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ATA Nº  6  
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 
 

30 DE SETEMBRO DE 2022 
 
-------- Aos trinta dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez 
horas e dez minutos, no Centro Cultural e Recreativo dos Biscoitos, sito ao Largo S. 
Pedro, s/n, freguesia dos Biscoitos, reuniu a Assembleia Municipal da Praia da Vitória 
na quarta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. -----------------------------------   
 
 -------- O Presidente da Mesa apresentou as seguintes considerações: ------------------------  
 -------- 1ª – Agradeceu aos serviços da Câmara e da Praia Cultural pela montagem da 
sala; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª – Agradeceu à Junta de Freguesia dos Biscoitos a disponibilização do espaço 
para a realização daquela sessão; -------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª - Agradeceu à Vitec por assegurar a transmissão daquela sessão, através do 
seu canal, nas redes socais, etc.. --------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª - Agradeceu à comunicação social e público ali presente. --------------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E SETE DE JULHO DE DOIS MIL  E 
VINTE E DOIS – TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA:  -----------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por unanimidade. ---------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINT E E 
DOIS – SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: -------------------------- -------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com vinte e nove 
votos a favor, treze do PPD/PSD, três do CDS-PP, onze do PS e dois do GCE, e 
uma abstenção do PS. -------------------------------------------------------------------------------  
 
