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ATA Nº 8 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

 

PRESIDÊNCIA: Tibério Manuel Faria Dinis. ---------------------------------------------------  

 

VEREADORES PRESENTES: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio 

Borges de Meneses Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel 

Lemos Borges, Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel da Silva Borges, em 

substituição de Cláudia Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------  

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Raquel Lemos Borges e Cláudia Fagundes Martins. ---------  

 

HORA DE ABERTURA: 19H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, no edifício da 

Casa do Povo das Fontinhas, sito à Estrada Municipal, reuniu a Câmara Municipal da 

Praia da Vitória, sob a Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os 

Vereadores Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, Maria Nélia Brito Nunes, em substituição de Raquel Lemos Borges, Rui 

Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel da Silva Borges, em substituição de Cláudia 

Fagundes Martins e Rui Miguel Mendes Espínola. ----------------------------------------------  

 

 -------- A reunião foi secretariada por Maria da Conceição Leal de Lima, Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver 

“quórum” para o funcionamento do Executivo, tendo os membros presentes ocupado os 

seus lugares, o Excelentíssimo senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------  

 

 

 -------- De seguida o Executivo deliberou, por votação secreta, considerar justificadas as 

faltas de comparência à reunião. --------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos e sendo esta reunião mensal da Câmara, pública, nos 

termos do disposto no artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal e de acordo com 

a deliberação camarária de 22 de março de 2021, o senhor Presidente agradeceu a 
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presença do público, bem como ao senhor Presidente da Casa do Povo das Fontinhas 

pela disponibilização das instalações, à Junta de Freguesia das Fontinhas pela 

hospitalidade demonstrada durante todo o dia e, também, no âmbito da presidência 

aberta às Fontinhas, perguntou se alguém pretendia colocar alguma questão, não tendo 

ninguém manifestado essa intenção. ---------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Seguidamente o senhor Presidente deu nota da forma como decorreu a 

“Presidência aberta”, na freguesia das Fontinhas, destacando que iniciaram o dia com 

uma visita à escola que, neste momento, se depara com um problema, positivo, muito 

semelhante ao problema da escola da Fonte do Bastardo, o que reflete que a estratégia 

está correta, funciona, e demonstra que estão a dar resposta às necessidades das 

famílias. No caso das Fontinhas, neste momento, a escola já está sobrelotada, pelo que, 

para o início do próximo ano letivo, é preciso uma nova sala para o atl e uma nova sala 

para a escola, sendo que o atl já está a utilizar uma sala da escola, e devolvendo essa 

sala à escola, são necessárias duas salas para o funcionamento do atl. Essa situação 

demonstra que a capacidade que a comunidade escolar, a freguesia, bem como o 

concessionário, têm tido na atratividade dessa escola é extremamente positiva. ------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que fazendo o paralelismo com a escola da Fonte do 

Bastardo, porquanto o problema é o mesmo, e o concessionário também é o mesmo, os 

resultados são diferentes pela natureza da própria escola, ou seja, esta não é uma escola 

em que seja possível, de uma forma clara e fácil, encontrar uma solução de curto prazo e 

rematar com uma solução de longo prazo com uma ampliação da escola, porque o 

recinto é limitado, não há espaço para uma fácil ampliação, e também não é fácil 

encontrar soluções de curto prazo no atual recinto escolar. Assim sendo, perante as 

conclusões da reunião, foram indicadas três soluções para serem trabalhadas nos 

próximos tempos, concretamente no mês de abril. A primeira seria uma solução fora do 

recinto escolar e passaria por transitar a creche para o edifício da escola do Areeiro, o 

que levaria a um investimento da Câmara Municipal nesse local, à cedência do edifício 

em causa pela Junta de Freguesia, a qual prontamente se demonstrou disponível nesse 

sentido, a disponibilidade do concessionário em acarretar com esses custos, que, 

naturalmente, em fase posterior, seriam negociados com a Câmara Municipal. -------------  

 -------- Sobre a segunda solução disse que passava por colocar azulejos e vedar com 

alumínios o telheiro abaixo do refeitório, e também com a vedação de um corredor 

sobre um dos lados do parque infantil da própria escola, o que não seria, propriamente, 

uma solução que comportasse a totalidade do atl mas, de alguma forma, permitiria 

acomodar algumas questões. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que outra solução apresentada por uma mãe, que esteve presente 

na reunião, passava por se abdicar da sala de professores, e esta sala passar a ser para o 

atl, sendo que os professores passariam a ter a sua sala noutro espaço. -----------------------  
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 -------- Em suma, disse que há um conjunto de sensibilidades com objetivos diferentes, 

e o que podia transmitir é que, quer da parte da Junta de Freguesia quer da parte da 

