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ATA Nº 24 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE OUTUBRO DE 2021 
 

 

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

 

 

VEREADORES PRESENTES: Rui Fernandes Nobre de Castro, Tiago Manuel Silva 

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

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Cláudia Fagundes Martins. ---------------------------------------  

 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Carlos Armando Ormonde da Costa, Tiago Lúcio Borges 

de Meneses Ormonde e Raquel Lemos Borges. -------------------------------------------------  

 

HORA DE ABERTURA: 14H00M ---------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Praia da Vitória, sob a 

Presidência de Tibério Manuel Faria Dinis, estando presentes os Vereadores Rui 

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

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

 

 -------- A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior João Paulo Pinheiro Gaspar 

Sotto-Mayor Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 -------- Ao dar início aos trabalhos o senhor Presidente deu conhecimento que hoje, 

pelas dez horas, decorreu a reunião de transição de pastas com a senhora Presidente de 

Câmara eleita. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prosseguiu dizendo que, no âmbito do acordado com o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, tendo em conta que o mesmo é que convoca para a tomada de 

posse, se disponibilizaram para convocar na data, local e horário que a senhora 

Presidente de Câmara eleita indicasse, tendo ficado definido que a tomada de posse 

decorrerá pelas quinze horas, do próximo dia quinze de outubro, na Academia de 

Juventude e das Artes da Ilha Terceira. ------------------------------------------------------------  

 -------- Referiu que, em parte dessa reunião, foi acompanhado pelo Dr. João Paulo 

Carvalho, em substituição da Drª Conceição Lima, a qual foi encarregue de tratar das 

convocatórias e posteriormente, fazer a articulação entre a senhora Presidente eleita e os 

serviços, no intuito de se definir a capacidade da Academia de Juventude e fazerem-se 

os convites protocolares para o protocolo que a mesma indicar. -------------------------------   

 -------- Salientou ainda que entregou, também, três dossiers, sendo que antes do dia da 

eleição solicitou a cada Chefe de Divisão que preparasse um dossier sobre a sua Divisão 

e, assim sendo, entregou um dossier da Cooperativa Praia Cultural, um dossier da Praia 

Ambiente e um dossier da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

 -------- Concluiu dizendo que, qualquer questão que surja, após a tomada de posse, 

deverá ser colocada aos Chefes de Divisão, de todo o modo, disponibilizou-se para 

qualquer dúvida ou questão que venha a surgir e que ficará inteiramente disponível para 

apoiar a senhora Presidente de Câmara. -----------------------------------------------------------  

 

 

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. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (0/24) JUSTIFICAÇÃO DE FALTA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

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

 -------- Requerimento datado de 4 de outubro em curso, 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 4 de outubro 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. --------------------------------------------------------  

 

 

 -------- (01/24) INUMAÇÃO DE CADÁVER – MARIA FERNANDA DINIZ 

SIMÕES – PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1724, datada de 24 de setembro findo, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres; --------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  

 

 

 -------- (02/24) INUMAÇÃO DE CADÁVER – JOÃO VALENTIM BORGES 

LESTINHO – PROPOSTA: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1731, datada de 30 de setembro findo, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que de acordo com o artigo 14º, do Regulamento do Cemitério 

Municipal, compete à Câmara Municipal autorizar a inumação de cadáveres;  -------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei, está instruído com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado nos artigos 12º e 13º do referido Regulamento; -------------------------------------  

 -------- Considerando que nos termos do nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, submete-

se, de acordo com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ----------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (03/24) AUTORIZAÇÃO PARA A INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA 

VIA PUBLICA - XXI ALÉM MAR RALI ILHA LILAS DE ASFALTO AÇORES 

– TAC-TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE – PROPOSTA: -----------------------------  

 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1717, datada de 22 de setembro findo, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a autorização para a Interrupção de trânsito na via publica é 

da competência da Câmara Municipal do Concelho onde a atividade se realiza; -----------  

 -------- Considerando que o XXI Além Mar Rali Ilha Lilas de Asfalto Açores também se 

realiza no Concelho de Angra do Heroísmo e tem lá o seu termo. De acordo com o n.º 1 

do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, o pedido de 

autorização de provas de automóveis onde as mesmas se realizem ou tenham o seu 

termo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que de acordo com o parecer técnico da Chefe de Divisão Madaíl 