-------- 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, Graça das Mercês da 
Silva Brum Pereira – PPD/PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão - PPD/PSD em substituição 
de João Paulo Rocha Ávila - PPD/PSD, Diana Maria Nunes Simões - CDS-PP, Lisandra 
Marina Barcelos Valadão - PPD/PSD, Filipe Alexandre Ávila Aguiar - PPD/PSD em 
substituição de Filipe Barcelos Rocha - PPD/PSD, Silvestre Miguel Simões da Rocha - 
PPD/PSD em substituição de 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, Simão Pedro Meneses Fonseca – PS em substituição de Valter 
Manuel Linhares Peres - PS, Carina Marlene Pires Dias - PS, Daniela Leal de Andrade - 
PS, José Adriano Meneses Laranjo - PS, José Manuel de Aguiar Paim - PS, Miguel 
Garcia – GCE em substituição de Rita Lemos Borges Bettencourt - GCE, Bruno Manuel 
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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: ----------------------------------------  
-------- João Paulo Rocha Ávila - PPD/PSD, Filipe Barcelos Rocha - PPD/PSD, Vânia 
de Fátima Sousa Leal Oliveira - PPD/PSD, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – 
PS, Valter Manuel Linhares Peres – PS, Agostinho Toste Simões – 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, 
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: -----------------------------------------  
 -------- João Paulo Rocha Ávila - PPD/PSD, Filipe Barcelos Rocha - PPD/PSD, Vânia 
de Fátima Sousa Leal Oliveira - PPD/PSD, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – 
PS, Agostinho Toste Simões – PS, Rita Lemos Borges Bettencourt – GCE, Rodolfo 
Paulo Silva Lourenço Franca – PS, Miguel da Costa e Bettencourt – GCE, Orlando 
Manuel Rodrigues Fontes – GCE e Carla Maria de Mendonça Spencer Pereira de Sousa 
– GCE. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 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, Marco Euclides Lemos Martins, Isménia Carvalho Landeiro Alves e Berto José 
Branco Messias. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Foram apresentados os seguintes votos: --------------------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Olivério Ribeiro, 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. --------------------  
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 -------- Pelo Grupo de Cidadãos Eleitores – Esta é a Nossa Praia: -----------------------------  
 -------- Voto de Pesar, pelo falecimento de Olivério José Ribeiro de Sousa, lido pelo 
Deputado Miguel Garcia. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que a bancada do 
PPD/PSD se associava aos votos apresentados. --------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Diana Simões usou da palavra e disse que a bancada do CDS/PP 
se associava aos 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 de Cidadãos Eleitores – Esta é a Nossa Praia: -----------------------------  
 -------- Voto de Protesto, ao XIII Governo Regional dos Açores e à Câmara Municipal 
da Praia da Vitória pelas respetivas posturas face ao enfraquecimento do programa 
Terceira Tech Island (TTI), lido pelo Deputado Bruno Borges. -------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que a bancada do 
PPD/PSD não se associava ao voto apresentado, por achar que envolver a Câmara 
Municipal no mesmo era uma tremenda injustiça. -----------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto apresentado. ----------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto explicou o que estava realmente em causa, 
nomeadamente as regalias que as empresas associadas ao TTI tinham, pormenor este 
que até ali não tinha sido explicado, por quem estava a protestar, aos cidadãos e 
informou que a bancada do CDS/PP ia votar contra aquela hipocrisia. -----------------------   
 -------- O Deputado César Toste informou que concordava com o teor da intervenção 
do Deputado José Laranjo, com exceção da referência à cor política da Câmara e do 
Governo Regional, pois este não deveria ser o motivo para ali estarem, mas sim pela 
Praia. Informou que defendia o projeto em causa, mas passado um período de avaliação, 
era importante sentar e aferir os custos do mesmo e a equidade perante as outras 
empresas instaladas na cidade. Disse concordar que se fizesse um protesto ao Governo 
Regional para que aquele projeto avançasse, com condições para que as empresas se 
pudessem fixar, mas era igualmente importante se perceber o que pretendiam a nível de 
sustentabilidade, pois não era apenas enterrar dinheiro e não ver qualquer retorno. --------     
 -------- O Deputado Miguel Garcia informou que uma das razões para a apresentação 
daquele voto era manter o tema na agenda, dada a sua importância para o concelho. 
Concluiu dizendo que, gostavam de perceber qual o papel da Câmara Municipal 
relativamente ao assunto em causa. ----------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Bruno Borges esclareceu que a proposta apresentada estava a 
questionar o que vinha sendo feito sobre o assunto e não estava a dizer que o projeto 
tinha que ser mantido nos mesmos moldes, apenas precisavam perceber o que ia 
acontecer futuramente e que se era necessário mudar que se fizessem esforços nesse 
sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que a bacada do 
GCE não sabia o que era um voto de protesto, pois afinal o que pretendiam era fazer um 
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requerimento com questões que queriam esclarecidas. Disse, ainda, que se queriam 
apresentar propostas, as mesmas eram muito bem-vindas, pois aquele também era um 
dos papéis dos deputados municipais. -------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse achar que era consensual a 
opinião de que o TTI tinha sido uma mais-valia para o concelho da Praia da Vitória e 
para a ilha, tal como era consensual que o Governo Regional tinha deixado cair uma 
oportunidade preciosa para voltar a colocar a Praia da Vitória no mapa e para contribuir 
para alavancar a economia do concelho, o que era pena e de lamentar. Esclareceu que na 
sua anterior intervenção tinha dito que a Câmara poderia não ter feito tudo o que estava 
ao seu alcance e concordava que se nos moldes em que o TTI estava a funcionar não era 
o mais adequado, que se sugerisse e procedesse a alterações para que este continuasse 
naquela cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi rejeitado por maioria com dezasseis votos 
contra, treze do PPD/PSD e três do CDS-PP e catorze votos a favor, doze do PS e 
dois do GCE. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo PPD/PSD e CDS/PP: ----------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Governo Regional dos Açores, pela concessão de 
Tolerância de Ponto nas Festas da Vila das Lajes, lido pelo Deputado César Toste. -------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por maioria com vinte e cinco 
votos a favor, doze do PPD/PSD, três do CDS/PP, oito do PS e dois do GCE, dois 
votos contra, um do PPD/PSD e um do PS e três abstenções do PS. ----------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo apresentou a seguinte declaração de voto:--------------  
 -------- “A minha declaração de voto vai no sentido de justificar o meu voto contra. Eu 
percebo as razões invocadas, no voto, principalmente por ser a satisfação do Sr. 
Deputado César Toste, como presidente da Vila das Lajes, e por ser a satisfação de 
todos os lajenses. Acontece que, numa altura em que tanto se fala de produtividade, em 
que tanto se fala da situação económica em que os Açores, a ilha e o concelho se 
encontram e vem-se atribuir mais uma tolerância de ponto, mais ainda, indo essa 
tolerância de ponto abranger toda a ilha, parece-me um bocado excessivo. Além disso, 
coloca-se aqui, uma vez que se fala de justiça, outra questão, se num futuro, próximo ou 
longínquo não interessa, as outras freguesias, por alguma razão decidirem avançar para 
o mesmo pedido, como vamos ficar? Vai ser concedido às outras freguesias, não vai ser 
concedido? Em que situação é que vamos ficar? Além disso, há uma outra razão que me 
toca pessoalmente, no que a este assunto diz respeito, e que tem a ver com a quem toca 
diretamente a tolerância de ponto e podem dizer que tem a da Serreta, a de São Carlos, 
que incluo-as todas no mesmo pacote, é que se formos a ver os beneficiados com a 
tolerância de ponto são a função pública, e os privados? Quero que fique claro que não 
quero criar aqui nenhum protagonismo, ou melhor dizendo, não quero criar aqui 
nenhum frisson entre os funcionários públicos e os funcionários privados. Agora uma 
coisa é certa, as tolerâncias de ponto beneficiam sempre os funcionários públicos. Na 
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nossa ilha temos, nomeadamente, segunda-feira da Serreta, segunda-feira de São Carlos 
(parte da tarde, concelho de Angra), agora terça-feira das Lajes, vinte e quatro de 
dezembro, trinta e um de dezembro, quinta-feira da Pascoa, para não dizer que a função 
publica trabalha trinta e cinco horas e os funcionários privados quarenta horas. Há que 
também, quando se fala em justiça, ter noção desta justiça, daí o meu voto contra.” -------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha apresentou a seguinte declaração de voto:---------------  
 -------- “Eu tenho pena de intervir depois do Professor Laranjo, porque eu tinha 
exatamente os mesmos argumentos que ele, e muito bem, usou aqui. Não é 
absolutamente nada contra a Vila das Lajes, a minha posição, e eu já a defendi em 
variadíssimos sítios, é esta: sou contra a segunda-feira de São Carlos, sou contra a 
segunda-feira da Serreta, sou contra a terça-feira das Lajes, nada contra estas 
localidades mas, acima de tudo, pela questão da injustiça fase ao setor privado e eu sou 
funcionário público. Já basta de segregação público-privada, já é de mais o benefício 
que o público tem e o professor Laranjo falou e muito bem das trinta e cinco horas 
versus quarenta, das tolerâncias e eu nem me lembrava das de vinte e quatro de 
dezembro, trinta e um de dezembro, quinta-feira da Pascoa e por aí fora. Portanto, não é 
uma questão pessoal contra as Lajes é, pura e simplesmente, uma questão de convicção 
pessoal.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Pelo Grupo de Cidadãos Eleitores – Esta é a Nossa Praia: -----------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Praia da Vitória, pela participação no World Rescue Challenge de 2022, lido pelo 
Deputado Miguel Garcia. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem usou da palavra e disse que a bancada 
do PS se associava ao voto. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Aguiar usou da palavra e disse que a bancada do PPD/PSD 
se associava ao voto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Manuel Paim informou que, por ser membro da direção da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, não ia votar o 
voto apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD e CDS-PP: ------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, pela organização das 
Festas da Praia 2022, lido pela Deputada Lisandra Valadão. -----------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por maioria, com vinte e sete 
votos a favor, treze do PPD/PSD, três do CDS-PP, nove do PS e dois do GCE e três 
abstenções do PS. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Lar D. Pedro V, pelos seus 160 anos de existência e 
pelo contínuo serviço prestado à comunidade deste concelho, lido pela Deputada Maria 
de Fátima Homem. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira usou da palavra e disse que a bancada do 
PPD/PSD se associava ao voto. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges usou da palavra e disse que a bancada do GCE se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Diana Simões usou da palavra e disse que a bancada do CDS-PP 
se associava ao voto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas dez horas e vinte e cinco minutos iniciou-se o período da Ordem do Dia. ---   
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 -------- O Sr. Hildeberto Nunes Cabral interveio, em nome dos taxistas da Praia da 
Vitória, para expor o problema da falta de liberalização das praças de táxi na mesma e 
solicitou a revisão do Regulamento do exercício da atividade de transporte público de 
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros, datado de vinte e seis de 
dezembro de dois mil e oito. Para complementar os argumentos apresentados, o mesmo 
entregou um abaixo-assinado, de comerciantes no concelho da Praia da Vitória, como 
forma de reforçar o requerimento apresentado pelos taxistas em dezembro de dois mil e 
dezanove. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal informou que ia, junto com o gabinete 
jurídico daquela Câmara, apreciar da melhor forma a preparação dos regulamentos, 
perceber se deveriam ser alvo de mais algum melhoramento, uma vez que já tinham 
sido revistos mas não tinham sido apresentados, face a todos os argumentos e 
documentação apresentada, inclusive da APALIT e chegar a um melhor entendimento. 
Acrescentou que iriam reunir com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e, 
posteriormente, com todos os taxistas, para poderem tomar uma melhor posição em 
relação àquela matéria, afim de todos saírem beneficiados. ------------------------------------        
 
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 10 D E JUNHO 
A 12 DE SETEMBRO DE 2022. ------------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- A Deputada Eulália Leal colocou algumas questões: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Em relação à época balnear, como esta tinha decorrido, qual o 
balanço após o seu encerramento, quantos nadadores-salvadores faltaram e em que 
zonas isso tinha acontecido; -------------------------------------------------------------------------  



 
 

 
 

 

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

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

 
Ata nº 6  Página 7 de 21 
 
 

 

