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Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

INTRODUÇÃO 

Um ano depois é tempo de prestar contas! 

As eleições autárquicas realizaram-se a 29 de Setembro de 2013. A 
Câmara Municipal da Horta tomou posse a 16 de Outubro daquele 
ano. Um ano depois entendemos que é tempo de prestarmos contas, 
pois consideramos que este é um dever de todos os eleitos. 

Naquelas eleições o povo deu-nos a responsabilidade de sermos 
oposição. Assumimos essa tarefa com empenho e com vigor.  

A oposição que temos feito tem procurado ser proponente, 
responsável, crítica, aberta ao diálogo e fiel ao nosso programa 
eleitoral.  

O exercício da oposição na Câmara Municipal da Horta não tem sido 
fácil. E não o tem sido porque a maioria socialista, que gere o 
Município há 25 anos, não respeita a oposição nem a envolve na vida 
do Município. A prova mais evidente disso é o esvaziamento das 
reuniões de Câmara, que muitas vezes se limita a aprovar isenções 
de taxas para festas! 

Temos consciência que esta é uma luta desigual. Mas sabemos que 
fomos eleitos e que temos um dever de fidelidade para com aqueles 
que em nós votaram. Por isso e porque acreditamos que é possível 
fazer mais e melhor pela nossa Terra, não baixamos os braços. 

O registo do nosso trabalho neste primeiro ano fica aqui para 
conhecimento e avaliação de todos. 

 

Os vereadores na Câmara Municipal da Horta 

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Susete Peixoto Amaro 

 
 



 

 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

RESUMO 

Propostas de Deliberação/Requerimentos/Declarações de Voto  

Apresentadas nas Reuniões da Câmara Municipal da Horta 

 

21Out.013 | Requerimento sobre Água Imprópria para Consumo 

25Nov.013 | Propostas para o Plano e Orçamento do Município 2014 
(apresentado pelo Grupo Municipal e Vereadores)  

28Nov.013 | Proposta Deliberação por Um Serviço Público de Rádio 
e Televisão Adequado aos Açores 

18Dez.013 | Declaração de Voto sobre a aprovação da Derrama 

18Dez.013 | Declaração de Voto sobre a aprovação do Plano de 
Atividades e Orçamento do Município para 2014 

18Dez.013 | Declaração de Voto sobre Anulação de Concursos  

26Dez.013 | Proposta Deliberação sobre a Fusão da Transmaçor e 
da Atlanticoline 

09Jan.014 | Requerimento sobre Equipamentos Municipais com 
Amianto 

23Jan.014 | Declaração na Câmara sobre a Ampliação da Pista do 
Aeroporto da Horta 

23Jan.014 | Proposta Deliberação sobre a Cedência de Imóvel à 
Rádio Antena Nove 

06Fev.014 | Declaração de Voto sobre a aprovação do Contrato 
Programa com a Urbhorta para 2014 

 

 
 



20Fev.014 | Moção sobre preocupações com o Hospital da Horta 

20Fev.014 | Protesto sobre a falta de informação ao Vereadores da 
Oposição 

20Mar.014 | Voto Pesar pelo falecimento do Bombeiro Herberto 
Correia 

20Mar.014 | Requerimento sobre o Fundo Municipal de Emergência  

Social 

17Abr.014 | Declaração de Voto sobre o Relatório de Gestão de 
2013 das Empresas Municipais Hortaludus e Hurbhorta 

17Abr.014 | Declaração de Voto sobre o Relatório de Gestão e 
Contas de 2013 da Câmara Municipal da Horta. 

30Abr.014 | Voto Pesar falecimento Padre Escobar 

15Mai.014 | Proposta Deliberação Direção do Aeroporto da Horta 

15Mai.014 | Proposta Deliberação Cheiros e Fumos EDA 

29Mai.014 | Voto Pesar falecimento Guilherme Lima (passou voto 
único CMH) 

29Mai.014 | Proposta Deliberação Orçamento Participativo 

12Jun.014 | Voto Congratulação 25 Anos Rali Ilha Azul 

 24Jul.014 | Proposta Deliberação Mais Fundos Comunitários Para  

as Autarquias 

07Ago.014 | Voto Saudação Bodas Prata Sacerdotais Padre José 
António  

07Ago.014 | Deliberação Alteração Critérios Distribuição Fundos 
Comunitários pelas Autarquias Locais (proposta inicial recebeu 
contributos maioria PS e a proposta foi assumida por unanimidade 
pela Câmara) 

29Set.014 | Voto Pesar Falecimento Elmiro Macedo 

29Set.014 | Requerimento sobre Delegação de Competências – 
Fundo Próprio 

 

 
 



  

13Out.014 | Nota Informativa sobre as Escolas do Primeiro Ciclo 
Ainda em Obras no Faial 

20Out. 014 | Propostas para o Plano e Orçamento do Município 2015 
(apresentado pelo Grupo Municipal e Vereadores) 

30Out.014 | Proposta Deliberação Visita do Primeiro-Ministro e a 
Ampliação da Pista do Aeroporto da Horta (proposta inicial recebeu 
contributo maioria PS e foi assumida por unanimidade pela Câmara) 

30Out.014 |Declaração de Voto sobre o Plano e Orçamento do 
Município 2015 
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Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTAS 

PLANO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 2014 

Intervenção no sistema de abastecimento público de água   

Os acontecimentos mais recentes de contaminação de água para 
consumo público no Concelho colocaram a nu enormes fragilidades 
que o sistema de abastecimento de água ainda possui.  

Além disso, o conhecimento de que no passado também existiram 
problemas de contaminação que não foram do conhecimento público, 
acompanhados de declarações contraditórias e equívocas de diversos 
intervenientes com responsabilidade atuais e no passado, colocaram 
em causa a confiança dos consumidores no sistema de abastecimento 
público de água do Município.  

Para reparar e atenuar estes danos importa agir de forma convicta e 
estruturada. 

Assim, o Município deverá intervir de forma a: 
- assegurar a proteção e a segurança de todos os reservatórios de 
água; 
- adquirir um sistema de tratamento em função do caudal 
efetivamente   consumido e de controlo da qualidade de água; 
- substituir as condutas em fibrocimento que contenham amianto; 
- introduzir procedimentos que garantam uma maior transparência e 
informação à população sobre a qualidade de água. 
- rentabilizar a água das nascentes reforçando o trabalho de 
manutenção e conservação destas. 
 
Melhoramento da rede viária municipal 

Se em tempos o Faial foi conhecido por ter as melhores estradas dos 
Açores hoje, infelizmente, tem uma das piores redes viárias da 
Região. Nesse mau estado incluem-se muitas estradas municipais. 

 
 



Assim, a Câmara deverá definir, em articulação com as Juntas de 
Freguesia, um plano de reabilitação a nível ilha, estipulando as 
prioridades, com base em critérios objetivos.  

As intervenções nas estradas municipais deverão ser mais completas: 
garantindo a substituição da rede de águas, o adequado escoamento 
de águas pluviais, aproveitando para as embelezar através da 
reabilitação dos taludes e dos muros com elas confinantes.   