Ávila, e tendo em conta o caráter pontual do pedido em apreciação, que se cinge ao 

período de realização daquele evento e da importância do mesmo, não existe 

inconveniente em esta Câmara dar um parecer positivo; ----------------------------------------  
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 -------- Considerando ainda o parecer favorável da PSP e da Secretaria Regional dos 

Transportes e Obras Públicas e Comunicações, propõe-se que vá a reunião de Câmara 

para efeitos de ratificação do despacho do Sr. Presidente.”-------------------------------------  

 -------- O Vereador Tiago Borges realçou o facto de, este ano e relativamente ao Além 

Mar Rali Ilha Lilás, um dos pontos se iniciar na freguesia dos Biscoitos, sendo que há 

muitos anos que não havia uma abertura do rali no concelho da Praia da Vitória, pelo 

que é de salientar o facto de, neste ano, isso acontecer na freguesia dos Biscoitos. --------  

 -------- Continuou salientando que, nos últimos anos, ao nível de rali, tem havido, 

esporadicamente, umas passagens pelas freguesias de São Brás, Vila Nova e Agualva, 

apesar de muitas vezes nem isso acontecer e que, face a essa situação e no seu entender, 

deveria haver uma tentativa para, em colaboração com o Terceira Automóvel Clube, 

trazer mais participação para a Praia da Vitória, considerando que, como é sabido, o 

povo da ilha Terceira é apreciador de festas, toiros e ralis, sendo que isso movimenta 

muitas pessoas e é bom para a economia do Concelho. -----------------------------------------  

 -------- Terminou enaltecendo o facto do Terceira Automóvel Clube, em colaboração 

com a Câmara Municipal da Praia da Vitória e com a Junta de Freguesia dos Biscoitos, 

trazer o início dessa prova para a freguesia dos Biscoitos.--------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  

 

 

 -------- (04/24) AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO POR 

OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE TESTES DE PREPARAÇÃO PARA O 

PRÓXIMO RALI, A TER LUGAR NO DIA 05 DE OUTUBRO/2021 - REGO JR 

COMPETIÇÕES – PROPOSTA:  ---------------------------------------------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1727, datada de 30 de setembro findo, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a autorização para a Interrupção de trânsito na via publica é 

da competência da Câmara Municipal do Concelho onde a atividade se realiza; -----------  

 -------- Considerando que a mesma tem de ser publicitada através de aviso na imprensa, 

com uma antecedência mínima de três dias úteis, para conhecimento atempado dos 

utentes; cumprindo o disposto nos números 1 e 2 do artigo 12º do já citado regulamento;  

 -------- Considerando que apesar da autorização não ter sido requerida com uma 

antecedência mínima de 30 dias e não é publicitada com 3 dias uteis de antecedência é 

acompanhada de todos os documentos exigidos no regulamento e de acordo com o 

parecer técnico do Chefe de Divisão em regime de substituição Marco Afonso, e tendo 

em consideração os pareceres já apurados e o carácter pontual do pedido em apreciação, 

que se cinge ao período de realização do evento, sou do parecer que não existe 

inconveniente na realização do mesmo, tendo em conta que a circulação rodoviária pode 

efetuar-se por vias alternativas, devidamente sinalizadas (Estrada Regional nº2 1ª e 

Canada das Urzes. O proponente deve ainda responsabilizar-se por divulgar a 

interrupção junto da população, colocar a respetiva sinalização e retirá-la findo o 

período licenciado, bem como por quaisquer danos causados à via pública ou aos seus 

utentes decorrentes da presente interrupção. ------------------------------------------------------  
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 -------- Considerando ainda o parecer favorável da PSP e do IROA, S.A., propõe-se que 

vá a reunião de Câmara para efeitos de ratificação do despacho do Sr. Presidente.” -------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 

 -------- (05/24) AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO POR 

OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE TESTE DE UMA VIATURA DE RALI, NO 

DIA 7 DE OUTUBRO – RAFAEL BOTELHO – PROPOSTA:  -------------------------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1730, datada de 30 de setembro findo, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que a autorização para a Interrupção de trânsito na via publica é 

da competência da Câmara Municipal do Concelho onde a atividade se realiza; -----------  

 -------- Considerando que a mesma tem de ser publicitada através de aviso na imprensa, 

com uma antecedência mínima de três dias úteis, para conhecimento atempado dos 

utentes; cumprindo o disposto nos números 1 e 2 do artigo 12º do já citado regulamento;  