 -------- 2ª Questão – Em relação à taxa de cinco por cento do IRS, que o Governo 
Regional se tinha comprometido a transferir para o Município, se a mesma já tinha 
ocorrido e se sim, quando e qual o montante recebido. -----------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges colocou algumas questões: ------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Em relação aos apoios destinados ao desporto, se o pagamento 
relativo à época passada vai ser efetuado em breve; ---------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – Em relação às ruas da Praia, nomeadamente a falta de retirada de 
ervas das mesmas, se estava a ser feita alguma diligência nesse sentido. --------------------       
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu, à Deputada Eulália Leal, 
dizendo que: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – a época balnear estava a terminar precisamente naquele dia, pelo 
que, ainda iam fazer o balanço solicitado. Relativamente ao número de nadadores, 
respondeu que apenas tinham ficado duas zonas a descoberto, nomeadamente as Quatro 
Ribeiras e a Reviera. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – continuava sem ter a informação necessária para poder dar os dados 
corretos, mas já tinha solicitado a mesma e, assim que estivesse em sua posse informava 
toda a Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ainda a Presidente da Câmara Municipal e respondendo, ao Deputado Bruno 
Borges, disse que: -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – todos aqueles valores ainda não tinham sido pagos por 
indisponibilidade da tesouraria, no entanto já tinha dado indicação para que fosse pago 
metade a todos os clubes e se conseguissem durante o mês de outubro pagar a outra 
metade ficavam com aquela situação regularizada. ----------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – como todos sabiam, já não era permitido utilizar produtos químicos 
para a limpeza das bermas, que tinham experienciado um produto biológico mas que os 
resultados não foram os esperados, para além do custo que era excessivo. Informou que 
tinham optado por um produto ecológico e que já tinham começado a sua aplicação. 
Disse que era um investimento não propriamente barato, mas mais em conta do que o 
anteriormente mencionado, no entanto, tinham que ter a certeza de que ia dar o 
resultado de que tanto precisavam. Confessou que o constrangimento era generalizado, 
que aquando da sua visita às freguesias, todos tinham manifestado essa preocupação, 
por isso estavam numa luta conjunta, para se adaptarem aos novos produtos, para que 
esses dessem um melhor resultado e se o novo produto o desse, aí iam conseguir repor a 
normalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira questionou em que ponto se encontrava o 
processo de legalização dos terrenos do Bairro Americano de Santa Rita, se havia 
alguma resposta por parte do Governo Regional ou se estavam no mesmo impasse. -------   
 -------- O Deputado José Laranjo colocou algumas questões: -------------------------------  
 -------- 1ª Questão – se o Governo Regional já havia transferido para a Câmara o 
milhão, setecentos e onze mil euros; ---------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – em que ponto se encontrava a situação da viatura SIV; ----------------  
 -------- 3ª Questão – quais os intervenientes na organização da corrida de praça das 
Festas da Praia, quais os montantes e quanto de lucro ou prejuízo, bem como, quais os 
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responsáveis pelas touradas à corda, nomeadamente Areal e Rua do Cemitério, e qual o 
seu valor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu, à Deputada Maria Judite 
Parreira, dizendo que o valor ainda não tinha sido transferido mas que já tinha resposta 
do Governo Regional a comprometer-se com a formalização do compromisso para 
aquisição dos terrenos em causa, com vista à sua legalização, assumindo a 
responsabilidade financeira no valor de um milhão de euros. Acrescentou, ainda, que o 
processamento do referido valor seria efetuado numa única prestação, após a publicação 
do contrato e no decorrer do ano de dois mil e vinte e dois, pelo que estava a ser 
ultimada a minuta do contrato ARAAL, para posterior análise e assinatura. Acrescentou 
que tudo estava a decorrer para que pudessem iniciar, em breve, as escrituras, sendo 
certo que os processos não eram tão fáceis como tinham tentado fazer passar, porque 
mediante atas do último executivo e as datas que eram apresentadas, todas as escrituras 
já podiam estar feitas e isso não era verdade, juridicamente aquele era um processo 
muito complicado e que obrigava a um trabalho muito minucioso para que ficasse bem 
feito. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ainda a Presidente da Câmara Municipal respondeu, ao Deputado José 
Laranjo, dizendo que:---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – a viatura tinha sido entregue à Associação dos Bombeiros 
Voluntários da Praia da Vitória, com o compromisso de que todas as responsabilidades 
tinham de ser partilhadas entre esta e a Secretaria Regional da Saúde e Desporto. ---------  
 -------- Respondendo à Deputada Eulália Leal, uma vez que já lhe tinham dado a 
informação sobre a taxa de cinco por cento do IRS a Presidente da Câmara 
Municipal disse que tinha sido recebido, no dia um de junho de dois mil e vinte e dois, 
o valor de sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e um euros. -------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal continuou a responder, ao Deputado José 
Laranjo, dizendo que:---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – era público que o município tinha feito uma apresentação do cartaz 
das touradas, quer de praça, quer de corda, apresentando a sua posição como 
organizadora da tourada de praça e que contava com o apoio da Tertúlia Tauromáquica 
Praiense para organização das corridas de corda. Referiu que, também era público que 
havia uma obrigação de serem associados da APET, para organização dos eventos em 
causa, e que a única entidade com essa competência era a Tertúlia Tauromáquica 
Praiense. Relativamente às contas, disse que o contrato feito com a Tertúlia 
Tauromáquica Praiense tinha sido tornado público e esse valor estava presente no 
mesmo, mas que o referia sem qualquer problema. Disse que tinham feito um protocolo 
claro, mediante os anteriores, sendo a única diferença o facto de antes ser feito com 
duas entidades e aquele apenas com uma. Posto isso, informou que o valor 
contratualizado para a corrida de praça foi de quinze mil euros e para as corridas de 
corda sete mil e duzentos euros. Relativamente ao relatório de contas da corrida de 
praça, informou que a lotação da praça tinha sido de sessenta e dois por cento, 
equivalendo a duas mil, oitocentas e noventa pessoas, com o preço dos bilhetes a 
situarem-se entre os quinze e os quarenta e um euros. Acrescentou que o total de 
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receitas tinha sido de noventa e dois mil, quinhentos e oitenta euros, o que dava um 
resultado final positivo de quatro mil, noventa e sete euros e cinquenta e sete cêntimos.--  
 -------- A Deputada Eulália Leal, ainda sobre a taxa de cinco por cento do IRS, 
questionou se o valor referido era já o total e se já havia algum plano para utilização do 
mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e disse que era lamentável que a Secretaria 
Regional da Saúde, não tivesse posto em funcionamento a viatura SIV, porque em 
determinadas situações poderia fazer a diferença. Em relação às Festas da Praia, disse 