Câmara Municipal, houve a pronta disponibilidade para qualquer uma das soluções, 

sendo certo que da parte da Câmara Municipal aquilo que ficou definido, tendo em 

conta que é quem tem competência para assumir o custo e encontrar a solução, foi em, o 

mais rapidamente possível, orçamentar cada uma das soluções, saber quanto é que custa 

cada uma das soluções e quanto tempo demora a implementar cada uma das soluções. ---  

 -------- Referiu que também demonstrou aos pais que tem sérias reservas sobre algumas 

soluções, porquanto a Câmara também não está para encontrar uma solução, mais ou 

menos para desenrascar, porque em setembro os pais não vão querer saber se é uma 

solução para desenrascar ou não. Portanto, é impossível tecnicamente, mesmo que a 

solução passe pela escola do Areeiro, colocar esse edifício com as condições que a 

creche atualmente oferece no edifício escolar. Assim, e caso seja esta a solução, é 

necessário reunir com os pais dos meninos que frequentam a creche e que esses pais 

aceitem a transição para o edifício da escola do Areeiro, porque esse local vai ter uma 

menor qualidade infraestrutural do que o espaço onde estão atualmente. De todo o 

modo, foram estas as soluções colocadas em cima da mesa, não há muitas mais 

hipóteses de solução, o espaço escolar está limitado, e também dentro daquilo que é a 

gestão do espaço escolar, a direção da escola foi clara naquilo que são as suas 

necessidades, portanto também terá de se respeitar as necessidades da escola, do atl e da 

creche.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação, disse que da parte do concessionário foi demonstrada 

total abertura, relativamente a este assunto, mas também é sabido que quando a solução 

estiver em cima da mesa, o concessionário se tiver um aumento de custos, naturalmente, 

vai imputa-los à Câmara Municipal, considerando que vai haver uma alteração das 

circunstâncias contratuais, e da própria concessão, se houver essa mudança. ---------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, após essa reunião, visitaram a escola do Areeiro, que o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia prontamente se disponibilizou, a seu pedido, 

para visitarem aquele edifício, como tinham falado na possibilidade de se utilizar aquele 

edifício, então tinham de ver em que condições se encontrava. --------------------------------  

 -------- Informou que também visitaram uma canada e duas sobras de estrada, por 

solicitação do senhor Presidente da Junta de Freguesia, na zona de Santo António, que 

tem a ver com a Canada Pedro Inácio e com a Canada Negra, que estão incluídas na 

empreitada em curso de pavimentação das sobras de estrada, inclusivamente já 

começaram a ser preparadas as sobras na freguesia das Fontinhas. ---------------------------  

 -------- Em termos de audiência referiu que não tiveram qualquer solicitação nesse 

sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- De seguida deu a palavra aos Vereadores para eventuais intervenções. -------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola relativamente à freguesia das Fontinhas disse que 

estavam na última “Presidência aberta”, deste mandato, que se realiza nesta freguesia. 

As “Presidências aberta” tinham, e têm, o objetivo fundamental de contato com a 

população, de recolha dos problemas, e isso efetivamente tem sido feito, mas aquilo que 
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esperava, enquanto Vereador deste Município, no último ano deste mandato, é que não 

se estivesse a fazer o levantamento dos problemas mas que se estivesse, efetivamente, 

com os problemas resolvidos ou, pelo menos, que os problemas que se detetaram 

inicialmente fossem resolvidos. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu perguntando, no caso da escola, se o problema das infiltrações no 

edifício escolar já estava resolvido, porque, efetivamente, um dos problemas que aquele 

edifício tinha era um conjunto de infiltrações, que são bem conhecidas e são bem 

visíveis, sendo que os Vereadores do PSD já levantaram essa questão, em reunião de 

câmara, por variadíssimas vezes, mas pelo que conseguiu apurar ainda não estava 

resolvido, e essa é que deveria ser, nesta fase, a preocupação fundamental da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relembrou que foi apresentado, em dois mil e dezanove, o Plano Municipal para 

a Educação, e esse Plano no que a essa vertente diz respeito, nomeadamente o 

melhoramento dos estabelecimentos escolares na freguesia das Fontinhas, pelos vistos 

ainda não chegou cá, não tinha chegado na última “Presidência aberta” e parece que 

ainda não chegou nesta. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao sucesso da escola disse que, efetivamente, está comprovado 

que centralizar no mesmo edifício a escola, a creche e o atl, traz benefícios, resulta, e 

também concorda que é um modelo que se fosse possível replicar em outros espaços 

daria bons frutos, sendo que isso é incoerente com a solução que o senhor Presidente 

avançou, ou seja, da separação da creche daquele espaço. Assim, seria proveitoso criar 

condições, no parque escolar do Concelho para que os projetos educativos se 

conseguissem desenvolver de forma integrada, o que nem sempre acontece. ---------------  