 -------- Considerando que apesar da autorização não ter sido requerida com uma 

antecedência mínima de 30 dias e não é publicitada com 3 dias uteis de antecedência é 

acompanhada de todos os documentos exigidos no regulamento e de acordo com o 

parecer técnico do Chefe de Divisão em regime de substituição Marco Afonso, e tendo 

em consideração os pareceres já apurados e o carácter pontual do pedido em apreciação, 

que se cinge ao período de realização do evento, sou do parecer que não existe 

inconveniente na realização do mesmo, tendo em conta que a circulação rodoviária pode 

efetuar-se por vias alternativas, devidamente sinalizadas (Estrada Regional nº2 1ª e 

Canada das Urzes. O proponente deve ainda responsabilizar-se por divulgar a 

interrupção junto da população, colocar a respetiva sinalização e retirá-la findo o 

período licenciado, bem como por quaisquer danos causados à via pública ou aos seus 

utentes decorrentes da presente interrupção. ------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda o parecer favorável da PSP e do IROA, S.A., propõe-se que 

vá a reunião de Câmara para efeitos de ratificação do despacho do Sr. Presidente.” -------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em apreço. ------  

 

 

 -------- (06/24) RENOVAÇÃO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 

ROULOTTE - MARIA JOÃO MENDES PACHECO SERPA – PROPOSTA:  ------  
 -------- Proposta n.º I-CMPV/2021/1729, datada de 30 de setembro findo, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, do seguinte teor: ----------------------------------------------  

 -------- “Considerando que de acordo com o nº1 do artigo 10º do Regulamento 

Municipal de ocupação do espaço Publico, a ocupação do espaço público para fins 

distintos dos mencionados na Secção I do referido regulamento, está sujeito a 

licenciamento da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o requerimento, anexo à presente proposta, obedece ao 

modelo previsto na Lei; está instruída com os documentos necessários e obedece ao 

estipulado no artigo 13º do referido Regulamento;  ----------------------------------------------  
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 -------- Considerando que nos termos do nº3, do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, o pedido foi autorizado por despacho do signatário, submete-se, de acordo 

com este mesmo normativo, para efeitos de ratificação.” ---------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. --------  

 

 -------- Terminados os trabalhos e sendo esta a última reunião da Câmara Municipal 

referente a este mandato, o senhor Presidente deu a palavra aos Vereadores para 

eventuais intervenções. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- O Vereador Rui Espínola interveio referindo que foi uma honra ter sido 

Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória neste mandato e que o trabalho dos 

Vereadores do Partido Social Democrata foi um trabalho afincado relativamente ao que 

se pretendia  para um melhor desenvolvimento para este Concelho; referiu que, no seu 

entender, tiveram, ao longo do mandato, uma postura correta, intransigente e exigente 

perante aquilo que eram os problemas das pessoas e a necessidade da sua resolução e 

isso originou discussões muito acesas em reuniões de Câmara, porque cada um defendia 

as suas posições mas, no entanto e na sua opinião, essas discussões poderiam ter sido, 

muitas vezes, evitadas, se tivesse havido um melhor entendimento, porque acima da 

causa política, está a causa pública e, portanto, sempre foi esse o objetivo dos 

Vereadores do PSD, ou seja a resolução do problema das pessoas, a causa pública e 

também depreende que tenha sido esse o objetivo do executivo, mas que nem sempre 

encontraram abertura para tal e, muitas vezes, encontraram posições políticas 

extremadas, que não levaram a lado nenhum, apesar de, em alguns casos e passado 

algum tempo, percebiam que o executivo lhes havia dado razão em algumas questões, 

como, por exemplo, nas questões das ribeiras, nas questões de manutenção dos espaços 

públicos e até na questão das transferências de verbas para as Juntas de Freguesia, que 

foi o que os dividiu mais e que maior discussão provocou, ou seja, a questão da 

delegação de competências para as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------  

 -------- Prosseguiu dizendo que a posição dos Vereadores do PSD sempre foi na defesa 

de um novo rumo para a Praia da Vitória, que não pensasse só no presente, mas que, 

sobretudo, pensasse no futuro e que, portanto, foi sempre essa a intenção mas que, 

porém, encontraram, muitas vezes, sentimentos de hostilidade naquilo que eram as suas 

pretensões, alguma falta de humildade e de verdade, ou seja, falta de dizer à Câmara a 

verdade, mas espera que o novo executivo tenha essa capacidade, porquanto parece que, 

nos nossos dias, é vergonhoso dizer que não há dinheiro e que os recursos são limitados 

e que, não existindo dinheiro para determinada questão, se têm de tomar opções e, 

quando se tenta esconder isso, normalmente, não dá resultado. --------------------------------  

