberto Andrade, que infelizmente nos deixou, ainda com tanto para dar e para

fazer. Devemos todos mobilizar-nos para que o seu legado continue.

Assim, ao abrigo das disposiq6es legais e regimentais aplic6veis, o Grupo

Parlamentar do Partido Socialista Agores prop6e um voto de pesar pelo

falecimento de Roberto Carlos Gomes de Andrade.

Que deste voto seia dado conhecimento d sua familia, ao Grupo Desportivo do

Centro Social do Juncal, ao Sport Clube Praiense, ir Associagdo de Futebol de

Angra do Heroismo e ir FederagAo Portuguesa de T6nis de Mesa.

Praia da Vit6ria, 21 de fevereiro de 2022
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Gruoo de CidadSos Eleitores "Esta 6 a Nossa Praia !"

PROPOSTA

VOTO DE PESAR PEIO FATECIMENTO DE ROBERTO CARLOS GOMES DE ANDRADE

No passado dia 1 de fevereiro, o desporto agoriano foi surpreendido com a morte de
Roberto Carlos Gomes de Andrade.

Nascido na Praia da Vit6ria a 25 de junho de 1969, Roberto Andrade era atualmente
Presidente da Diregio do Sport Clube Praiense e da Direg5o do Grupo Desportivo do
Centro Social do Juncal.

Era ainda o representante do t6nis de mesa no Conselho Agoriano para o Desporto de
Alto Rendimento (CADAR) e delegado da FederagSo Portuguesa de T6nis de Mesa.

Na sua atividade profissional, Roberto Andrade era aBente da Policia de Seguranga
Publica, ao servigo na esquadra da Praia da Vit6ria.

Com poucos prdstimos na modalidade, Roberto Andrade foi atleta de futebol no Sport
Club Praiense. Mas foi com o trabalho desenvolvido no Grupo Desportivo do Centro
Social do Juncal que conseguiu os maiores Gxitos desportivos. Quando hd cerca de 15

anos assumiu a Presiddncia da DiregSo do Grupo Desportivo do Centro Social do
Juncal, ousou transformar aquele clube num dos maiores do T6nis de Mesa Portugu€s,
uma modalidade quase desconhecida na llha Terceira.

Com o Roberto Andrade, a formagdo desportiva esteve sempre i frente dos trof6us,
fosse com atletas femininos ou masculinos, o Grupo Desportivo do Juncal conseguiu
criar uma estrutura muito s6lida que formou vdrios atletas no T6nis de Mesa que, para

al6m de viirios titulos nacionais conquistados, individual e coletivamente, marcam,
assiduamente, lugar nas sele96es nacionais.

Com o Roberto Andrade, o Grupo Desportivo do Juncal marcou presenga em

Competig6es Europeias de T6nis de Mesa, com principal destaque para a Liga dos

Campe6es.

Um dos pontos altos da sua Presid6ncia do Grupo Desportivo do Centro Social do
Juncal foi a construgao do Pavilhdo Desportivo, onde atualmente dezenas de atletas
praticam a modalidade. Uma infraestrutura desportiva fundamental para o
desenvolvimento do desoorto no Concelho da Praia da Vit6ria.



Recentemente, Roberto Andrade assumiu tambem a Presid€ncia da DiregSo do Sport
Club Praiense, num periodo especialmente conturbado, com enormes dificuldades
financeiras. Com um empenho exemplar e nunca virando costas e luta, conseguiu, j;i
nos fltimos meses de vida e em conjunto com os seus pares de DiregSo, resolver
grande parte dos problemas, n5o deixando cair uma Instituigdo de refer€ncia da Praia

da Vit6ria.

O "Roberto Policia" como era carinhosamente tratado oelas ruas da cidade da Praia da
Vit6ria, foi uma referoncia no dirigismo desportivo da Praia da Vit6ria e dos Agores.

Do presente voto deverS ser dado conhecimento i sua familia, ao Sport Club Praiense,

ao Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, ) FederagSo Portuguesa de Futebol e

i Federagdo Portuguesa de T6nis de Mesa.

Que do presente voto seja dado conhecimento i sua familia.

Vila Nova, Praia da Vit6ria, 21 de fevereiro de 2022.

Pelos membros do Gruoo de CidadSos Eleitores "Esta 6 a nossa Praia".
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Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria

voto de Recomendageo

Apoto ExrRAonorruARto aos snlOrs quE RECEBEM HABITUAIMENTE DANGAS E

BAITINHOS DE CARNAVAL

Com o epiteto de "Maior Festival de Teatro Popular do Mundo", o Carnaval da llha Tercelra 6

uma manifestagSo culturalde cariz popular, realizado por milhares de atores, cantores e mUsicos

amadores, que em grupos informais, percorrem mais de 30 palcos na ilha, atuando de forma

gratuita com Dangas, Bailinhos e Com6dias, em rima, muitas vezes com critica social,

intercalados com coreografias e misica. Esta manifestagao cultural foi jd classificada como

Patrim6nio cultural lmaterial de Portugal.

Mas, para al6m das quest6es imateriais de que o nosso carnaval se reveste, importa, tamb6m,

sublinhar a relev6ncia econ6mica desta tradigao, nomeadamente na aquisigSo de tecidos nas

lojas locais, no exaustivo trabalho de imensas costureiras que dia e noite preparam o

embelezamento dos grupos que sobem ao palco, na grande azdfama nos bares dos sal6es que

recebem publico e dangas, a elaboragSo de ricas e dispendiosas mesas com que os sal6es

recebem seja dangarinos, seja acompanhantes.

Mas n5o menos importante que o carnaval realizado por aqueles que sobem ao palco ap6s

meses de preparag6o e custos financeiros, ou os aspetos econ6micos que giram i sua volta, 6 o

exaustivo trabalho que fazem todos os que apoiam esse carnaval, todos quantos preparam os

salSes para a recegeo das dangas e bailinhos. Sem esses, o carnaval nao teria chegado aos nossos

dias com a pujanga com que o sentimos. lsto conjugado com a necessidade de uma dispendiosa

manutengeo dos sal5es, torna o trabalho destes amadores dirigentes muito dificil e poderd

implicar o seu afastamento, o que, para o carnavalseria uma grande machadada.

Estes amadores e voluntdrios fazem todo esse esforgo, tamb6m porque sentem que, para al6m

de contribuirem para a riqueza do carnaval, esteo a angariar receitas, atrav6s, sobretudo das

vendas de bar, para as instituigoes a que generosamente emprestam o seu tempo.



Com o cancelamento do Carnaval, essas receitas teo necessdrias para a manuten9ao dos

edificios, nao chegam a entrar, colocando em causa a sua manutenCeo.

E, pois, imperioso apoiar os sal6es que perderam, tamb6m este ano, talvez a sua maior fonte de

receita.

Assim, o Grupo Municipal do Partido socialista, apresenta o seguinte Voto de Recomendagao:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em sessao ordinSria a 21 de fevereiro de

2022, prop6es que, i semelhanga do ano de 2021, a C6mara Municipal da Praia da vit6ria,

atribua um apoio extraordin6rio de cinco mil euros, a todos os sal6es do concelho que

recebem habitualmente as Dangas e Bailinhos de Carnaval, de forma a mitigar a redugio de

receitas, resultante do cancelamento do Carnaval no presente ano'

Que do presente voto seja dado a conhecer a todos os sal6es que habitualmente recebem

dangas e bailinhos de carnaval, bem como a todas as Juntas de Freguesia do Concelho da Praia

da Vit6ria.

Praia da Vit6ria,21 de fevereiro de 2022
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