 -------- Ainda sobre a freguesia das Fontinhas questionou, no âmbito daquilo que é a 

requalificação da Rua Nova, designadamente numa parte do troço junto à ribeira, 

quando é que isso avançava, se estava ou não comtemplado, sabendo-se também que 

havia uma moradia que tem um acesso pela ribeira, quais são as soluções que o 

executivo encontrou para a resolução desta situação. -------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que ao longo da ribeira do Marques, mais ou menos a meio, 

há uma situação habitacional que está a derrubar para a ribeira, situação essa também já 

levantada em reunião de Câmara, por diversas vezes, pelos Vereadores do PSD, e 

perguntou qual era o ponto de situação. -----------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que o senhor Presidente abordou a questão da Canada Negra, 

pois também não foi há muito tempo que se discutiu, em reunião de Câmara, essa 

questão, e questionou se toda a Canada Negra iria ser asfaltada, ou apenas parte desse 

arruamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou que na freguesia das Fontinhas, havia uma questão que se prendia com 

a abertura de um arruamento entre a Canada do Barreiro e a Rua dos Batistas, sabendo-

se que, neste momento, está a ser construída uma grande infraestrutura de apoio ao setor 

agrícola por um privado que, naturalmente, é um investimento importante nesta 

freguesia, e que é exatamente nesse espaço que se previa a abertura desse arruamento, 

que seria uma ligação suplementar à via principal na freguesia das Fontinhas, porém, no 

final do mandato, que tenha conhecimento, não há nada previsto para a resolução desse 

problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Em suma, destacou que isto são alguns dos temas que se podem abordar na 

freguesia das Fontinhas e para os quais não houve resposta durante este mandato. --------  

 -------- Quanto a essas questões o senhor Presidente respondeu que, felizmente, a 

Câmara Municipal está a resolver os problemas que são da sua competência, aquilo que 

não é da sua competência exige às de mais entidades. ------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a ligação da Canada do Barreiro à Rua dos Batistas, 

passa por perímetro agrícola, é uma via de penetração agrícola, houve um investimento 

de eletrificação ao nível daquilo que é o perímetro agrícola, portanto havendo alguma 

reivindicação neste sentido, deverá cingir-se a essa reivindicação, ou seja, essa não é 

uma questão que deva ser colocada à Câmara Municipal, mas, sim, uma questão que 

deve ser respondida pela tutela, nesta vertente. ---------------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão do acesso a uma moradia na Rua Nova, relembrou que os 

acessos às habitações construídas nos leitos das ribeiras são da responsabilidade dos 

proprietários das habitações, sempre assim o foi e assim o é.  ---------------------------------  

 -------- Ainda sobre esta situação, referiu que neste caso tem uma moradia, cujo acesso 

se faz precisamente pelo leito da ribeira, que no âmbito de uma reunião realizada com o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia e com o proprietário da moradia, o executivo 

propôs uma solução, tendo o proprietário solicitado uma solução que passava pela 

ribeira, sendo que essa solução não seria aceite pela Direção Regional do Ambiente. -----  

 -------- Continuou dizendo que há ainda uma solução lateral que, mesmo assim, a 

Câmara Municipal vai apoiar, apesar de a responsabilidade não ser da sua competência, 

porquanto os acessos às habitações construídas nos leitos das ribeiras são da 

responsabilidade dos respetivos proprietários. Como a Câmara Municipal tem uma 

empreitada de asfaltagem para a Rua Nova, é possível apoiar, em certa medida. Porém, 

a decisão final é do proprietário da moradia, porque a moradia está construída, há vários 

anos, e o acesso sempre se fez pela ribeira, não é um problema novo, o proprietário 

nunca resolveu o problema por sua iniciativa e quer apoio da Câmara Municipal, pelo 

que a Câmara Municipal disponibiliza o seu apoio, apesar de não ser sua 

responsabilidade direta. ------------------------------------------------------------------------------   

 -------- No que se refere à questão da integração do espaço escolar, concordou em 

absoluto, sendo que, na sua opinião, a integração é sempre no mesmo espaço, mas o 

diretor de escola é um pouco reticente relativamente a qualquer outra solução, e aquela 

que é a opinião da escola, é que não há qualquer espaço disponível dentro do espaço 

escolar. A partir daí, tem de se encontrar uma solução fora da escola, daí a solução de 

utilização do edifício da escola do Areeiro, mas como disse, anteriormente, estão a ser 

estudadas outras duas soluções, dentro do espaço escolar, mas que não merece, para já, 

melhor parecer da escola e do seu diretor, que passa por abdicar da sala dos professores, 

e, no outro caso, por se cobrir o espaço inferior ao seu refeitório. -----------------------------  