 -------- Agradeceu o convite que lhe foi feito, pela Cláudia Martins, para integrar a lista 

do PSD e ser Vereador, durante quatro anos, na Câmara Municipal; agradeceu a todos 

os funcionários do Município, todo o empenho e dedicação que depositam, diariamente, 

nas tarefas do Município e agradeceu também a todo o executivo municipal, pedindo 

desculpas por eventuais excessos que tenha cometido mas que fazem parte das 

discussões mais acesas e das discordâncias, concluindo que, o que importava salientar, 
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era que saía grato por ter conseguido manter um sentido de responsabilidade, sempre a 

bem do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminou fazendo votos para que o futuro executivo consiga, efetivamente, 

trazer um novo rumo à Praia da Vitória e fazer com que o Concelho seja ainda melhor 

para se viver. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ---------- O Vereador Tiago Borges interveio dizendo que é tempo de fazer um balanço, 

não apenas interno, enquanto Vereadores da oposição, mas também um balanço da 

atuação da Câmara Municipal, da atuação do senhor Presidente e da atuação da 

Vereação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A nível interno e pessoal, destacou que esteve presente nas reuniões de 

Câmara, por diversas vezes, em substituição, quer da Vereadora Cláudia Martins, quer 

do Vereador Rui Espínola, tendo sido uma experiência completamente nova, muito 

enriquecedora. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Continuou dizendo que, no seu entender e ao longo desse tempo, as propostas 

dos Vereadores do PSD foram apresentadas com uma atitude proativa, responsável, 

construtiva, no intuito de se debaterem ideias, apesar de, muitas vezes, as mesmas serem 

diferentes das ideias do executivo. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Realçou também que, daqui não leva nada pessoal contra ninguém e que o que 

debateram aqui foram, apenas, opiniões diferentes e nada mais do que isso. ----------------  

 ---------- Em termos do balanço em relação à atuação da Câmara, realçou que houve 

questões positivas que votaram por unanimidade, porque concordaram com as mesmas, 

como, por exemplo, as questões dos apoios sociais no combate à pandemia mas, 

contudo e na sua opinião, houve muitas situações que foram negativas, sendo que o 

tempo se encarregou de lhes dar razão, e isso porque, algumas das propostas que 

apresentaram nas últimas eleições, fizeram parte do manifesto, quer dos candidatos do 

Partido Socialista, quer dos candidatos independentes, não se podendo ter duas opiniões 

diferentes, ou seja, ter uma opinião quando se está no poder e outra opinião quando não 

se está no poder e, sendo assim e se, realmente, as propostas dos Vereadores do PSD 

eram boas, tanto o senhor Presidente como os seus Vereadores, deveriam ter tomado 

outra posição, no sentido de apoiarem essas propostas que foram apresentadas e não 

votarem contra as mesmas e agora, em tempo de campanha, virem com as mesmas para 

a rua e dizerem que são grandes propostas. -------------------------------------------------------  

 ---------- Destacou ainda a questão que foi a bandeira dos Vereadores do PSD e dos 

Deputados do PSD à Assembleia Municipal, nomeadamente, a questão das Juntas de 

Freguesia, sendo lamentável que, nestes quatro anos, não tenha havido uma 

oportunidade de falar com todas as Juntas de Freguesia, ou seja, que, nestes quatro anos, 

não se tenham realizado reuniões periódicas com todas as Juntas de Freguesia ao 

mesmo tempo, sem prejuízo de terem reunido individualmente com as mesmas, porque 

os problemas das Junta de Freguesia são semelhantes, independentemente dos partidos 

que as suportam. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Outra das questões que relevou foi referente à majoração dos apoios referentes 

às transferências de verbas para as Juntas de Freguesia, referindo que é verdade que, 

após muita batalha, o senhor Presidente propôs uma aumento de dez por cento ao ano, 
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mas dez por cento sobre um valor irrisório continua a ser um valor irrisório e que, ao 

fim de quatro anos, dá um valor de cerca de trinta e cinco por cento, valor esse que 

entenderam ser um muito baixo e se pretendem que este Concelho ande para a frente, 

deve-se olhar para as Juntas de Freguesia como entidades que colaboram para esse 

efeito e dar oportunidades às mesmas e aos seus Presidentes, que estão junto das 

pessoas, para fazerem as coisas acontecer e levar este Concelho para onde merece. -------  