que não podia deixar de salientar que era mais que justo uma palavra de agradecimento 
ao coordenar da mesma, Vasco Lima, por todo o esforço e ideia que tinha tido. De 
seguida, questionou a partir do momento em que era atribuída uma verba, mediante 
protocolo, à Tertúlia Tauromáquica Praiense o remanescente a esse valor por quem era 
suportado e o lucro a quem se destinava. Por fim, questionou se a organização tinha sido 
conjunta ou apenas da Tertúlia Tauromáquica Praiense e se o valor mencionado para as 
touradas à corda era referente às duas corridas por ele elencadas ou se englobava mais 
alguma. Concluiu dizendo que, daquilo que sabia, nos anos anteriores havia um 
protocolo feito com a Tertúlia Tauromáquica Praiense e com o Grupo de Forcados 
Amadores do Ramo Grande e a partir do valor que era atribuído, todo o resto inerente à 
organização da corrida, bem como o lucro ou prejuízo da corrida era da 
responsabilidade dessas entidades. -----------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que era de espantar que, pela 
terceira vez, se falasse que não havia documentação da Câmara referente ao que se 
havia passado nos últimos anos. Disse que, o Deputado José Laranjo tinha razão, mas a 
partir do momento em que havia um protocolo, tinha que haver comprovativos que o 
justificassem perante o Tribunal de Contas e perante as pessoas, pois estavam a falar de 
dinheiros públicos. De seguida, congratulou a Câmara Municipal pela forma como 
estava a fazer aquele escrutínio, o que até ali não tinha acontecido. Referiu que outra 
questão importante era o facto de se ter cumprido o orçamento estipulado para as Festas 
da Praia e disse achar que a Sra. Presidente não se tinha esquecido do Vasco Lima, que 
este tinha sido extremamente valorizado e que da parte do PSD apenas tinham a 
congratular, ao Vasco Lima e a toda a sua equipa pelo trabalho feito. Salientou, 
relativamente a Santa Rita, que o Governo Regional tinha cumprido a sua palavra, 
enquanto o Governo socialista não o tinha feito, por isso, era de notar o esforço daquela 
Câmara, perante todas as dificuldades, de em março ter cumprido a palavra com os 
moradores, um compromisso do antigo executivo que já podia estar resolvido há muito 
tempo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado José Laranjo 
dizendo que, até à presente data, o Governo tinha efetuado duas prestações, uma de 
cinquenta e seis mil euros e outra de duzentos e quarenta e sete ponto duzentos e 
sessenta e sete e meio referentes a um protocolo feito com o Instituto Nacional da 
Habitação e estavam a aguardar um milhão de euros que estava em falta e o valor de 
trezentos e cinquenta mil euros que estava contratualizado relativamente ao TTI. Em 
relação ao TTI, relembrou que aquando da tomada de posse já o mesmo estava a 
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decorrer, mas não estava contratualizado com o Governo Regional, estavam a ser 
assumidas despesas, pela Câmara Municipal, sem ter o suporte que deveria por parte do 
Governo Regional, e tinha sido depois disso que se tinha iniciado as devidas diligências, 
nomeadamente a elaboração do contrato ARAAL para dois mil e vinte e um, para 
suportar as despesas que já teriam sido feitas e que foi pago até ao final do ano e um 
contrato relativo ao ano de dois mil e vinte e dois, que se estimava ser pago em breve. 
Acrescentou que, a Câmara Municipal não era mentora daquele projeto, mesmo assim 
tinham optado por colocar um técnico superior para fazer uma melhor gestão de todas as 
empresas sediadas na Praia da Vitória, e fase a toda essa avaliação, foi proposto a 
algumas empresas que houvesse um reajuste mediante os espaços que tinha e o número 
de funcionários que tinham, para poderem receber empresas maiores e poderem fazer 
uma gestão, mais pormenorizada em relação a tudo aquilo. Posto isso, referiu que dizer 
que a Câmara da Praia não era parceira, que podia fazer muito mais, que se calhar até 
podia se tivesse condição financeira para tal, que toda aquela gestão, bastante 
diferenciada porque todas as empresas lhes diziam que não conheciam um elemento de 
referência na Câmara Municipal a quem se dirigir, se perante tudo aquilo não havia 
envolvimento da Câmara Municipal e mereciam um voto de protesto, lamentava. 
Relativamente ao valor destinado às corridas de corda, especificou que o mesmo se 
destinou à corrida do Areal e do Caminho do Cemitério, estas duas organizadas pela 
Tertúlia Tauromáquica Praiense, e as licenças, das touradas e do fogo, das touradas do 
Juncal e das Quatro Ribeiras, como era habitual. Quanto ao ex-coordenador das Festas 
da Praia, disse que este sabia o quanto o tinha acompanhado e respeitado todo o 
trabalho por ele desenvolvido e era óbvio que este merecia o seu reconhecimento 
público, por isso, pedia desculpa por não o ter feito antes. Esclareceu a Deputada 
Eulália Leal, dizendo que os valores já recebidos, referentes ao IRS, eram de sessenta e 
três mil, seiscentos e sessenta e um, para os anos de dois mil e vinte e um e dois mil e 
vinte e dois, para dois mil e vinte e três tinham lançado cento e onze zero setenta e dois 
e para dois mil e vinte e quatro cento e onze zero setenta e três, num total de trezentos e 
quarenta e nove, ponto sessenta e sete. Informou que, aquele valor não ia servir para 
resolver a exclusividade de algo, mas ia ajudar a colmatar alguns valores em dívida. -----                
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem colocou algumas questões: ----------------  
 -------- 1ª Questão – o porquê do não cancelamento do concerto musical “Mariza”, 
atendendo às condições meteorológicas que se faziam sentir, bem como qual o papel da 
Proteção Civil naquela situação; --------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – se tinha havido alguma candidatura, por parte do município, ao 
programa de apoio ao acesso de habitação - Primeiro Direito e qual o planeamento 
estratégico, na área da habitação, para o concelho, se tinha sido feito algum 
levantamento das necessidades habitacionais; ----------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – qual o ponto de situação do licenciamento dos desfibrilhadores 
adquiridos para os recintos desportivos. -----------------------------------------------------------   
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira interveio e questionou se o valor 
correspondente ao pagamento da obra da escola do Cabo da Praia se encontrava 
acautelado ou não. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O Deputado José Laranjo questionou se a organização da tourada de praça, das 
Festas da Praia, tinha sido apenas da Tertúlia Tauromáquica Praiense ou se tinha sido 
em conjunto com a Câmara Municipal, ou seja, quem tinha pago as faturas da mesma e 
para quem o lucro. Confessou achar o valor destinado às duas touradas de corda um 
pouco exagerado, apesar de incluir o restante licenciamento; ----------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Aguiar questionou a Sra. Presidente se tinha conhecimento 
da inoperância de vários marcos de incêndios em várias freguesias e qual a razão para 
tal. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------      
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente às questões 
da Deputada Maria de Fátima Homem: ------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – a gestão da situação tinha sido feita minuto a minuto e as pessoas 
tinham feito uma escolha livre de estar nos espaços. Acrescentou que a Proteção Civil 
Municipal tinha estado presente em todos os momentos, inclusive com reforço. 
Informou, ainda, que o concerto não tinha sido cancelado porque a artista e o seu agente 