 -------- Sobre a evocação da agenda para a educação no futuro referiu que, no seu 

entender, o problema da escola das Fontinhas, tal como o problema da escola da Fonte 

do Bastardo, é, precisamente, o futuro desta agenda e dessa estratégia, porquanto hoje, 

ao fim de duas horas de reunião na escola das Fontinhas, a reivindicação é a questão do 

espaço, porque aquela que é a estratégia está a funcionar e está no bom caminho, e quer 

da parte do concessionário, quer da parte da escola, quer da parte dos pais, esta é a 
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reivindicação principal. Tanto é, que até estão disponíveis, ao nível da creche, para 

passar para instalações de qualidade inferior, como é o caso do edifício da escola do 

Areeiro, que, conforme já referiu, por muita adaptação que se faça nunca vai permitir ter 

a mesma qualidade que tem no espaço escolar. --------------------------------------------------  

 -------- Salientou que estão perante uma escola que está a atingir a sua capacidade, e em 

vez de se dizer que atingiu a sua capacidade e que há outra escola ao lado disponível, a 

Câmara está a dizer que está presente e que vai arranjar condições, e procurar soluções, 

para que essa escola continue a ser atrativa. Portanto, é esse o trabalho que vão 

continuar a fazer, e, como disse, essa situação deriva daquilo que é o sucesso da 

estratégia implementada. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos investimentos que têm vindo a ser feitos na reabilitação 

escolar disse que, por exemplo, pelo menos, uma escola foi intervencionada durante o 

inverno, tendo causado grandes constrangimentos, nomeadamente aos alunos, em que 

foram corrigidas as suas infiltrações, e aquilo que foi acordado foi que se iria fazer essa 

intervenção durante o inverno para se saber se a mesma teria efeito e, no caso de 

funcionar, no verão a Câmara faria uma grande intervenção na escola. Contudo, como já 

disse, essa não foi uma questão levantada hoje na reunião que teve lugar na escola, 

sendo que a prioridade agora é outra. --------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às demais questões disse que, na sua perspetiva, daquilo que é da 

competência da Câmara Municipal, esta é uma presidência de resultados que estão à 

vista, sendo que aquilo que era o compromisso com as Fontinhas foi integralmente 

cumprido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Recordou que mesmo matérias que não eram compromisso, por exemplo, há 

quatro anos atrás, ao tempo das eleições, nem se imaginava a colocação de um sintético 

e das Fontinhas estarem a disputar um campeonato de Portugal, sendo que neste 

momento é uma realidade, pelo que o que era necessário, foi feito e está pago, ao 

contrário do que foi retirado que ainda se encontra por pagar. Assim, se for para fazer 

uma avaliação das Fontinhas, o sintético das Fontinhas é muito mais caro do que a 

reabilitação de toda a Rua Nova, e a Rua Nova vai ser reabilitada, o concurso está 

lançado encontrando-se em fase de adjudicação. Portanto, muito mais foi feito nas 

Fontinhas do que aquilo que foi prometido, sem falar naqueles que foram os apoios ao 

associativismo, desde o Agrupamento de Escuteiro, a Casa do Povo, a Sociedade 

Filarmónica, o Grupo Desportivo, e todas as entidades sem fins lucrativos da freguesia. -  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que não obteve resposta relativamente à 

situação da Canada Negra, nem sobre a intervenção nesse arruamento. ----------------------  

 -------- Quanto à ligação da Canada do Barreiro à Canada dos Batistas referiu que o 

senhor Presidente disse que era uma via de penetração agrícola, e pelo que depreende da 

explanação feita, sendo uma via de penetração agrícola, é da responsabilidade do 

Governo Regional, no entanto, o Governo Regional diz que não é da sua 

responsabilidade mas da responsabilidade da Câmara Municipal.  ----------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que o que se regista nesta situação é que não há vontade por 

parte da Câmara Municipal, até porque esta é uma ligação que está prevista no atual 

Plano Diretor Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- De seguida deu como exemplo o que acontece na autarquia de Angra do 

Heroísmo, no que concerne à freguesia do Raminho, ou seja, o que está a ser feito nessa 

freguesia sobre esta matéria, com a ajuda da autarquia, é paradigmático. Ora, sendo as 

Fontinhas uma freguesia, fortemente, dedicada ao setor agrícola, na sua opinião, era um 

sinal claro e importante que a Câmara Municipal poderia dar, no sentido de ajudar a 

desenvolver este setor na freguesia. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à escola disse que, mediante a informação que dispõe, essa 

intervenção não está concluída, e que ainda há trabalhos a fazer, do ponto de vista das 

intervenções, para a resolução das infiltrações. ---------------------------------------------------  

 