 ---------- Por fim, agradeceu aos Vereadores Cláudia Martins e Rui Espínola, bem como 

aos restantes elementos que faziam parte da lista do Partido Social Democrata e que 

estiveram aqui presentes, ao senhor Presidente da Câmara e restantes Vereadores. --------  

 ---------- Relembrou que, quem não é Vereador executivo, dispensa muito do seu tempo 

para poder estar presente nas reuniões de Câmara, pelo que também agradecia à família 

por esta oportunidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, citou Rui Castro que, na última sessão da Assembleia Municipal, disse 

algo com o qual se identifica e que é o que leva daqui: “Levo mais amigos do que 

aqueles que tenho e tenho a certeza que não levo nenhuns inimigos”. ------------------------  

 

 ---------- O Vereador Rui Castro interveio e disse que, fazendo um balanço da sua 

passagem como Vereador da Câmara Municipal, foi uma situação que muito o honrou, 

sentindo-se grato e honrado por ter feito parte desta equipa, por ter feito parte da 

vereação desta Câmara do Concelho onde nasceu, onde vive e onde vai continuar a 

viver e onde trabalhou durante vinte e três anos e, apesar de agora trabalhar no 

Concelho vizinho, é praiense que se sente. --------------------------------------------------------  

 ---------- Continuou referindo que espera que a Câmara continue a apoiar os vários 

setores, dos quais continua a fazer parte, no associativismo do Concelho e que a verdade 

é só uma e que não adianta tentar fugir à mesma, ou seja, que o dinheiro nunca chega 

para tudo e se não chega nas casas das pessoas, no dia a dia, também não é na Câmara 

que irá chegar, e então e à semelhança do que acontece na casa das pessoas, têm de se 

tomar opções e que, na sua opinião, as opções foram sempre, durante estes quatro anos, 

pelas empresas, pelas pessoas e para que o Concelho continuasse a ter a pujança que 

fosse possível ter com o que se dispunha para viver, nomeadamente depois desta 

situação de pandemia que também assolou o Concelho e que tirou todas aquelas 

receitas, que são conhecidas, ao executivo. -------------------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda que apoiou e fez parte da criação de vários protocolos com os quais 

se identifica, desde logo o “Cooperar e Desenvolver na Praia da Vitória”, “Viver e 

Investir na Praia da Vitória”, o protocolo com as Juntas de Freguesia, o qual conhece e 

sobre o qual se debruçou atentamente, uma vez que foi Presidente de Junta de Freguesia 

durante doze anos e continua a ser autarca de freguesia, referindo que é verdade que um 

aumento de dez por cento sobre pouco, continua a ser pouco, mas não deixa de ser um 

aumento de dez por cento e era aquilo que se conseguia dar; espera que, no entanto e 

para o futuro, as opções sejam outras e que a pandemia passe e que haja mais dinheiro 

para dar às Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Salientou também que é bom ter feito parte de decisões que vão marcar para 

sempre o concelho da Praia da Vitória e, desde logo, o que se conseguiu fazer no âmbito 
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da descontaminação, sobretudo no combate a uma campanha de descrédito que, em 

muito, tentou prejudicar a imagem do concelho da Praia da Vitória. -------------------------  

 ---------- Quanto ao abastecimento de água a Santa Rita, referiu que deixaram um legado 

que irá ser desenvolvido no futuro, muito importante para o Concelho. ----------------------  

 ---------- Destacou também a situação dos bairros ilegais, designadamente, o Bairro dos 