tinham entendido que havia condições para que este acontecesse, tudo isso em 
consonância com o concessionário do espaço. Disse que tinham estado sempre em 
contato com a Proteção Civil Regional e que em momento algum pretenderam colocar 
em risco a segurança das pessoas. ------------------------------------------------------------------    
 -------- 2ª Questão – estavam a trabalhar na estratégia local de habitação, iniciada pelo 
antigo executivo, e não estava completa porque carecia de uma enorme compensação 
fase a novos dados. Informou que o financiamento não era a cem por cento, que tinham 
que arcar com todas as despesas e só depois ser ressarcidos, mediante a cotação a 
receber. Disse ainda, que aquela situação obrigava a recorrer a financiamento e esse era 
o maior constrangimento, por isso, tinham que ser muito ponderados na apresentação 
das candidaturas, não iam deixar de as fazer, mas tinham que perceber que os 
condicionamentos deixados podiam vir a privar o acesso a esse tipo de fundos. ------------    
 -------- Relativamente à questão da Deputada Maria Judite Parreira, a Presidente da 
Câmara Municipal respondeu que o valor inscrito num empréstimo, feito pelo anterior 
executivo, que englobava a referida obra entre outras coisas, estava completamente 
esgotado e já estavam a efetivar o pagamento da escola do Cabo da Praia, com todos os 
reajustes necessários, dada a subida dos preços. -------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente às questões 
do Deputado José Laranjo, sobre o valor afeto às touradas à corda, não tinha 
mencionado a vacada infantil e o policiamento, despesa essa a maior de todas. 
Acrescentou que, de acordo com o contrato, em caso de haver lucro este ficava a cargo 
da entidade organizadora, sendo que em caso de prejuízo seria a Câmara Municipal a 
assegurar as respetivas despesas, mediante relatório fundamentado em relação à 
possibilidade das mesmas. Concluiu dizendo que havia um dossiê relativo a toda a 
atividade da Festa da Praia e que o mesmo estava disponível para consulta. ----------------  
 -------- O Vereador Ricky Batista respondeu à Deputada Maria de Fátima Homem 
dizendo que os desfibrilhadores estavam na posse da Câmara desde março de dois mil e 
vinte e um e nada tinha sido feito até à tomada de posse daquele executivo. Informou 
que tinham entrado em contato com os grupos desportivos, para saber quem as podia 
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utilizar, tinham sido feitos protocolos com estes e estavam a trabalhar para garantir que 
os funcionários da Cooperativa, principalmente do Auditório do Ramo Grande, 
tivessem a certificação, porque era um sítio que deveria ter essas máquinas. ----------------  
 -------- Ainda o Vereador Ricky Batista, e respondendo ao Deputado Filipe Aguiar, 
disse que já tinham entrado em contato com os Bombeiros e com a Proteção Civil, para 
garantir que aquele serviço fosse fornecido. Informou que seria através de uma 
aplicação, em que os Bombeiros chegando a qualquer freguesia e acedendo à mesma, 
saberiam o local exato do incendio. Concluiu dizendo que ainda havia bocas de incendio 
americanas e que tinham que resolver esse problema porque o referido equipamento não 
era compatível com o dos Bombeiros portugueses. ----------------------------------------------         
 -------- O Deputado José Laranjo iniciou a sua intervenção dizendo que não conseguia 
perceber a situação da atribuição do lucro da corrida de praça à entidade organizadora e 
em caso de prejuízo este seria da responsabilidade da Câmara Municipal. De seguida, 
disse que era curioso ouvir, nas intervenções de várias pessoas, que no passado tudo o 
que tinha sido feito tinha sido mal feito, no entanto, tudo o que se tinha conseguido e 
que chegava ao seu ponto de conclusão era excelente. Relembrou o caso de Santa Rita, 
dando os parabéns à Sra. Presidente da Câmara por ter tomado as rédeas do mesmo e 
este estar resolvido, mas não se podiam esquecer e desvalorizar quem o tinha iniciado. 
Relativamente à falta de prestação de contas, ali salientado, disse que as contas do 
município da Praia, independentemente da cor política que o geria, eram auditadas e do 
domínio público, pelo que não se dissesse que a divida deste não era conhecida porque 
isso era do conhecimento público. No que diz respeito ao combate às ervas daninhas no 
concelho, disse compreender as limitações impostas pela legislação, em termos do 
herbicida a aplicar, que aquele verão não tinha sido favorável a esse combate, mas não 
compreendia o facto de não ter sido só no centro da Praia e relembrou o contrato 
assinado pelo antigo executivo, para corte de relvas, que foi considerado milionário, 
mas que ao menos os espaços estavam aceitáveis, o que não acontecia naquele 
momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------     
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem esclareceu que a sua questão em 
relação ao concerto das Festas da Praia era apenas por causa da segurança. Acrescentou 
que era de esperar que o agente da cantora não quisesse cancelar o concerto, pois queria 
receber o cachet, mas o que se colocava era o que prevalecia, se a segurança ou a parte 
financeira, porque quando existia a perceção de haver algum risco, não se esperava para 
o último minuto para se tomar uma decisão. Esclareceu que não estava a questionar a 
falta de comparência da Proteção Civil e achava que tinha sido mais uma falta de 
atuação precisa e atempada. Quanto ao apoio de acesso à habitação, disse compreender 
todos os requisitos a cumprir, mas esperava que a candidatura não ficasse por ali, dada a 
importância daquela área. Relativamente aos desfibrilhadores, solicitou maior clareza 
nas próximas respostas do Vereador Ricky Batista, pois não tinha percebido que estes já 
estavam a ser utilizados. De seguida, dirigiu-se ao Deputado César Toste dizendo que 
estava sempre a ouvir que as contas do executivo anterior falhavam por transparência, 
mas nenhum executivo era mais ou menos transparente, todos os partidos herdavam 
situações mais ou menos confortáveis e todos tinham telhados de vidro. --------------------      
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 -------- O Deputado Pedro Pinto dirigiu-se ao Deputado José Laranjo e disse que era 
mentira o que este tinha acabado de dizer, ou seja, que os outros partidos podiam ter 
resolvido a questão de Santa Rita porque, pelo menos nos últimos dezasseis anos o PS 
tinha governado a Região e a Câmara e os problemas do Bairro em causa tinham 
surgido na vigência deste. Relembrou a história do referido processo e disse que não era 
por alguém do PS, ou de outro qualquer partido, dizer o contrário que isso passava a ser 
a nova verdade. Acrescentou que quem tinha falhado tinha sido o Governo Regional do 
PS, que não tinha transferido o milhão com o qual, alegadamente, se tinha 
comprometido, portanto, quem tinha resolvido a situação tinha sido o novo Governo e a 
nova Câmara, por isso, tinham legitimidade para dizer que é que tinham resolvido o 
processo com sucesso, tal como o PS tinha legitimidade para dizer que o tinha 
começado. Concluiu dizendo que não tinha qualquer problema em admitir que o PS, e 
bem, é que tinha começado aquele processo, tal como suspender um processo judicial 
em curso e chegar a acordo entre ambas as partes, mas não admitia que chegassem ali e 
dissessem que a coligação não podia dizer/reclamar o facto de ter dado continuidade e 
terminado um processo bem começado pelo PS, mas mal acabado pelo mesmo, pois não 
o tinham feito quando devido. -----------------------------------------------------------------------  
 