 -------- Seguidamente solicitou informação sobre a situação do processo de 

pavimentação das sobras de estrada neste Concelho, em que freguesia é que estão e o 

que é que falta para concluir o processo. ----------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre a questão da competência dos caminhos agrícolas, nomeadamente 

se é competência da Câmara Municipal ou se é competência do Governo Regional, o 

senhor Presidente referiu que em termos de acessibilidades agrícolas, daquilo que tem 

conhecimento, e ainda hoje teve lugar uma reunião do Conselho de Ilha da Terceira, não 

há um único arruamento proposto para o Governo intervir este ano, não só para as 

Fontinhas mas também para todo o concelho da Praia da Vitória, e pelo que sabe a 

competência dos arruamentos agrícolas é do Governo Regional. ------------------------------  

 -------- Reconheceu que a via em causa na freguesia das Fontinhas é uma via 

importante, que a Câmara Municipal reivindica, está em claro perímetro agrícola, tanto 

é que o Governo fez a sua intervenção ao nível da eletrificação. ------------------------------  

 -------- Referiu que se o Vereador Rui Espínola acha que é mau a Câmara não fazer um 

investimento nessa freguesia, considerando que é uma freguesia de proeminência 

agrícola, então imagine-se o que é o Governo não ter um metro de asfalto que seja para 

caminhos agrícolas no concelho da Praia da Vitória. --------------------------------------------  

 -------- Quanto à questão da escola disse que eventualmente está mal informado, pois 

ainda hoje esteve numa reunião, que durou cerca de duas horas, em que aquilo que foi a 

principal preocupação, da comunidade escolar, não foi essa, mas sim outra. Certamente 

o Vereador Rui Espínola é que está a par daquela que é realidade, das preocupações dos 

pais, da escola, dos concessionários das creches e do atl, e provavelmente a principal 

preocupação da comunidade das Fontinhas é em tratar-se do edifício escolar e dizer que 

não há mais capacidade. No entanto, não foi isso que foi transmitido hoje, aliás, além da 

questão da ampliação, a questão que foi transmitida tem a ver com o parque infantil 

desta Escola, não tendo sido transmitida qualquer outra questão, pelo que, na sua 

opinião, há aqui um sucesso da estratégia e um sucesso também daquilo que tem vindo 

a ser o desenvolvimento a esse nível. --------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às sobras de estrada referiu que, neste momento, já começaram 

a ser preparadas as sobras de estrada na freguesia das Fontinhas, pelo que, em breve, 

também estarão asfaltadas. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à Canada Negra disse que, como é sabido, aquela Canada foi 

aberta com um investimento e no âmbito de uma candidatura da Junta de Freguesia à 

GRATER, foi uma iniciativa da Junta de Freguesia, portanto da parte da Câmara 
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Municipal sempre se assumiu que não era sua responsabilidade, sendo certo o muito que 

a Câmara tem vindo a fazer e que tem ido além daquilo que o executivo prometeu e se 

comprometeu com as pessoas. Neste sentido, como a Câmara tem margem na 

empreitada das sobras de estrada, será feita uma intervenção até à última habitação da 

Canada Negra, aliás em todas as freguesias a Câmara tem vindo a assumir mais sobras 

do que aquilo que estava previamente estabelecido. ---------------------------------------------  

 -------- Continuou dizendo que, neste momento, cumpridos aqueles que eram os 

compromissos do executivo, estão a conseguir ir além, porquanto, felizmente, foi feita 

uma boa gestão, como aliás sinalizou o caso do sintético, algo que não era prometido, 

mas está feito e está pago, sendo um investimento que foi feito na freguesia. ---------------  

 -------- Concluiu referindo que, neste momento, estão a dar resposta a questões que têm 

vindo a surgir, portanto, no seu entender, é um balanço positivo, e para não falar no 

associativismo que teve franca e ampla resposta. ------------------------------------------------  

 --------  No que se refere ao sintético o Vereador Rui Espínola disse que o que o senhor 

Presidente esteve a fazer não foi um discurso sério, dizer que as Fontinhas têm um 

sintético e que a Câmara ainda está a pagar o sintético que se tirou daquele local, 

porque, na altura, o investimento não foi só para colocar o sintético, mas sim para toda a 

obra do Campo Durval Monteiro, ou seja, na altura, a obra no Campo Durval Monteiro 

foi feita com esse investimento. Atualmente foi necessário remodelar o sintético e a 

Câmara Municipal, e bem, procedeu a essa intervenção. ---------------------------------------  

 -------- Referiu ainda que, anteriormente, foi feito todo um investimento que está a ser 

pago, à semelhança de outros investimentos que foram feitos posteriormente e que estão 

a ser pagos com valores muito superiores. --------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente às sobras de estrada esclareceu que o que pretendia saber era o 

ponto da situação em geral, e não da freguesia das Fontinhas. ---------------------------------  