Americanos, o Bairro das Pedreiras e as casas de São Brás, aos quais estão diretamente 

associados porque votaram essas decisões importantes para o Concelho e, sobretudo, 

importante para as pessoas. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agradeceu a amizade de todos, disse que não leva inimigos e agradeceu 

também aos funcionários da Câmara que sempre apoiaram no fornecimento de alguns 

dados para as reuniões de Câmara. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, deixou um bem-haja a todos, dizendo que foi uma honra trabalhar com 

o senhor Presidente, deixando uma última palavra à capacidade de trabalho do mesmo, 

que muito o honrou e agradeceu a amizade de todos, do Vereador Rui Espínola, do 

Vereador Tiago Borges e do senhor Presidente, salientando que se sente grato por fazer 

parte desta equipa. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ---------- O senhor Presidente interveio dizendo que, em primeiro lugar, lamentava os 

termos e as ausências, que, no seu entender, demonstram o carater das pessoas em 

causa, ou seja, ou se está com os praienses até ao fim, ou não se está e que, 

independentemente das decisões pessoais e políticas de cada um, até ao último dia, 

devem-se convocar e mobilizar em prol dos praienses e da Praia da Vitória e que, pelo 

menos para aqueles que aqui estão, fica claro e firme que assim é, mas que, para aqueles 

que aqui não estão, também acredita que a sua ausência é demonstrativa disso mesmo, o 

que, aliás, também não é de admirar, porquanto e a partir do momento que abandonaram 

a sessão da última sessão da Assembleia Municipal, voltaram as costas ao órgão 

representativo dos praienses e aos praienses. -----------------------------------------------------  

 ---------- Prosseguiu referindo que lhe cumpria dizer que se sentia feliz e realizado, no 

tempo em que estão e no fim deste mandato e que se sente feliz e realizado por uma 

questão tão simples como é a que resulta da própria análise do que acabou por ser dito 

pelos vários Vereadores, quer pelo Vereador Rui Castro, mas também pelo Vereador 

Rui Espínola e pelo Vereador Tiago Borges; sente-se feliz e realizado porque, ao fim de 

um mandato, conseguiu levar os destinos da Câmara Municipal e da Praia da Vitória 

para bem melhor do que era expectável, há algum tempo a esta parte e algo que foi 

marcante neste mandato foi que, após quatro meses da tomada de posse, surgiu o 

resultado de uma famosa auditoria do Tribunal de Contas, a qual veio a público no 

início de maio de dois mil e dezoito e isso marca, quer se queira, quer não, este mandato 

e marca, de forma profunda, as visões e marca uma posição sua, pessoal e política, 

arriscada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguiu referindo que é um relatório que proíbe um conjunto de práticas e 

que recomenda que a Câmara vá para saneamento financeiro e tanto assim é que, na 

interpretação imediata que o PSD fez do relatório, foi essa a sua posição, ou seja, que a 

Câmara iria para saneamento financeiro e esse foi, na sua opinião e independentemente 

do desfecho das eleições autárquicas, um erro político e de análise por parte do PSD, 
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porque, apesar de terem razão no que se refere ao relatório recomendar que se vá para 

saneamento, acontece que, se fosse para saneamento, iria haver um aumento de 

impostos, mas, simultaneamente, o PSD pretendia, também, continuar a exigir e a 

reivindicar, tudo aquilo que aqui disseram e bem, designadamente aumentos para as 

freguesias, bem como aumentos para outras situações; ora, face a essa situação, a 

análise e posição política, arriscada, que tomou e da qual hoje não se arrepende em 

absolutamente nada, estando, aliás, muito orgulhoso da mesma, foi a de não mandar a 

Câmara para saneamento, isto porque, se o tivesse feito, isso implicaria, 

obrigatoriamente, a tomada de duas medidas que, foram o que, afinal, fizeram pesar na  

sua decisão e que seriam, a subida de todos os impostos para o máximo, ou seja, o IMI 

em vez de ir para zero vírgula três, teria de ir para zero virgula cinco, a derrama não 

poderia ser aplicada só no primeiro escalão e teria de se aplicar ainda ao segundo 

escalão e a Câmara ficava, até baixar aos limites do endividamento, proibida de 

deliberar qualquer apoio e, portanto, se acham os dez por cento atribuídos às Juntas de 

Freguesia, pouco, então, se tivessem ido para saneamento, teria sido zero e se acham os 

apoios ao “Viver e Investir na Praia da Vitória”, ou ao associativismo, pouco, se 

tivessem ido para saneamento teria sido zero, ou seja, ficávamos literalmente proibidos 

de deliberar qualquer cêntimo de apoio. -----------------------------------------------------------  