Intervenção global e requalificadora do mercado municipal 

O mercado municipal deve ser, por excelência, a montra dos nossos 
produtos e um ponto turístico de referência da nossa cidade. Para 
assumir esse papel dinamizador da economia local e da baixa 
citadina, o mercado precisa de uma intervenção global e 
requalificadora que o torne mais moderno, adequado e mais atrativo 
para os comerciantes e consumidores. 

Assumindo esse desiderato estratégico a Câmara Municipal deverá 
proceder à execução desta intervenção. 

 Centro Municipal de Explicações  

Com o objetivo de ajudar os pais nas tarefas escolares e combater o 
insucesso escolar, o Município deverá criar o Centro Municipal de 
Explicações (CME). 

O CME deve funcionar de forma descentralizada nas freguesias, em 
horário adequado e deve ser garantido o seu acompanhamento 
técnico apropriado. Para a sua implementação poder-se-ão 
estabelecer parcerias com as entidades que atualmente já possuem 
ATL`s, reforçando, se for caso disso, a sua capacidade técnica; com 
professores, preferencialmente os que se encontrem em situação de 
desemprego; e até com a Universidade Sénior, podendo constituir 
uma forma de incentivar o voluntariado. 

Elaboração da Carta Social do Concelho 

Consideramos ser fundamental, especialmente nesta conjuntura difícil 
que atravessamos, proceder ao diagnóstico atualizado das 
necessidades sociais e da capacidade de resposta dos diversos 
agentes sociais do Concelho. Para tal o Município deverá elaborar a 
Carta Social do Concelho. 

 
 



A Carta Social, para além do diagnóstico da situação social do Faial, 
pretende ser um documento fundamental para a definição e 
operacionalização da política social municipal. 

Um objetivo estratégico deste documento deve ser igualmente definir 
o papel de cada interveniente social procurando reforçar e fomentar o 
trabalho em rede entre todos, proporcionando uma necessária e 
eficaz articulação das respostas sociais no Concelho, desiderato no 
qual o Município pode e deve ter um papel mais ativo. 

 Equipamentos Sociais 

Considerando que algumas freguesias do Faial ainda não estão 
providas de edifícios polivalentes que alberguem as suas instituições 
e permitam que estas desenvolvam as suas atividades, deverá a 
Câmara Municipal empenhar-se para contribuir para debelar essas 
carências. 

Assim, propomos que o Município proceda à conclusão da obra do 
polivalente de Pedro Miguel, à aquisição dos terrenos para a 
construção do edifício polivalente da Feteira, bem como à elaboração 
do seu projeto. 

Alteração do tarifário da água para a agricultura 

O tarifário de água do Município da Horta para a agricultura 
consubstancia uma injustiça entre os nossos agricultores. Atualmente 
existem dois escalões: um para os “consumidores ligados na Lagoa 
Artificial”, em que essa água tem uma tarifa de 0,71€/m3, e outro 
para os “consumidores ligados na rede de abastecimento”, em que a 
água é-lhes cobrada a 1,02€/m3. Verifica-se um diferencial de 0,31€ 
que cria uma enorme injustiça entre empresários do mesmo ramo. 

Assim, propomos que seja criado para a agricultura um escalão único 
no tarifário de água e que a tarifa seja fixada no valor igual ao que 
está atualmente estipulado para os “consumidores ligados na Lagoa 
Artificial”. 

Horta, 25 de Novembro de 2013 

Pelo Grupo Municipal                              Pelos Vereadores  

Ilídia Quadrado                                          Luís Garcia 

Nota: Propostas apresentadas em conjunto com o Grupo Municipal 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Por Um Serviço Público de Rádio e Televisão Adequado aos Açores 

 

A implementação de um serviço público de rádio e televisão na 
Região Autónoma dos Açores constitui um dos principais pilares da 
nossa Autonomia político-administrativa. 

A existência de um serviço que promova a cultura dos Açores e 
divulgue a vida social, política, económica, desportiva; de todas as 
ilhas e por todas as ilhas, contribuiu e continua a contribuir, 
decisivamente, para a construção da Região como entidade politica 
mas, sobretudo, para a consolidação da unidade dos Açores, assente, 
necessariamente, na diversidade que os constituem. 

O serviço público de rádio e televisão nos Açores afirma-se cada vez 
mais como uma forma de ligação ao mundo, sobretudo, àqueles que, 
constituem a diáspora açoriana e cuja relação importa manter e 
reforçar. Aliás, esta ligação bilateral entre os Açores e a sua diáspora, 
oferece um potencial que deve ser melhor aproveitado no futuro. 

Com sucessos e dificuldades, com vontades e bloqueios, foi-se 
desenvolvendo um serviço que, apesar de constrangimentos e 
defeitos, é tido como essencial e indispensável para os Açores. 

A situação atual da RTP/Açores é insatisfatória devido aos 
constrangimentos que a afeta e à falta de investimento.  

Os constrangimentos refletem-se, sobretudo, na falta de autonomia e 
de capacidade de decisão.  

O desinvestimento de que padece há muito a RTP/Açores tornou este 
serviço absolutamente obsoleto não só em termos tecnológicos e de 
equipamentos, mas também de instalações. 

A RTP/Açores não pode e não deve continuar como está. 

 

 
 



Precisa de mais autonomia, de mais poder de decisão, de 
modernização tecnológica e de melhores instalações. 

Queremos, pois, um serviço público com autonomia editorial, 
administrativa e financeira, com qualidade, moderno, 
verdadeiramente independente e também adaptado à nossa realidade 
arquipelágica, o que implica que as suas delegações tenham 
capacidade e autonomia funcional. 

E isso atualmente não acontece. A Delegação da Horta da RTP/Açores 
tem instalações muito precárias, que precisam ser rapidamente 
melhoradas, e onde a falta de meios técnicos e de recursos humanos 
está bem patente.  

Esta delegação, neste momento, não tem assegurada a sua 
autonomia funcional pois está sem realizador e apenas com um 
operador. 

É público que está a decorrer entre a Administração da RTP e o 
Governo Regional dos Açores um processo de conversações e 
negociações com vista a definir o futuro da RTP/Açores. 

Considerando finalmente que o Ministro da tutela vai brevemente 
visitar os Açores para, entre outros objetivos, inteirar-se das 
condições de funcionamento da RTP/Açores, importa que a Câmara 
Municipal da Horta defenda a Delegação da Horta da RTP/Açores 
como uma instituição fundamental para esta ilha e para esta zona do 
arquipélago. 

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os 
vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP/PPM, propõem que a Câmara 
Municipal da Horta, reunida a 28 de Novembro de 2013, delibere 
reafirmar: 

 

1.  A importância de se garantir nos Açores um serviço público de 
rádio e televisão com qualidade, com autonomia, com 
independência e adequado à nossa realidade arquipelágica. 
 
 

2. A necessidade de garantir a existência da Delegação da 
RTP/Açores na cidade da Horta e dotá-la das condições 
imprescindíveis em termos de instalações e de meios técnicos e 
humanos. 