 -------- Quanto ao Regulamento de Apoio às Freguesias questionou quando é que esses 

valores começam a ser pagos, sendo que, até ao momento, e pela informação que lhe 

chegou, esses valores ainda não foram pagos. ----------------------------------------------------  

 -------- Sobre a afirmação do discurso não ser sério, o senhor Presidente disse que o 

discurso é sério, porque o investimento está a ser pago e, entretanto, teve de ser feito 

outro investimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere às sobras respondeu que a empreitada teve início na freguesia 

do Porto Martins, neste momento encontra-se nas Fontinhas, e que, provavelmente, o 

empreiteiro, posteriormente, vai-se deslocar para uma parte de Santa Cruz e depois para 

as Lajes, e só depois irá a São Brás. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao Regulamento de Apoio às Freguesias referiu que a indicação 

que foi dada, em termos dos apoios, é que há urgência nos apoios às famílias e às 

empresas, a partir daí às Juntas de Freguesia, cujos apoios, em breve, também serão 

pagos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Recordou que nessa lógica, e também fruto das condições financeiras da Câmara 

Municipal, neste momento, está a ser assumida despesa que não estava prevista, mas 

como que tem sido necessário encontrar forma de a assumir, nomeadamente, ao nível do 

Terceira Tech Island, o que tem vindo a suscitar alguma discussão, mas o certo é que 
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não deixou de ser pago, mesmo sem garantia de que o Município vai ser ressarcido 

desse valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu também que, à data de trinta e um de dezembro, a Câmara está a 

suportar e a emprestar ao Governo Regional um milhão e trezentos mil euros, ou seja, 

um milhão de euros dos terrenos de Santa Rita e trezentos e trinta mil euros de TTI. ------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola, sobre os terrenos de Santa Rita, disse que 

recentemente saiu um relatório do Tribunal de Contas, relativamente ao procedimento 

ilegal da Câmara Municipal da Praia da Vitória, nomeadamente do senhor Presidente da 

Câmara, tendo em conta que foi autorizado por este um procedimento ilegal para a 

compra dos terrenos em Santa Rita, que efetivamente é ilegal porque não tinha o visto 

do Tribunal de Contas, tal como o técnico da Câmara Municipal, em regime de 

substituição, chamou a atenção para essa matéria, e os Vereadores do PSD também o 

fizeram. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que, efetivamente, está comprovado, pelo Tribunal de 

Contas, a ilegalidade do procedimento e que assumia toda e qualquer responsabilidade.  -  

 -------- Referiu ainda que o que esperava nesta reunião de câmara era que, tendo em 

conta que esta era a primeira reunião após a saída do relatório, o senhor Presidente se 

retratasse e que dissesse aqui que cometeu uma ilegalidade na gestão dos dinheiros 

públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente sobre essa questão disse que o que não esperava, e que hoje 

veemente repudia, era ter um Plano e Orçamento que não fala no Bairro de Santa Rita, e 

pelo Governo Regional não cumprir aquilo que disse. ------------------------------------------  

 -------- Continuou confirmando que há uma questão que é clara, ou seja, os tribunais 

nunca foram favoráveis às pessoas, e recordou que a situação do Bairro Americano de 

Santa Rita teve início com o despejo das pessoas das moradias, por ordem dos tribunais.  

 -------- Ainda a esse respeito, disse que a Câmara Municipal sempre assumiu a liderança 

desse processo, e que entre o procedimento administrativo e a garantia das pessoas 

ficarem nas suas habitações não optaram nem hesitaram, e que na Assembleia 

Municipal disse isso, sendo que hoje pode dizer que não têm o visto do Tribunal de 

Contas por uma única razão, ou seja, a operação de quatro milhões de euros é financiada 

por três entidades, em que dois milhões de euros são assumidos pelo Governo da 

República, que foram pagos e contratualizados, novecentos mil euros por parte dos 

contratos promessa dos moradores, cujos contratos estão todos assinados, faltando o 

contrato ARAAL do Governo Regional, que ainda não está assinado. Assim sendo, 

reconheceu que a Câmara Municipal só consegue o visto quando o Governo Regional 

assumir aquilo que é uma deliberação, até da Assembleia Regional, e daquele que é o 

compromisso do Governo Regional. Portanto, a Câmara Municipal, naqueles que são os 

meios de financiamento para remeter o processo ao Tribunal de Contas, está pendente, 

simplesmente, dessa matéria.  -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse que, da mesma forma, o Vereador Rui Espínola deveria perguntar outra 

coisa, se os pagamentos que estão a ser feitos ao TTI, desde o dia um de janeiro, 

estavam previstos no Plano e Orçamento da Câmara Municipal, não, não estavam, e 



 

 
Ata nº 8/2021 Página 10 de 13 
 

 