  ------- O Presidente da Mesa eram treze horas e trinta minutos, interveio e propôs que 
se fizesse um intervalo para almoço, o qual foi aceite. ------------------------------------------  
 -------- Pelas quinze horas e minutos reiniciaram-se os trabalhos. -----------------------------  
 
 -------- O Deputado José Laranjo esclareceu que o problema das casas de Santa Rita 
não era exclusivo de há vinte e quatro anos aquela parte, pois este era muito anterior, 
inclusive já estava devidamente sinalizado. Referiu que o downsizing da Base tinha 
vindo agravar essa situação, mas não tinha trazido o problema e não aceitava nem 
admitia que colocassem palavras na sua boca que não as tivesse dito, ou que as 
deturpassem ou muito menos que o viessem chamar de mentiroso. Relembrou que não 
tinha dito que o atual Governo Regional e Câmara Municipal, não tinham mérito, nem 
louros na resolução daquele problema, mas que o que tinha dito era que os louros 
tinham que ser devidamente repartidos. Concluiu dizendo que era verdade que outros 
partidos podiam ter iniciado aquele processo, porque este já estava sinalizado há anos, 
apenas se tinha agravado mais recentemente. -----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Luís Vieira agradeceu a intervenção que estava a ser feita nos 
Caneleiros, com a asfaltagem, como na Canada do Outeiro e em breve na Canada da 
Obra. De seguida, questionou como estava a situação da entrada particular no parque de 
campismo dos Biscoitos. -----------------------------------------------------------------------------     
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que aquela obra tinha avançado 
sem haver uma definição de registo de cedência de passagem à obra que estava a ser 
iniciada e que, naquele momento, estava praticamente concluída. Informou que existia 
uma cedência de passagem aos terrenos ali vizinhos e estava registado em escritura que 
havia uma cedência, pelo meio do parque de campismo, logo não tinham forma de 
contrariar essa situação. Informou que tinham investigado a possibilidade de cedência 
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pelo lado da Canada Brás da Silva, mas isso era impossível, porque os proprietários 
daqueles terrenos não estavam disponíveis para ceder passagem a quem estava muito 
para trás, como era o caso em questão. Disse que a ideia era resolver o mais 
rapidamente possível aquela situação e que a proposta, mediante toda a análise jurídica, 
era a cedência deixar de ser pelo centro do Parque de Campismo, passando para a 
extrema-direita, para prejudicar ao mínimo a entrada do parque e utilizar o mínimo de 
espaços. Informou, ainda, que aquela cedência não iria servir só as pessoas em causa, 
mas também o outro terreno adjacente que tinha ficado sem acesso. -------------------------    
 -------- O Deputado Luís Vieira usou da palavra e disse que, como presidente de Junta 
de Freguesia dos Biscoitos, lamentava profundamente aquela decisão porque iam 
desvirtuar o Parque de Campismo. Por fim, questionou se aquele assunto não tinha que 
ser presente em Assembleia Municipal, pois era uma cedência particular, num espaço 
que era público. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha agradeceu a atenção tida na reabertura do ATL da 
Agualva e, relativamente ao PDM, agradeceu o facto de as Juntas estarem a ser ouvidas 
e solicitou que, no âmbito da sua revisão, fossem tidas em conta uma série de questões, 
nomeadamente que houvesse algum benefício a nível da desafetação de terrenos, que 
considerassem positivamente aquelas freguesias mais isoladas ou que estivessem em 
maior perda demográfica, ou seja, que a questão do PDM fosse um desígnio do 
concelho no sentido de um desenvolvimento mais harmónico. --------------------------------    
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
TRIMESTRE DE 2022 DA TERAMB – EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA, EM.  ---------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------        
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
SEMESTRE DE 2022 DA PRAIA AMBIENTE, EM..  --------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo questionou o porquê de, num curto período, a 
recolha do lixo reciclado ter sido efetuada por viatura de uma empresa privada. -----------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, após as Festas da Praia, 
tinham tido avaria de três viaturas da Praia Ambiente, por isso, tiveram que fazer uma 
adjudicação externa para dar apoio até que a situação ficasse normalizada, o que já 
aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges questionou quais os procedimentos a tomar caso o 
valor negativo não fosse recuperado no próximo semestre. ------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem questionou se as necessidades 
permanentes do quadro de pessoal estavam asseguradas após a redução com pessoal. ----  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu ao Deputado Bruno Borges 
dizendo que acreditavam que a Praia Ambiente ia conseguir repor a situação, no 
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entanto, caso isso não acontecesse, teriam de recorrer à Banca. Relativamente à questão 
da Deputada Maria de Fátima Homem, disse que o quadro de pessoal assegurava os 
serviços e esclareceu que a redução ocorrida era relativa a contratos e estágios que 
estavam a terminar e que não tinham sido renovados. -------------------------------------------   
 -------- O Deputado Bruno Borges sugeriu que fosse feito um contrato de renda, entre 
a Câmara e a Praia Ambiente, relativo aos espaços da Praia Ambiente que estão a ser 
utilizados pela Câmara, possibilitando um equilíbrio de contas ao longo do ano. 
Questionou, ainda, se a Praia Ambiente tinha capacidade para contrair um empréstimo, 
caso o mesmo fosse necessário. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que acreditavam que aquela 
proposta seria reposta com os valores que haveriam de advir, mediante o volume que a 
Praia Ambiente tinha tido de serviços no período de verão. Informou que, a Câmara 
Municipal já assumia arrendamentos à Praia Ambiente mediante os espaços que 
usufruía, mas que o que se pretendia era que esses espaços passassem para o património 
da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 5. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1 .º 
SEMESTRE DE 2022 DA PRAIA CULTURAL, CIPRL.  ----------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E PARECER DE 
ACOMPANHAMENTO SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
SEMESTRALDO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, ENVIADO POR HLB 
SVTM SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS.  -----------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------             
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO REGULAMENTO MUNICIPAL V IVER 
E INVESTIR NA PRAIA DA VITÓRIA.  ------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- A Deputada Eulália Leal colocou algumas questões: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – se estavam a considerar apresentar uma proposta de regulamento 
que permitisse a análise/avaliação e o apoio das candidaturas pendentes; -------------------  
 -------- 2ª Questão – que medidas iam ser adotadas para continuar a dinamizar e 
desenvolver o centro urbano, motivar a fixação de famílias e revitalizar o comércio 
local. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem iniciou a sua intervenção dizendo que 
aquele parecer lhe parecer descabido, uma vez que o regulamento em causa já estava 
suspenso. De seguida, questionou para quando o novo regulamento. -------------------------  
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 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu dizendo que os regulamentos 
tinham sido suspensos para posterior análise e que o que se veio a comprovar foi que 
estes não tinham uma base jurídica legal. Acrescentou que tinham a preocupação de 
apresentar uma base jurídica fidedigna, que não trouxesse problemas à Câmara nem a 
quem pudesse beneficiar dos apoios. Informou que a Câmara dispunha de um gabinete 
jurídico que colaborava em tudo o que era necessário, mas não havia um técnico 