 
 



 
3. Desta posição deve ser dado conhecimento imediato, aos Srs. 

Deputados dos Açores na Assembleia da República, ao Sr. 
Primeiro-ministro, ao Sr. Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento 
Regional, à Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, aos Srs. Deputados Regionais eleitos pelo 
Faial, ao Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, ao Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal da Horta, ao Sr. Presidente 
do Conselho de Ilha do Faial, ao Sr. Presidente do Conselho de 
Administração da RTP.SGPS,S.A., ao Sr. Diretor do Centro 
Regional dos Açores da RTP, ao Sr. Chefe da Delegação do Faial 
da RTP/Açores, e aos Órgãos de Comunicação Social Locais. 
 
Horta, 28 de Novembro de 2013 

 

Os Vereadores, 

 

 

Luís Garcia 

 

 

Laurénio Tavares 

 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

Nota: Aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 
 



 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

VOTO DE RECOMENDAÇÃO (*) 

 

Fusão da Transmaçor e da Atlânticoline 

 

Considerando que faz parte do Programa do atual Governo Regional a 

“Fusão das duas empresas regionais de transporte marítimo de 

passageiros”, a Transmaçor e a Atlânticoline. 

Considerando que dessas duas empresas regionais de transporte 

marítimo de passageiros aquela que tem movimento real e 

permanente de passageiros é a Transmaçor, que movimenta 

anualmente cerca de 450 mil passageiros nas ilhas do Triângulo. 

Considerando que a Atlânticoline, apesar de transportar um número 

importante de passageiros, esse movimento não deixa de ser residual 

e sazonal, quando comparado com o da Transmaçor. 

Considerando que a própria Atlânticoline, quando foi criada, tinha a 

sua sede na cidade da Horta, e só depois a mesma saiu daqui. 

Considerando ainda a tradição estabilizada nesta zona do Arquipélago 

quanto ao papel e à importância do transporte marítimo de 

passageiros.   

Considerando que o futuro do transporte marítimo de passageiros em 

termos de dimensão e de regularidade, pela própria natureza das 

ilhas do Triângulo, aqui continuará a ter a sua base essencial. 

 

Considerando que na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, o Secretário Regional do Turismo e Transportes quando 

 
 



confrontado com esta questão afirmou que “não há razão objetiva 

nenhuma para que a sede não seja na Horta”. 

Considerando que estas declarações levantaram em alguma 

comunicação social, dita “regional”, um conjunto de argumentos 

centralistas e até desajustados da nossa realidade arquipelágica a 

defender a localização da nova empresa em outra ilha. 

Considerando que neste contexto é importante que a Câmara 

Municipal da Horta manifeste a sua posição na defesa de que a sede 

da nova empresa a criar com a fusão da Transmaçor e da 

Atlânticoline seja na cidade da Horta 

 

Assim os Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP/PPM propõem que a 

Câmara Municipal da Horta delibere: 

 

1 – Aprovar esta recomendação (**) dirigida ao Governo Regional 

dos Açores no sentido que este determine que a nova empresa a 

constituir, resultante da fusão da Atlânticoline com a Transmaçor 

tenha a sua sede e centro operacional na cidade da Horta. 

2 – Dar conhecimento desta recomendação (***) ao Senhor 

Presidente do Governo Regional, à Senhora Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a todas as Direções dos 

Grupos Parlamentares na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, ao Senhor Secretário Regional do Turismo e Transportes, 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ao Senhor Presidente 

da Câmara de Comércio e Indústria da Horta e aos Órgãos de 

Comunicação Social. 

 

Horta, 26 de Dezembro de 2013  

 
 



Os Vereadores  

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Susete Peixoto Amaro 

 

Aprovado por unanimidade com as seguintes alterações propostas 

pelo PS: 

* - PS propôs alterar designação do voto para “Proposta de 

Deliberação” 

** - PS propôs alterar para “aprovar esta proposta” 

*** - PS propôs alterar para “dar conhecimento desta deliberação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Cedência de Imóvel à Rádio Antena Nove 

A Antena Nove- Cooperativa de Responsabilidade, Limitada, foi 
fundada a 22 de Dezembro de 1986, sendo uma rádio generalista e 
com o Estatuto Editorial de Independente. 

Única Rádio local do concelho da Horta, cuja cobertura está 
assegurada na totalidade, é ouvida em todo o Grupo Central e 
através da internet chega a todo o mundo, sendo mesmo uma das 
rádios com maior audiência no Triangulo. 

A sua programação visa o entretenimento e a companhia, para além 
de uma componente informativa e publicitária, com emissão 
ininterrupta. Realce para o esforço que faz na cobertura regular de 
diversos acontecimentos do Concelho como, por exemplo, as reuniões 
da Assembleia Municipal, a Semana do Mar e outros de índole 
desportiva.  

A Rádio Local Antena Nove tem também desempenhado, em termos 
de proteção civil, relevante papel na informação à comunidade em 
situações de emergência ou de catástrofe, como se verificou no 
terramoto de 1998, prestando um verdadeiro serviço publico ao 
Concelho. 

 A Antena Nove, dispõe de quatro emissores e respetivas instalações 
no Cabeço Gordo, Espalhafatos, Pico Verde e na Cidade da Horta, e 
tem feito um esforço de investimento no melhoramento da rede de 
emissores e na criação de condições para a sua segurança e 
manutenção, com o propósito de manter uma cobertura integral, com 
qualidade, de todo o concelho. 

Os seus estúdios e os serviços administrativos ocupam um edifício 
propriedade do Município, situado na rua de São João, na freguesia 
da Matriz, que carece de alguns melhoramentos e adaptação de 
espaços no seu interior para permitir não só uma melhor 

 
 



funcionalidade como também uma maior diversidade na 
programação. 

 Para que a Radio Antena Nove possa abalançar-se nesses 
necessários melhoramentos e modernização precisa naturalmente de 
alguma estabilidade e previsibilidade quanto à cedência do imóvel por 
parte do Município, proprietário do mesmo. 

Assim, os Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP/PPM propõem que a 
Câmara Municipal da Horta delibere: 

1- Mediante auto de cessão ou outra figura jurídica adequada 
ceder à Rádio Local Antena Nove- Cooperativa de 
Responsabilidade, Limitada o usufruto do imóvel que ocupa, 
mediante condições a acordar entre aquela Rádio e o Município 
e por período de tempo igualmente a acordar entre as partes. 
 

2- Que esta deliberação se concretize no prazo de 180 dias. 
 

3- Dar conhecimento desta deliberação à Direção da Rádio Antena 
Nove-Cooperativa de Responsabilidade, Limitada. 

 

Horta, 23 de Janeiro de 2014 

                                                                   Os Vereadores, 

 

                                                                       Luis Garcia 

                                                                    Laurénio Tavares 

                                                             Susete Amaro Peixoto 

 

Nota: Proposta retirada em função dos desenvolvimentos que a 
maioria deu de que o assunto já estava em andamento. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

DECLARAÇÃO PARA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
HORTA DE 23 DE JANEIRO DE 2014 

 

AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DA HORTA  

 

1 - A ampliação da pista do Aeroporto da Horta é seguramente um 

dos investimentos mais importantes e estruturantes para o Faial. 