 

 

também nunca esteve previsto no orçamento da Câmara Municipal estar a pagar desde o 

dia um de janeiro, no entanto a Câmara arranjou o dinheiro para os pagar. ------------------  

 -------- Referiu, também, que se no final do ano não tiverem o contrato ARAAL, os 

pagamentos também são ilegais, porque não estavam previstos e foram feitos, da mesma 

maneira que, relativamente a Santa Rita, a operação de quatro milhões de euros, há três 

anos atrás, quando foi feito o acordo, que seria assumido em dois milhões de euros pelo 

Governo da República, um milhão de euros do contrato ARAAL do Governo Regional, 

e novecentos mil euros por parte dos moradores, sendo que os contratos com os 

moradores estão todos assinados, o Governo da República cumpriu com aquilo que 

estava estipulado, este ano, é o ano do Governo Regional. Assim sendo, referiu que este 

ano a Câmara Municipal, perante o Tribunal de Contas, não consegue demonstrar a 

receita para a totalidade da operação porque falta a comparticipação do Governo 

Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disse ainda que a Câmara Municipal não deixou de cumprir com o contrato e 

que está sempre disponível para se chegar à frente e resolver o problema das pessoas, 

quer em Santa Rita, como no TTI, como noutro caso qualquer. -------------------------------  

 -------- Terminou dizendo que o que interessa neste processo, acima de tudo, é que as 

pessoas estão nas suas casas e estão em segurança. ----------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que uma coisa é o procedimento que é ilegal e 

outra coisa é o facto de o visto prévio estar pendente, segundo as informações do senhor 

Presidente, por falta de um contrato ARAAL com o Governo Regional.---------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que está em causa um procedimento que foi o pagamento de 

uma tranche no valor de um milhão e cem mil euros, sem haver qualquer orçamentação, 

cabimentação, e sem visto prévio do Tribunal de Contas, aliás isso foi tudo discutido em 

reunião de Câmara, e até foi, na altura, o parecer do técnico municipal. ---------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que isso é completamente falso, porquanto a única 

questão é não ter o visto prévio, sendo que o resto do procedimento está todo ele 

correto, não sendo colocada qualquer questão sobre avaliações, procedimentos ou 

cabimentos. Portanto, a única questão é o visto prévio e este está pendente, apenas, de 

um milhão de euros por parte daquilo que era o assumido pelo Governo Regional. --------  

 -------- Continuou reforçando que o que falta é o visto prévio para o pagamento, e o 

pagamento é ilegal só por uma razão, ou seja, para efetuar o pagamento é necessário ter 

o visto prévio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Rui Espínola referiu que na altura o parecer do técnico dizia 

exatamente isso, ou seja, em março de dois mil e dezanove não foi orçamentado este 

valor para ser pago, não foi cabimentado, nem havia compromisso, havia apenas um 

texto no orçamento de Estado e com base nisso é que o senhor Presidente se baseou 

para isso, portanto esse procedimento foi ilegal e é isso que o senhor Presidente tem de 

assumir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prosseguiu referindo que uma coisa é o relatório do Tribunal de Contas que diz 

que teve um procedimento ilegal, e os Vereadores do PSD alertaram para essa situação, 

até o técnico estava a chamar a atenção para o procedimento ilegal, aliás o próprio 

Tribunal de Contas refere que o senhor Presidente praticou uma ação reiterada, porque 

foi alertado e insistiu que era para cumprir, portanto cometeu um procedimento ilegal. 
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Assim, o que esperava, nesta reunião de câmara, era que o senhor Presidente admitisse 

que cometeu um procedimento ilegal. No entanto, o senhor Presidente veio tentar virar a 

situação contra o Governo Regional, dizendo que afinal falta um contrato ARAAL com 

o Governo Regional, e por isso é que não tem o visto prévio, apesar de não estar a pôr 

isso em questão, mas isso não invalida o procedimento ilegal que foi cometido em dois 

mil e dezanove, aliás comprovado pelo Tribunal de Contas. -----------------------------------  

 -------- O senhor Presidente disse que são duas coisas diferentes, ou seja, uma coisa é a 

legalidade do procedimento, sendo que o tribunal de Contas não ataca a legalidade do 

procedimento mas sim o pagamento sem visto prévio, tanto é que o único que assume 

responsabilidade nesse processo é o Presidente da Câmara porque foi quem assinou o 

cheque, e se alguém assume a responsabilidade é a sua pessoa, e até na sessão da 

Assembleia Municipal, em que se discutiu esse assunto, citou Sá Carneiro que disse “A 

política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha”, e aquilo que se deve 

fazer é correr os riscos, e correu-se o risco para salvaguardar as pessoas. --------------------  