 ---------- E, portanto, o que é que presidiu, com muita maturação, muitas noites sem 

dormir, muito trabalho técnico, foi a decisão política, referindo ainda que, relativamente 

ao relatório do Tribunal de Contas, numa coisa o PSD tem toda a razão, ou seja, os 

números estão lá, a história está lá, mas a questão é saber o que fazer com aquilo, ou 

seja, se é seguida a recomendação, ou não, sendo que a Câmara não é obrigada a seguir 

a recomendação e foi nesta questão que divergiram, tendo decidido seguir um caminho 

difícil, no qual é preciso ter “pulso de ferro”, porque, para gerir a despesa, as contas e 

tudo o resto, é preciso dizer não muitas vezes, mas, o que é certo é que, três anos 

passados, de maio de dois mil e dezoito a esta parte, não fomos para saneamento, não se 

aumentaram impostos e até reduziram os impostos, o que é extraordinário. -----------------  

 ---------- Realçou, então, que a estratégia, em maio de dois mil e dezoito, é 

extremamente arriscada da parte do executivo e da sua parte, em particular, porquanto 

fez a conferência de imprensa sozinho, dizendo que não iriam seguir as recomendações 

do Tribunal de Contas e que não enviariam a Câmara para saneamento e não houve 

qualquer aumento de impostos, conseguiram sair do PAEL nesse período e conseguiram 

aumentar apoios, sendo que a perspetiva, para quem quisesse ler o relatório do Tribunal 

de Contas e concordar com ele, era a de não haver sequer apoios, mas nós conseguimos 

e se perguntarem se dez por cento é pouco, concorda e sempre concordou em aumentar 

as transferências para as juntas e por isso é que todos os anos aumentaram essas 

transferências, mas aumentaram o que podiam e, no meio disso tudo, foram aumentando 

o conjunto de todos os apoios, tendo ainda de renegociar quinze milhões de dívida, o 

que é muito dinheiro, com três entidades bancárias, que eram os três empréstimos que 

vinham das antigas empresas municipais, quinze milhões de euros que foram 

negociados com moratórias ao mais alto nível, o que foi uma experiência extraordinária 

e que conseguiram fazer; ainda no meio de tudo isso, conseguiram enquadrar todos os 

programas ocupacionais, sem despedir pessoas, conseguiram enquadrar todas as 
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situações e conseguiram, também, uma relação ímpar com a República e que espera que 

não se perca e que ainda, hoje de manhã, quando falava com a Srª Presidente eleita, 

disse que da sua parte pessoal e institucional, o que ela precisasse de si, estaria sempre 

disponível para apoiar e que aquilo que se conseguiu não foi através das pessoas do 

partido, nem das pessoas políticas que se podiam esperar, mas sim que a pessoa chave 

tem um nome, e que é o Professor Azeredo Lopes, o qual foi fundamental neste assunto, 

na sua ligação aos outros ministérios, na criação das pontes na República e tudo mais e 

que, inclusive, na última vez que esteve em Lisboa, falou com ele e agradeceu-lhe a 

conversa bastante intensa e que foi a partir do Professor Azeredo Lopes que se criaram 

as pontes para o Ministério dos Negócios estrangeiros e para o Ministério do Ambiente 

e, portanto, também queria deixar em ata o agradecimento ao Professor Azeredo Lopes,  

bem sabendo que, na política, ele saiu, pelo menos para já, publicamente, pela porta 

pequena, devido ao caso de Tancos, mas não tinha dúvidas, pela pessoa que conhece, 

que será ilibado e que a Praia da Vitória deve mesmo muito a Azeredo Lopes.------------ 

 ---------- De resto, gostaria de terminar esta sua passagem na Câmara, recordando o seu 

discurso da tomada de posse, ditas há quatros anos e que, acha, vai refletir muito bem a 

situação, de forma muito simples mas profunda e que gostava que ficasse devidamente 

registado em ata, passando a citar: “Que os princípios políticos sejam mais altos que as 

orientações partidárias, que o diálogo não seja substituído pela discussão, que as 

propostas não se percam entre querelas aviltas, porque sobretudo, o que creio que a 

todos norteia é o futuro da Praia da Vitória e das suas gentes, que a verdade e a lealdade 

sejam valores permanentes nos nossos órgãos autárquicos, que independentemente das 

diferenças das nossas opiniões, sejamos honestos uns para com os outros, e tenhamos a 

capacidade de dialogar olhos nos olhos. Disse.”.------------------------------------------------ 

 

 ---------- 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 catorze horas e 

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

assinada pelo Exm.º Senhor Presidente e pelo Técnico Superior. -----------------------------  
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