Para além de permitir aumentar as margens de segurança daquela 

infraestrutura aeroportuária, permitirá também potenciar o 

desenvolvimento económico desta ilha e da região, tanto na vertente 

comercial como turística.  

2 - Por declarações públicas do Senhor Secretário Regional do 

Turismo e Transportes ficámos agora a saber que o Plano Estratégico 

de Investimentos da ANA – Aeroportos de Portugal até 2017 não 

contempla a ampliação da pista do nosso aeroporto. Discordamos 

totalmente desta decisão. 

3 - Entendemos que os constrangimentos daquela pista, incluindo o 

aumento das margens de segurança, resolvem-se ampliando-a e que 

este assunto deve ser abordado com as devidas cautelas. 

4 – Também por declarações públicas do Senhor Presidente da 

Câmara tomámos conhecimento que a Autarquia está a desenvolver 

diligências com vista a procurar alterar aquela decisão da ANA. 

Apoiamos essas diligências e sobre os seus resultados desejamos ser 

informados. 

 
 



5 – Fomos e somos daqueles que sempre defendemos que o 

desbloqueamento deste investimento carece, em primeiro lugar, de 

uma decisão política que tem de envolver necessariamente os 

governos da República e da Região. 

6 – Fomos e somos daqueles que sempre condenámos os diversos 

governos da República e da Região que prometeram este 

investimento aos Faialenses e não o cumpriram. 

7 – Fomos e somos daqueles que sempre condenámos a postura da 

empresa pública ANA que persistentemente considerou este 

investimento não necessário e não estratégico; mas também sempre 

dissemos que se a ANA empresa pública não queria fazer o 

investimento, muito mais dificilmente ele seria concretizado quando 

ela fosse privada. 

8 – Sobre esta temática não podemos nem devemos esquecer a 

promessa feita em 2004, pelo então Presidente do Governo Regional 

que afirmou que se “caso a ANA e o Governo da República não se 

disponham a avançar com a obra de ampliação da pista do Aeroporto 

da Horta, o Governo Regional a eles se substituirá e fará essa obra”.  

9 – Não devemos esquecer esta promessa porque de duas uma: ou o 

Governo Regional entende que este investimento não é importante e 

estratégico e, por isso, deixa-o andar neste ziguezague e não assume 

uma posição de liderança; ou então acha que ele é efetivamente 

estruturante e estratégico e, coerentemente, envolve-se nele de 

forma efetiva, como o fez, aliás, e de forma positiva e decisiva em 

outros investimentos similares e da responsabilidade da República, 

em que a decisão de investimento da Região é que possibilitou a sua 

concretização.  

 

 
 



10 – Defendemos, por isso, que o Município deve continuar a 

desenvolver esforços junto da empresa e do Governo da República 

com vista à concretização deste investimento. Mas entendemos que o 

caminho passa, também, e por aquilo que se percebe, cada vez mais, 

por exigir ao Governo Regional dos Açores a concretização do seu 

compromisso: se a ANA e o Governo da República não fizerem esse 

investimento, seja o Governo Regional a fazê-lo. 

Horta, 23 de Janeiro de 2014 

Os Vereadores, 

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

MOÇÃO 

O Hospital da Horta para além da sua primordial função ao nível da 

prestação dos cuidados de saúde às populações das ilhas desta área 

do Arquipélago, cumpre também um papel verdadeiramente nuclear 

e essencial na vida social e económica da ilha do Faial, bastando para 

tal lembrar o impacto que os cerca de 500 profissionais que 

trabalham naquela Unidade de Saúde têm nesta comunidade 

Por isso, são verdadeiramente preocupantes alguns sinais, cada vez 

mais notórios, que vão surgindo e que podem comprometer o normal 

funcionamento do Hospital da Horta. 

O número de médicos especialistas residentes do Hospital da Horta 

tem vindo a diminuir de forma preocupante nos últimos anos. O 

número de ortopedistas está reduzido a um; as vagas em 

pneumologia, ginecologia, nefrologia e urologia persistem sem serem 

preenchidas. E a informação de que médicos das áreas da 

Hematologia, da Oncologia e da Cardiologia terão solicitado a sua 

aposentação, confirma e agrava a já difícil situação do quadro de 

especialistas do Hospital da Horta. 

Neste cenário constata-se que o recurso a médicos especialistas de 

outras unidades de saúde que se deslocam à Horta para prestar 

serviço, em vez de ser uma solução transitória e pontual, está a 

adquirir contornos de persistência e até de alargamento. 

Esta situação em muito afeta a capacidade de oferta médica desta 

Unidade de Saúde e, se não for urgentemente resolvida e invertida, 

 
 



pode ser uma ameaça séria ao futuro do Hospital da Horta e ao seu 

papel no Serviço Regional de Saúde. 

É igualmente preocupante o facto de que a esmagadora maioria dos 

médicos daquele Hospital possua mais de 50 anos, o que coloca a 

curto/médio prazo desafios emergentes e decisivos no funcionamento 

do Hospital e que só podem ser colmatados com um planeamento 

rigoroso em termos de recrutamento de recursos humanos e com a 

adoção de uma eficaz política de incentivos que estimule a vinda de 

especialistas para as Unidades de Saúde mais periféricas. 

Como se não bastasse esta preocupante situação do Hospital da 

Horta, também a da Unidade de Saúde da Ilha do Faial está a 

adquirir contornos semelhantes, atendendo à média de idade do seu 

corpo clinico, que está também exigindo um planeamento adequado 

no recrutamento de novos recursos, para evitar problemas maiores já 

a curto prazo. 

Considerando que a Câmara Municipal da Horta deve estar atenta a 

uma área extremamente sensível como é a da prestação de cuidados 

de saúde à população do seu concelho. 

Considerando que se impõe defender sem desfalecimentos, por um 

lado, o lugar e o papel do Hospital da Horta no Sistema Regional de 

Saúde e, por outro, a ação da Unidade de Saúde Ilha do Fail na 

qualidade e na regularidade dos cuidados de saúde prestados às 

pessoas desta ilha. 

Considerando que, neste contexto importa conhecer e avaliar todas 

as diligências efetuadas pela Tutela e pelas Administrações do 

Hospital e da Unidade de Saúde de Ilha com vista a enfrentar e 

resolver com estabilidade todas as situações aqui descritas. 

 

 
 



Os Vereadores subscritores propõem que a Câmara Municipal da 

Horta, reunida a 20 de Fevereiro, delibere: 

 

1 – Reafirmar ao Governo Regional dos Açores que a importância e o 

lugar que o Hospital da Horta ocupa e deve continuar a ocupar no 

âmbito do Sistema Regional de Saúde não é conciliável com 

omissões, dificuldades e sistemáticos atrasos em termos de 

recrutamento de recursos humanos que garantam o cumprimento do 

seu papel no SRS.  