 -------- Referiu ainda que, neste caso, não se arrepende absolutamente de nada, e assume 

as responsabilidades, sendo que o único responsável por ter feito o pagamento sem o 

visto prévio é a sua pessoa. Da mesma maneira que na situação do pagamento do TTI 

não consta, atualmente, no orçamento da Câmara Municipal para se assumir 

integralmente o valor, porque não estava previsto a Câmara ter verbas próprias para 

fazer os pagamentos, no entanto a Câmara está a assumi-lo, desde o dia um de janeiro, e 

perguntou se se deveria deixar de fazer esses pagamentos e consequentemente as 

empresas serem despejadas. Contudo quer acreditar que, apesar das ilegalidades 

procedimentais por não estar previsto no orçamento, no fim o Governo vai ser solidário, 

caso o Governo não seja solidário a Câmara está aqui para assumir as responsabilidades.  

 -------- Terminou dizendo que é certo que os tempos das empresas e os tempos das 

pessoas, em determinados momentos, não são compagináveis com os tempos 

administrativos e orçamentais, e sabe, perfeitamente, que o Governo Regional, até ter o 

Plano e Orçamento aprovados, não pode assumir essa responsabilidade, por isso é que 

tem assumido essa responsabilidade e se as empresas estão, hoje, na Praia da Vitória 

deve-se à Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Vereador Rui Espínola relativamente ao Terceira Tech Island referiu que a 

Câmara Municipal está a suportar a despesa porque é um Governo novo, que ainda não 

tem um orçamento aprovado, nem pode, neste momento, fazer contratos ARAAL, 

estando em gestão de duodécimos. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que tem a certeza absoluta que o Governo Regional vai-se 

chegar à frente, relativamente a esta matéria, e vai ressarcir a Câmara Municipal daquilo 

que são as suas responsabilidades. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou ainda que, enquanto deputado regional, teve a oportunidade de 

questionar o senhor Secretário Regional do Mar e das Pescas, sobre a questão do areal 

da Praia da Vitória, designadamente a muralha de proteção, sendo que o mesmo disse 

que também irá realizar um contrato ARAAL, com a Câmara Municipal da Praia da 

Vitória, para intervencionar aquela situação. -----------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente esclareceu que nas duas situações, mesmo no caso do TTI, o 

Governo pode fazer um contrato ARAAL com duodécimos, porque havia contratos do 



 

 
Ata nº 8/2021 Página 12 de 13 
 

 

 

 

ano passado, e se, neste momento, o TTI está a funcionar, e da forma como está a 

funcionar, deve-se ao risco que a Câmara Municipal está a assumir, considerando que a 

Câmara Municipal está a assumir um risco sem qualquer tipo de contratualização e 

completamente à margem da legalidade, porquanto o que importa é encontrar soluções 

para que as coisas funcionem. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Realçou ainda que assume, inteiramente, as responsabilidades dessa matéria, de 

forma clara, e foi isso que disse ao Tribunal de Contas quando este enviou o relatório, 

que não se colocava a hipótese de as pessoas serem despejadas das habitações. ------------  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos: --------------------------  

 

 -------- Listagem de licenciamentos de obras particulares devidamente concluídos, a 

qual faz parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA RAQUEL LEMOS BORGES: ------------------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 5 de abril em curso, de Raquel Lemos Borges, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 5 de abril de 2021, pelo que será substituída, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (02/08) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

VEREADORA CLÁUDIA FAGUNDES MARTINS: ---------------------------------------  

 -------- Requerimento datado de 25 de março findo, de Cláudia Fagundes Martins, 

comunicando que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 78º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, não pode 

estar presente na reunião do dia 5 de abril de 2021, pelo que será substituída, conforme 

determina o nº 1 daquele preceito legal, em conjugação com o disposto no artigo 79º, 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista. -----------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (03/08) VEREADOR TIAGO LÚCIO BORGES DE MENESES 

ORMONDE – COMUNICAÇÃO DE GOZO DE FÉRIAS: -------------------------------  
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 -------- Requerimento datado de 18 de março findo, de Tiago Lúcio Borges de Meneses 

Ormonde, comunicando, nos termos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 29/87, de 30 

de junho, com as posteriores alterações, que irá gozar férias, de 6 a 11 de abril de 2021. -  

 -------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

 ---------- Todos os documentos relacionados com os pontos da ordem do dia, encontram-

se no edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, sito na Rua do Cruzeiro, à 

disposição para as consultas tidas por convenientes. --------------------------------------------  

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em 

minuta a ata em causa, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, nesta reunião, o 

Exmo. Presidente declarou encerrada a ordem de trabalhos eram vinte horas e quinze 

minutos, pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Exm.º Senhor Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica. ---------------  

 

 

Ass: _________________________________________ 

 

Ass: _________________________________________ 
 

 