superior formado em direito que pudesse dar aquele tipo de parecer, por isso, recorriam 
a um escritório de advogados, que tinha contrato com a Câmara e com o qual o antigo 
executivo já trabalhava, para aquele tipo de parecer. Acrescentou que, aqueles 
regulamentos tinham sido apresentados, em reunião de Câmara e Assembleia, mas nem 
o gabinete jurídico da Câmara, nem o advogado que trabalhava com a mesma, tinham 
conhecimento ou tão pouco trabalhado a base legal dos mesmos, pois se assim tivesse 
acontecido, naquele momento estavam a defender o melhoramento e não a legalidade 
dos referidos regulamentos. Relembrou que, a intenção era acautelar valor em 
orçamento, porque a lei a isso obrigava, ou seja, estavam a avaliar a situação e seria 
trabalhado nos próximos meses, uma vez que durante o mês de outubro já iam começar 
a trabalhar no orçamento de dois mil e vinte e três. ----------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges referiu que era premente e necessário que a 
reposição dos regulamentos/apoios em causa fosse feito o quanto antes. Questionou o 
que tinha sido apoiado, bem como o que estava para análise, até aquele momento e 
tendo em conta os regulamentos e o momento da sua suspensão. -----------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo esclareceu que na Assembleia de fevereiro o grupo 
municipal do PS tinha votado contra a suspensão dos regulamentos em discussão, mas 
não contra a introdução das melhorias que os mesmos merecessem. De seguida, 
relembrou que todos aqueles regulamentos tinham sido aprovados em Assembleia, 
alguns até por unanimidade e que muitos tinham surgido depois de várias vezes os 
vereadores do PSD terem votado contra a atribuição de determinados apoios, a certas 
instituições, alegando que os mesmos não estavam regulamentados. Posto isso, 
procedeu à leitura do ofício de resposta ao requerimento apresentado pelo PS sobre o 
Regulamento Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória e disse que havia ali uma 
falha de informação, pois na sessão de julho a Sra. Presidente tinha dito que já estava 
ultrapassado o orçamentado e no ofício referido era dito que não tinha sido atribuída 
qualquer vaga. Por fim, questionou como a Câmara estava a resolver as situações de 
instituições que pediam apoios. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que o que tinha sido solicitado 
aos serviços camarários eram os valores de pagamentos referentes ao corrente ano e, por 
isso, tinha sido respondido que não havia qualquer tipo de pagamento, porque todos os 
valores que estavam a ser pagos eram referentes a dois mil e vinte e um. Quanto à 
alteração dos critérios de avaliação dos regulamentos, disse que o que queriam era 
melhorar os mesmos, mas a base principal tinha que ser a jurídica e só depois a 
ponderação financeira e mediante essas duas componentes iam ver como traçar os 
melhores critérios para atribuição, pois não servia de nada serem ambiciosos propondo 
grandes incentivos que depois não pudessem ser transversais a muitas das empresas, a 
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muitos dos comerciantes e chegar a meia dúzia de pessoas, não era propriamente isso 
até porque o objetivo era poder fundir os dois regulamentos de forma a dar resposta a 
quem queria viver e investir na Praia da Vitória. -------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria Judite Parreira interveio e disse que a bancada do PSD 
também lamentava aquela situação pois, tal como a Câmara, o que mais queriam era 
poder apoiar todos os praienses e dar-lhes tudo aquilo que eles precisavam. Informou 
que estava a englobar o ponto oito na sua intervenção e disse que gostavam muito que a 
Câmara Municipal pudesse continuar a apoiar quem queria investir, porque isso sim 
seria a garantia da revitalização daquele concelho. Acrescentou, ainda, que era certo que 
aquela bancada tinha votado a favor dos regulamentos em discussão, mas não 
imaginavam que os mesmos iriam ter as ilegalidades ali verificadas. Por fim, disse achar 
que o Deputado José Laranjo estava a fazer confusão, ou seja, o regulamento que 
estavam a analisar era o Viver e Investir na Praia da Vitória e não o Cooperar e 
Desenvolver. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra para relembrar que a Sr. Presidente 
não lhe tinha respondido à questão sobre como a Câmara estava a resolver as situações 
de instituições que pediam apoios. De seguida, esclareceu que apenas tinha aproveitado 
para salientar o Cooperar e Desenvolver, como era um ponto em que estavam incluídos 
os regulamentos. Quanto ao requerimento referido, disse que o mesmo podia não ter 
sido devidamente claro, mas se o regulamento já estava suspenso, supostamente seria do 
anterior que estava a ser pago no corrente ano. Mencionou que o que queriam era 
informações concretas, como a previsão de conclusão dos novos regulamentos e para 
quando serem presentes naquele órgão, porque tudo o resto já tinham percebido. ----------  
 -------- O Deputado Bruno Borges interveio e questionou se havia a ilegalidade, como 
é que a Câmara ia justificar o pagamento de tudo o que faltava fazer em dois mil e vinte 
e um e dos que entraram e deram apoio em dois mil e vinte e dois. ---------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu, relativamente ao Cooperar e 
Desenvolver, que os critérios tinham sido a emissão de uma carta a todas as instituições 
que tinham efetivado as candidaturas e que estavam contratualizadas, onde era 
solicitado a cada uma delas a apresentação das despesas, para as poderem priorizar, de 
forma a não passarem pelo constrangimento de não terem como efetivar os respetivos 
pagamentos, por isso, estavam a fazer os pagamentos de forma gradual. Relativamente 
ao Viver e Investir, disse que tinham tido a preocupação de trabalhar e trazer à 
Assembleia a suspensão dos regulamentos, desde que tinham dado conta que aquelas 
eram situações que poderiam ser alvo de inspeção, porque lhes pareciam que a base 
jurídica não era legal e o que era certo era que todo o trabalho feito até ali tinha levado a 
isso. Acrescentou que, em caso de inspeção/fiscalização o que iam dizer era que 
mediante a assinatura dos contratos que já estavam a vigorar, tinham inscrito e 
procedido aos pagamentos, mas também tinham feito logo com que fossem suspensos 
para que não entrassem mais candidaturas e tinham a data efetiva do pedido de 
avaliação da situação legal dos mesmos. Concluiu dizendo, que o que tinham tentado 
fazer era minimizar as pessoas que, de alguma forma, tinham sido eludidas a 
candidatarem-se a regulamentos daqueles, a intenção nunca tinha sido prejudicar 
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ninguém, nem tão pouco as empresas que se tinham candidatado ao Cooperar e 
Desenvolver. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges esclareceu que a sua questão se prendia com o facto 
de os regulamentos estarem suspensos e se continuar a pagar o que estava para trás, pois 
em caso de auditoria não sabia até que ponto essa situação era viável. -----------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que os contratos que estavam a 
ser pagos não tinham sido assinados por aquele executivo, a ilegalidade e os 
constrangimentos que pudessem vir a recair era sobre o antigo executivo. Disse que a 
prova que aquele executivo tinha que fazer era não receber nenhuma candidatura e, 
naquele momento, mediante o parecer, provar a ilegalidade dos mesmos. Informou que, 
tudo o que estava contratualizado tinha sido assumido, porque não tinham legitimidade 
para anular os mesmos e isso era justificável ao Tribunal de Contas. Concluiu dizendo 
que queriam continuar a apoiar as pessoas, mas acima de tudo queriam fazer as coisas 
certas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezassete 
votos a favor, doze do PPD/PSD, três do CDS-PP e dois do GCE, uma abstenção do 
PS e onze votos contra do PS. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges apresentou a seguinte declaração de voto:-------------  
 -------- “O GCE vota de forma positiva para a inviabilidade dos regulamentos, tendo em 
conta que os mesmos são ilegais, mas com a premissa de que foi aqui transmitido pela 