 

2 – Expressar ao Governo Regional dos Açores que é entendimento 

desta Câmara que para o Hospital da Horta continuar a prestar o 

papel que lhe incumbe no SRS é imprescindível que mantenha, no 

mínimo, todas as suas atuais valências, serviços e especialidades 

médicas e que sejam reforçadas aquelas que, integrando a atual 

orgânica, estão desprovidas dos necessários recursos humanos de 

funcionamento. 

 

3 – Manifestar ao Governo Regional a sua preocupação pela 

diminuição do número de médicos especialistas residentes do Hospital 

da Horta que se vem agravando, sem solução, nos últimos anos, 

nesta unidade hospitalar. 

 

4 - Recomendar (*) ao Governo Regional dos Açores que desenvolva 

uma política proactiva e mais eficaz que estimule a vinda e fixação 

atempada de especialistas para as Unidades de Saúde mais 

periféricas da Região, designadamente para o Hospital da Horta. 

 

 
 



5 – Recomendar (*) ao Governo Regional dos Açores que desenvolva 

também com antecedência e planeamento ações conducentes ao 

reequilíbrio dos quadros de pessoal médico da Unidade de Saúde da 

Ilha do Faial. 

 

6 – Solicitar ao Governo Regional o planeamento, em termos de 

recursos humanos, do que está previsto, no curto e médio prazo, 

para suprir as dificuldades descritas quer para o preenchimento das 

vagas nas especialidades médicas do Hospital da Horta, quer para dar 

respostas adequadas e atempadas às dificuldades que se adivinham 

para o curto prazo atendendo à média de idade elevada da 

generalidade do corpo clínico do Hospital da Horta e da Unidade de 

Saúde da Ilha do Faial. 

 

Horta, 20 de Fevereiro de 2014 

 

Os Vereadores 

 

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

* - Nota: O Presidente propôs alterar, nos pontos 4 e 5, o termo 

“recomendar” por “solicitar”. Aprovada por unanimidade. 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROTESTO 

Considerando que os vereadores da oposição na primeira reunião da 
Câmara Municipal da Horta, deste mandato, manifestaram a sua 
disponibilidade e interesse para participar na vida municipal. 

Considerando que tal participação depende da informação e da 
vontade da maioria em envolver os vereadores da oposição. 

Considerando que a Democracia não pode ser só apregoada mas tem 
de ser demonstrada em atos efetivos. 

Considerando que a Câmara está a desenvolver o projeto “Presentes 
no Concelho” na freguesia da Ribeirinha e que desse fato não deu 
conhecimento nem envolveu os vereadores da oposição. 

Considerando que inclusivamente neste dia, em que há reunião 
pública da Câmara exatamente nesta freguesia, o Município 
inaugurou as obras de reabilitação da Rua da Igreja desta localidade, 
sem que deste ato tenha dado conhecimento nem tão pouco 
convidado os vereadores da oposição.  

Os vereadores subscritores manifestam e registam em ata o seu 
veemente protesto por este comportamento da maioria que gere a 
Câmara Municipal que persiste em não querer envolver a oposição, 
legitimamente eleita, na vida do Município, como os exemplos atrás 
descritos demonstram. 

Horta, 20 de Fevereiro de 2014 

Os Vereadores 

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Susete Peixoto Amaro 

 

 
 



 

 
  Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

VOTO DE PESAR 
 

Faleceu no passado dia 9 do corrente mês, Herberto Luis Alves 

Correia, de 42 anos de idade, vítima de um acidente de viação, em 

serviço da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial. 

Herberto Correia entrou para o corpo ativo de bombeiros voluntários 

do Faial no ano de 1987. Mais tarde ingressou no quadro dos 

bombeiros faialenses como tripulante de ambulâncias de socorro, e 

era bombeiro de 1ª classe. 

Por ocasião da celebração do 1º centenário da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial foi-lhe entregue a 

medalha de Coragem e Abnegação, por ter retirado uma vítima do 

interior de uma viatura caída ao mar, na doca, em Março de 2011, 

tendo recebido também, após 25 anos de serviço continuo, a 

medalha de Serviços Distintos Grau Ouro, pelo seu trabalho e 

dedicação ao serviço do bem comum. 

Herberto Correia era casado e pai de um filho menor. 

Tendo em conta que este soldado da paz, de reconhecido 

profissionalismo e competência, faleceu no exercício das funções 

humanitárias e de socorro de que estava incumbido. 

Reconhecendo o profundo pesar que este trágico acontecimento 

causou na sua família, nos seus companheiros “Soldados da Paz”, na 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial e na 

comunidade Faialense, os vereadores subscritores propõem que, a 

 
 



Câmara Municipal da Horta reunida a 20 de Março de 2014, aprove 

um Voto de Pesar pelo falecimento de Herberto Luis Alves Correia. 

Mais propõem que desse voto se dê conhecimento à esposa, à 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, ao 

Comandante do Corpo Ativo de Bombeiros Voluntários do Faial, ao 

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e aos 

órgãos de Comunicação Social locais. 

 

Horta, 20 de Março de 2014  

  

Os Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

Luis Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

Nota: Aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 
VOTO DE PESAR 

Faleceu no passado dia 25 do corrente mês, com 87 anos de idade, o 

Padre Manuel Francisco de Escobar.  

O Padre Manuel Francisco de Escobar, era natural da freguesia dos 

Cedros, do concelho da Horta, onde nasceu a 28 de Abril de 1926, 

sendo filho de Manuel Francisco de Escobar Júnior e de Maria Pereira 

de Escobar. 

Fez a instrução primária na escola do Salão e na dos Cedros, tendo 

de seguida continuado os seus estudos no Seminário de Angra. Foi 

ordenado padre a 12 de Junho de 1949, tendo celebrado a sua Missa 

Nova, na freguesia dos Cedros, a 10 de Julho do mesmo ano. Iniciou 

a sua vida sacerdotal, como Cura, na paróquia da sua naturalidade. 

A sua primeira colocação foi na paróquia da Matriz da Horta, tendo ao 

mesmo tempo sido nomeado Capelão do Colégio de Santo António. 

Foi também pároco na Beira e no Topo, na ilha de São Jorge. 

O Padre Escobar, como popularmente era tratado, foi nomeado, a 10 

de Julho de 1964, pároco da freguesia dos Flamengos, na ilha do 

Faial, onde se manteve durante cerca de 40 anos e marcou de forma 

indelével a vida daquela comunidade e a da Igreja no Faial. 

Em fins de Setembro de 2001 o padre Manuel Francisco de Escobar, 

com 75 anos, atingiu a idade canónica da resignação, pelo que deixou 

de ser pároco dos Flamengos.  

 

 
 



Foi também Capelão do Hospital da Horta, professor de Educação 

Musical do Ciclo Preparatório e autor de várias publicações, entre as 

quais o livro “Sacerdotes Faialenses”. 

Reconhecendo as suas qualidades humanistas de homem e de padre, 

cujo múnus sacerdotal exerceu com empenhado zelo e dedicação, os 

vereadores subscritores propõem que, a Câmara Municipal da Horta 

reunida a 30 de Abril de 2014, aprove um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Padre Manuel Francisco de Escobar 

Mais propõem que deste voto se dê conhecimento à sua irmã, ao 

Ouvidor da Horta, à Paróquia dos Flamengos, à Junta de Freguesia 

dos Flamengos, à Paróquia dos Cedros, à Junta de Freguesia dos 

Cedros, à Diocese de Angra e aos órgãos de Comunicação Social 

locais. 

Horta, 30 de Abril de 2014  

Os Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

Luis Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Ana Machado Dias 

 

 

 

Nota: Aprovado por unanimidade. 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

DIREÇÃO DO AEROPORTO DA HORTA 

A 30 do passado mês de abril, João Resendes Nunes Corvelo deu por 
terminada a sua função enquanto Diretor do Aeroporto da Horta, na 
empresa, ANA-Aeroportos de Portugal, SA, regressando assim à NAV, 
empresa de navegação aérea de Portugal. 

João Resendes Nunes Corvelo nasceu a 30 de dezembro de 1948, na 
ilha do Corvo, tendo ingressado na Direção Geral de Aviação Civil há 
41 anos, a 1 de maio de 1973 como controlador de tráfego aéreo. A 
24 de maio de 1981, assume a direcção da Torre de Controlo e a 4 de 
Janeiro de 1983, sucede a Fernando Faria, assumindo o cargo de 
Diretor do Aeroporto da Horta.  

Desde a primeira travessia do Atlântico em 1919, que a Horta 
acompanhou a visita de pilotos de diversas nacionalidades. Em 1933, 
quando Charles Lindbergh, desbravava novas rotas para a Pan 
American, tornando-a na primeira linha áerea global do mundo, 
escalou a Horta colocando-a como uma base vital para a ligação 
Europa-América. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os faialenses assistiram com 
prazer ao espectáculo proporcionado pelos enormes Clippers da Pan 
American quando aqui reabasteciam para ligar os dois continentes. 

A história da aviação na ilha do Faial, já há muito que, de forma 
natural, justificava a construção do aeroporto da Horta que embora 
se encontrasse já delineada em 1947, apenas a 24 de agosto de 
1971, após três anos de construção, se concretizou a sua 
inauguração pelo presidente da República Almirante Américo Thomaz. 
Nesse dia, os faialenses acorreram de forma muito expressiva ao 
aeroporto para assistir à aterragem e descolagem de pelo menos 5 
aviões que lá se concentraram. 

 
 



O percurso de João Resendes Nunes Corvelo ficará para sempre 
ligado à história da aviação e à história do Aeroporto da Horta.  

Com efeito acompanhou as diversas transformações que esta 
empresa sofreu, nomeadamente a criação da própria empresa, a 
cisão entre a ANA e a NAV e mais recentemente, o processo de 
concessão de que esta empresa foi alvo pela empresa VINCI. O 
próprio aeroporto da Horta, ao longo dos anos em que o dirigiu, 
conheceu profundas transformações, nomeadamente a ampliação da 
pista, a remodelação e ampliação da aerogare e a classificação do 
aeroporto como internacional, entre outras. Ficou, no entanto por 
concretizar, a ampliação da pista do aeroporto da Horta, investimento 
há muito aguardado, de forma consensual por todas as forças vivas 
da ilha do Faial. 

Numa realidade arquipelágica, as acessibilidades, assumem uma 
importância inegável não só, no desenvolvimento destas terras, mas 
também no apoio prestado em situações de catástrofe, evacuações 
de doentes, entre outras funções. João Corvelo primou sempre pela 
defesa dos interesses dos faialenses no que diz respeito ao 
desenvolvimento do aeroporto da Horta, tendo desempenhado este 
cargo, de forma colaborante, correta e isenta de conflitualidade com 
a comunidade local, com os parceiros do aeroporto e com os próprios 
funcionários que dirigiu. 

Assistiu também à inauguração da rota Horta-Lisboa-Horta, a 4 de 
Julho de 1985, data em que se comemora o aniversário da elevação 
de vila a cidade da Horta e que tanto desenvolvimento trouxe a esta 
ilha. 

Nos seus tempos livres dedicou-se à navegação aérea e marítima, 
tendo participado em diversas provas de cruzeiro locais.  

A 4 de julho de 2001, a Câmara Municipal da Horta, entregou a João 
Resendes Nunes Corvelo um diploma por altura da comemoração dos 
30 anos do aeroporto da Horta, manifestando “o seu reconhecimento 
ao Aeroporto da Horta pelo valioso contributo prestado a este 
Concelho, em actividades desenvolvidas no campo da actividade 
aeroportuária.” 

A 4 de julho de 2009, a Câmara Municipal da Horta, atribuiu-lhe a 
Medalha de Mérito Municipal Prateada, pela “sua acção na gestão e 
administração do Aeroporto da Horta”. 

 
 



Com a saída de João Corvelo da direção do Aeroporto da Horta, o 
cargo ficou vago, ficando, de forma provisória, o Diretor dos 
Aeroportos dos Açores a acumular essas funções. 

É público que, fruto do processo de privatização, está em curso na 
ANA um processo de reestruturação interna que se respeita, mas 
espera-se que esta situação provisória de Direção do Aeroporto da 
Horta seja rapidamente normalizada. 

A 15 de maio de 2014, em reunião ordinária de Câmara, os 
vereadores do PSD/CDS-PP/PPM, propõem que a Câmara Municipal 
da Horta delibere: 

1 - Manifestar o seu apreço e reconhecimento público a João 
Resendes Nunes Corvelo, pelo seu desempenho na direcção do 
Aeroporto da Horta; 

2 – Manifestar à ANA o desejo de que a situação da Direção do 
Aeroporto da Horta seja brevemente normalizada, valorizando uma 
gestão de proximidade, à semelhança da anterior.* 

3- Que desta deliberação se dê conhecimento ao próprio, ao Diretor 
dos Aeroportos dos Açores e ao Presidente do Conselho de 
Administração da ANA – Aeroportos de Portugal, SA, à Assembleia 
Municipal da Horta e aos órgãos de comunicação social locais. 

 

Horta, 15 de maio de 2014, 

Os Vereadores 

 

Luís Garcia 

 

   Laurénio Tavares 

 

 

* Nota – Proposta aprovada por unanimidade, com a uma proposta 
de alteração sublinhada no ponto nº 2. 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

A Central Termoelétrica da EDA - Eletricidade dos Açores, instalada 

em Santa Bárbara, na ilha do Faial, vem produzindo, desde há muito 

tempo, cheiros e fumos significativos e cada vez mais incomodativos 

para as pessoas. 

Tal situação tem sido motivo de muitas reclamações e é motivo de 

muitas preocupações. 

Fruto de algumas dessas reclamações, há mais de um ano, quer a 

Direção Regional do Ambiente, quer a Inspeção Regional do 

Ambiente, quer mesmo a própria empresa comprometeram-se a 

encontrar soluções para resolver este problema. 

Por essa altura um responsável da empresa, reconhecendo o 

problema e a sua gravidade, afirmou que até final de março (2013) 

teria “uma solução definida e pronta a implementar” para resolver 

esta situação. 