Sra. Presidente de que estão a trabalhar para outubro haver soluções no sentido de 
colmatar a inviabilidade destes regulamentos e produzir novas formas de apoio para 
todos os munícipes da Praia e, nesse sentido, em outubro gostaríamos de ter novas 
soluções.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem apresentou a seguinte declaração de 
voto: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “A bancada do PS votou contra porque não nos ficou claro se o objetivo deste 
pedido de inviabilidade era para terminar definitivamente com este programa ou se 
realmente seria feito novo texto. O nosso votar contra não é contra o parecer jurídico, 
mas sim pelo objeto do projeto em si que fica parado demasiado tempo.” -------------------    
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO REGULAMENTO PARA PROJET OS 
DE INTERESSE MUNICIPAL.  ------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges questionou sobre o terceiro regulamento suspenso, 
o porquê de não constar dos pontos, qual a diferença deste para os dois ali presentes e se 
iam manter o mesmo suspenso. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que o regulamento em causa 
estava suspenso parcialmente, porque como era destinado a candidaturas de grande e 
pequeno impacto, tinham suspendido apenas as de grande impacto para tentar repor os 
valores em falta, estando abertas, até final do ano, as candidaturas aos de pequeno 
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impacto. No entanto, disse que também estava a ser avaliado e melhorado no sentido de 
não haver nenhum tipo de falhas na base jurídica do mesmo. ----------------------------------   
 -------- O Deputado Bruno Borges questionou se o terceiro regulamento já tinha 
cumprido todos os trâmites para ser viável ou se não tinha sido pedido parecer sobre o 
mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que aquele regulamento 
também estava a ser avaliado, mas o que era certo era que estavam a receber 
candidaturas, que iriam ser analisadas até ao final do ano, e até lá poderiam receber 
algum tipo de parecer que lhes disse que elas eram inviáveis, por isso, tinham reduzido 
ao máximo o tipo de candidaturas para não gerar problemas maiores, mas em relação a 
tudo o que tinha sido contratualizado iam fazer de tudo para que fosse pago e isso era 
transversal aos três regulamentos. ------------------------------------------------------------------              
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezassete 
votos a favor, doze do PPD/PSD, três do CDS-PP e dois do GCE, duas abstenções 
do PS e dez votos contra do PS. -------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges apresentou a seguinte declaração de voto:-------------  
 -------- “Dizer que a declaração de voto era exatamente igual à anterior.” -------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem apresentou a seguinte declaração de 
voto: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- “A minha declaração de voto também é exatamente igual à anterior.” --------------  
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO À ASSOCIAÇÃO 
FILARMÓNICA CULTURAL E RECREATIVA DE FONTE DO BASTA RDO. ---   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado John Borges interveio e disse que gostaria de fazer um 
agradecimento, em nome da freguesia e da Filarmónica da Fonte do Bastardo, àquele 
executivo camarário porque nunca tinha virado costas à referida Sociedade Filarmónica. 
De seguida, deu os parabéns pela questão do pavilhão que era mais um problema que se 
arrastava há anos e voltou a agradecer pela atenção tida com a freguesia da Fonte do 
Bastardo, ao pavilhão e à Instituição da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo que 
vinha a representar muito bem a freguesia, o concelho, a ilha e os Açores. ------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que era natural que se desse 
os parabéns a quem ia resolvendo as situações, naquele caso ao Governo Regional dos 
Açores e à Câmara Municipal da Praia da Vitória, mas o que lhe fazia confusão era o 
facto de no último ano o que mais se ouviam eram lamúrias e queixas de falta de 
dinheiro, de ilegalidades, etc. e, de um momento para o outro, ter aparecido cento e 
oitenta mil euros. Relembrou que, na sessão de fevereiro tinha sido aprovado um voto 
de recomendação à Câmara de um montante que comparado com o montante referido 
era insignificante, para auxílio às outras sociedades do concelho, porque no âmbito da 
pandemia não se tinha realizado o Carnaval, e tinham feito ouvidos de mercador e 
nunca tinham posto em prática. Repetiu que não era contra aquela situação ter sido 
resolvida, mas não podia manifestar o seu pesar naquele sentido. -----------------------------  
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 -------- O Deputado John Borges interveio e disse que concordava com a anterior 
intervenção, mas achava que não havia nenhuma Sociedade do concelho que estivesse 
para fechar as portas e uma empresa é que assegurar por falta de responsabilidade. 
Esclareceu que aquele não era um apoio à Sociedade da Fonte do Bastardo, mas sim o 
pagamento de uma dívida que a Câmara tinha para com a mesma há onze anos. -----------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que aquela situação, bem 
como as suas consequências, era muito grave e não se comparava com a situação do 
carnaval. Relembrou que as sociedades tinham sido apoiadas, mediante o que tinha sido 
orçamentado, sendo certo que todo o dinheiro que entrava numa instituição cultural, ou 
outra, era bem-vindo. Concluiu dizendo que, pensando no bem do concelho, perder a 
Instituição Recreativa da Fonte do Bastardo era totalmente grave. ----------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo relembrou que tinha pedido para não fazerem 
confusão e que a primeira coisa que tinha feito era dar os parabéns, à Câmara e ao 
Governo Regional, por aquela situação estar resolvida. Referiu que o único ponto de 
admiração que tinha lançado tinha sido o facto de ao fim de um ano de mandato, em que 
a Câmara se vinha a lamentar pela falta de dinheiro e, de um momento para o outro, 
aparecia aquela verba, mas repetiu que ainda bem que tinha aparecido. Por fim, pediu 
que compreendessem a distinção que tinha feito e disse que não tinha problema nenhum 
em dizer que tinha sido o partido a que pertencia que tinha iniciado aquela situação, mas 
nessa altura havia os seus responsáveis que não eram nem os membros atuais, muito 
menos ele e defendia aquilo que tinha defesa e o que não tinha quem o fez que se 
defendesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Bruno Borges informou que o GCE se congratulava com a 
resolução daquela situação, até porque era um dos pontos da agenda deste e, por isso, 
deu os parabéns à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal esclareceu que aquele valor tinha sido, 
com toda a responsabilidade, inscrito em orçamento e que apesar do Deputado José 
Laranjo não querer comparar aquela situação com a situação do Carnaval, tinha-o feito, 
mas tal como já tinha sido explicado, o valor que estava inscrito em orçamento para esta 
última tinha sido distribuído pelas sociedades. Concluiu dizendo que aquilo era 
trabalhar com transparência, era ser responsável e não era só dizer por dizer que não 
havia dinheiro, pois gostava muito de dizer que havia dinheiro e que iam resolver tudo, 
mas não o podiam fazer devido à pesada herança deixada. -------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que o CDS se congratulava por ver 
mais um problema resolvido na Praia da Vitória. ------------------------------------------------                
 -------- 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 



 
 

 
 

 

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

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

 
Ata nº 6  Página 21 de 21 
 
 

 

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 dezassete horas e quinze minutos, e não havendo 
mais nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da quarta 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. --------------------------------  
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