A verdade é que esse prazo apontado para a resolução de tão 

incomodativo problema está ultrapassado e tudo permanece na 

mesma. 

Estes cheiros e fumos têm óbvios impactos no ambiente, e são 

paradoxalmente contraditórios com a missão que a própria empresa 

definiu para si: a de produzir energia “com eficácia e qualidade”, 

salvaguardando o “património ambiental e cultural”, o que 

objetivamente não está salvaguardado neste caso. 

 
 



Além disso estes incomodativos e persistentes odores e fumos podem 

ter impactos na saúde das pessoas, sobretudo, nas que vivem e 

trabalham naquela zona, incluindo nos próprios trabalhadores da 

empresa diariamente sujeitos aquelas formas de poluição. 

Acresce a tudo isto o facto de esta situação ocorrer numa das 

principais entradas na nossa cidade, constituindo um péssimo cartão-

de-visita. 

Esta situação constitui ainda um total desrespeito para com os 

Faialenses que perante diversas manifestações e reclamações, a 

situação incompreensivelmente persiste sem solução aparente, e sem 

que seja dada qualquer tipo de explicação por parte da EDA ou pelas 

entidades responsáveis pela saúde e pelo ambiente. 

A Câmara Municipal da Horta na defesa dos seus munícipes e do seu 

Concelho deve perante este problema agir, exigindo que esta 

situação seja debelada o mais breve possível. 

Assim, os Vereadores subscritores propõem que a Câmara Municipal 

da Horta, reunida a 15 de Maio de 2014, delibere: 

1 – Manifestar ao Governo Regional e à empresa EDA o seu protesto 

pelos cheiros e pelos fumos significativos e cada vez mais 

incomodativos, que há muito tempo são produzidos pela Central 

Termoelétrica, instalada em Santa Bárbara, neste Concelho. 

2 – Exigir* ao Governo Regional e à EDA que esta situação seja 

rapidamente resolvida. 

3 – Exigir* ao Governo Regional que dê instruções à EDA no sentido 

que esta explique publicamente aos Faialenses as causas deste 

problema que se arrasta no tempo, dando conhecimento de quais 

foram as diligências efetivas e concretas levadas a cabo pela empresa 

para debelar esta situação incompreensível e potencialmente 

penalizadora para as pessoas e para o ambiente. 

 
 



 

4 – Solicitar ao Governo Regional informação sobre quais foram as 

diligências efetuadas pela Direção Regional de Saúde, pela Direção 

Regional do Ambiente e pela Inspeção Regional do Ambiente na 

fiscalização, avaliação e monitorização deste problema.* 

5 – Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente do Governo 

Regional dos Açores, aos Grupos e Representações Parlamentares da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ao 

Presidente do Conselho de Administração da EDA – Eletricidade dos 

Açores, S.A., ao Presidente da Assembleia Municipal da Horta, à 

Câmara de Comércio e Indústria da Horta, à AZORICA – Associação 

de Defesa do Ambiente e aos Órgãos de Comunicação Social. 

Horta, 15 de Maio de 2014 

Os Vereadores 

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

* Nota: Proposta foi aprovada por unanimidade com as seguintes 

alterações propostas: o termo “exigir” nos pontos 2 e 3 foi substituído 

por “solicitar” e foi retirado o ponto nº4. 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

 

As Câmaras Municipais como governo de proximidade que são devem 
envolver os cidadãos nas grandes decisões que orientam a vida dos 
seus concelhos e que determinam a evolução destes, proporcionando 
aos munícipes uma maior participação e melhor qualidade de vida. 

O Plano de Atividades e o Orçamento assumem papel relevante na 
gestão dos municípios, visto que o primeiro insere os principais 
objetivos e ações a desenvolver anualmente pela autarquia e o segundo 
apresenta as dotações financeiras para a execução do que é proposto 
realizar. 

Nos últimos anos tem havido uma evolução significativa nos 
mecanismos legais para o controlo e gestão dos recursos autárquicos, 
tanto na vertente administrativa como financeira – de que são exemplo 
a alteração ao Regime Jurídico das Autarquias Locais, o POCAL, a Lei 
dos Compromissos ou a Lei das Finanças Locais – por forma a trazer 
maior rigor e transparência à administração dos Municípios. 

Neste quadro o esforço dos Municípios tem sido relevante na adaptação 
às novas alterações legislativas e os cidadãos passaram a ter acesso a 
informação mais detalhada e rigorosa sobre a gestão autárquica. 

Nos últimos anos muitas Câmaras em Portugal Continental têm vindo a 
utilizar um novo conceito de gestão municipal com a implementação do 
Orçamento Participativo. 

O Orçamento Participativo é um mecanismo da democracia participativa 
e da cidadania ativa que permite aos cidadãos influenciar na definição 
das prioridades e na decisão dos investimentos a desenvolver pelo 
Município. 

 

 
 



Por outro lado, o Orçamento Participativo permite adequar as políticas 
municipais às necessidades e expetativas das pessoas, assim como 
aumentar a transparência da atividade autárquica e o nível de 
responsabilização dos eleitos, contribuindo para o envolvimento e a 
participação dos munícipes e para melhorar a qualidade da democracia, 
que este ano celebra 40 anos. 

 

Assim, os Vereadores subscritores propõem que a Câmara Municipal da 
Horta, delibere: 

- Desencadear os procedimentos necessários à implementação do 
Orçamento Participativo no Município da Horta. 

 

Horta, 29 de Maio de 2014 

 

                                                     Os Vereadores, 

 

                                                         Luis Garcia 

 

                                                      Laurénio Tavares 

 

                                                  Susete Peixoto Amaro 

 

 

 

NOTA: Proposta rejeitada pela maioria PS. 

 

 

 

 
 



VOTO DE PESAR 

Falecimento de Guilherme de Sousa Lima Júnior 

Faleceu a 19 de maio de 2014, aos 81 anos de idade, na sua 

residência, na cidade da Horta, Guilherme de Sousa Lima Júnior, 

funcionário aposentado da Câmara Municipal da Horta, que o 

homenageou, por ocasião do aniversário de elevação de Horta de Vila 

a Cidade, a 4 de julho de 2001, "pela sua intervenção na área 

cultural, nomeadamente do Teatro e da Rádio". 

Nascido a 19 de outubro de 1932, na freguesia da Matriz, Guilherme 

Lima, como era mais conhecido, entrou ao serviço da Câmara 

Municipal da Horta a 18 de setembro de 1967, com o cargo de 

adjunto de tesoureiro, sendo, mais tarde e à data da sua 

aposentação em 1981, nomeado Adjunto de Tesoureiro Principal. 

A 1 de abril do referido ano, a Câmara Municipal da Horta deliberou, 

por unanimidade, a atribuição de um louvor "pelas suas qualidades 

de trabalho, honestidade e dedicação postos ao serviço da Câmara 

em mais de treze anos de anos de serviço prestado", por ocasião da 

sua passagem à aposentação por invalidez. 

Guilherme Lima foi igualmente homenageado, em 2005 pelo Rotary 

Club da Horta e, em 2012, pela Junta de Freguesia dos Flamengos, 

reconhecendo a relevância da sua ação como primeiro carteiro 

daquela freguesia aquando da entrada em funcionamento do serviço 

postal nas freguesias rurais, função que desempenhou com elevado 

sentido de responsabilidade e zelo. 

Profissionalmente, para além de funcionário municipal Guilherme 

Lima iniciou a sua carreira como boletineiro, na distribuição de 

telegramas, ingressou, mais tarde, nos CTT - Correios, Telégrafo e 

Telefones como carteiro e desempenhou ainda, após aposentação, a 

 
 



profissão de instrutor de condução de veículos automóveis, nas ilhas 

do Faial, do Pico e das Flores. 

Na sua juventude, destacou-se na promoção do Teatro, na ilha do 

Faial, sendo conhecido do grande público, pelo apurado sentido de 

humor, com que, anos mais tarde, o haveria, também de distinguir, 

quer na realização de relatos de futebol, na Antena 1 Açores, quer na 

apresentação de espetáculos culturais e desportivos, com que, 

recorrentemente, seria chamado a realizar. 

A nível associativo, integrou, durante largos anos, a Direção da 

Sociedade Literária Artista Faialense, atual Grémio Artista, e foi um 

dos responsáveis pela implementação da Organização Rádio 

Publicitária do Fayal Sport Club (ORPAL), onde foi locutor. 

Em termos desportivos, foi jogador de basquetebol do Fayal Sport 

Club, árbitro de futebol, massagista da equipa de hóquei em patins 

da Junta Autónoma de Estradas e massagista e diretor do Clube da 

Alagoa. 

Guilherme Lima foi sempre presença assídua na comunicação social 

local e regional, mantendo crónicas nos jornais e na rádio em 

programas como as "Manhãs de Sábado", na Antena 1 Açores, e na 

Rádio Antena 9. Foi correspondente de várias rádios da diáspora, 

nomeadamente nos Estados Unidos da América e no Canadá, bem 

como colaborador na imprensa, em publicações como os diários "O 

Telégrafo'' e "Correio da Horta". 

Considerando o seu percurso de vida e mérito cívico, a Câmara 

Municipal da Horta, reunida em sessão pública a 29 de maio de 2014, 

nos Paços do Concelho, propõe a aprovação de um Voto de Pesar 

pelo falecimento de Guilherme de Sousa Lima Júnior, figura 

multifacetada ligada ao Teatro, ao Desporto e à Comunicação Social 

local e regional. 

 
 



Mais delibera, que o presente voto seja remetido às seguintes 

entidades: 

- Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores 

- Deputados à ALRA eleitos pelo círculo eleitoral do Faial 

- Presidente da Assembleia Municipal da Horta 

- Junta e Assembleia de Freguesia da Matriz 

- A sua família, nomeadamente a sua viúva 

- Direção do Fayal Sport Club 

- Antena 1 Açores 

- Antena Nove 

- Órgãos de comunicação social locais. 

Horta, 29 de maio de 2014. 

 

 

 

 

Nota: Voto apresentado por todo o Executivo Camarário. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

25 ANOS DO RALI IHA AZUL 

 

O Rali Ilha Azul teve início no ano de 1989 pela mão do Paulo Jorge 
Raposo, um micaelense radicado na Horta ao serviço da RDP-Açores, 
que dois anos mais tarde fundou o CAF - Clube Automóvel do Faial, 
tendo sido o seu sócio número um e o seu primeiro presidente. 

O Rali Ilha Azul ao longo dos anos foi crescendo e conseguiu entrar 
para o Campeonato de Ralis dos Açores sendo hoje uma das provas 
regionais em que os pilotos mais apreciam. 

Este feito só foi possível graças a um significativo número de 
voluntários que ao longo dos anos foi colaborando e ganhando 
experiência nesta modalidade desportiva. Em média colaboram, 
gratuitamente, no Rali Ilha Azul mais de 300 pessoas por edição.  

Para a economia da ilha é também uma prova importante pois grande 
parte do dinheiro investido na prova é distribuído pelo comércio local 
e serviços, ao que acresce, ainda, as pessoas que se deslocam ao 
Faial para participar ou ver o Rali. 

Neste momento o CAF tem uma comissão desportiva composta por 
cerca de 25 elementos com muita experiência e altamente 
qualificada. 

A 25ª edição do Rali Ilha Azul inicia-se hoje e conta um número 
recorde de equipas: 37, das quais são 19 da ilha do Faial, 12 da ilha 
de São Miguel, 4 da ilha Terceira e 2 da ilha do Pico. 

Ao longo destas 25 edições participaram no Rali Ilha Azul 236 pilotos 
e 325 navegadores. 

Tendo em conta a evolução e a importância desta prova desportiva, 
de âmbito regional, para a divulgação da modalidade e para a 
economia da ilha do Faial, os vereadores subscritores propõem que a 
Câmara Municipal da Horta, reunida a 12 de Junho de 2014, aprove 

 
 



um Voto de Congratulação pela ocorrência dos 25 anos do Rali Ilha 
Azul e manifeste o seu apreço a todos quantos ao longos dos anos 
têm dirigido o Clube Automóvel do Faial e colaborado nesta prova 
desportiva. 

Mais propõem que deste voto se dê conhecimento ao Clube 
Automóvel do Faial, à Assembleia Municipal da Horta, à Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Kart e aos órgãos de Comunicação 
Social locais. 

 

Horta, 12 de Junho de 2014  

 

Os Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

Luis Garcia 

 

 

Laurénio Tavares 

 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

Nota: Aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

                             PROGRAMA OPERACIONAL 

AÇORES 2014 – 2020 

 

O Programa Operacional (PO) – Açores 2014 – 2020 constitui mais 
uma oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável dos 
Açores e do Faial. 

Isso implica, desde logo, que a aplicação dos fundos desse novo 
Quadro Comunitário de Apoio (QCA) seja feita de forma diferente e 
muito mais eficiente. 

Para tal, e em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, quer a nível 
regional quer municipal, e apesar dos fundos comunitários que 
tivemos ao nosso dispor até agora, os resultados ficaram muito 
aquém do desejado e do expetável. 

Nesse contexto só com uma avaliação séria e independente 
poderemos dar continuidade ao que efetivamente deu bons 
resultados e corrigir o que correu mal. 

Na nossa avaliação, como sempre dissemos, para além de opções 
erradas, faltou uma estratégia de desenvolvimento articulada e 
coerente. 

Pretende agora o Presidente da Câmara Municipal da Horta (CMH) 
definir essa estratégia e com esse objetivo promove esta e outras 
auscultações.  

Registamos positiva a realização destas auscultações mas não 
deixamos de estranhar o seu timing. 

Com efeito, recorde-se, que em Janeiro deste ano, o Conselho 
Diretivo da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores 
(AMRAA), do qual o Presidente da Câmara da Horta faz parte, foi 
recebido pelo Presidente do Governo Regional. À saída dessa 
audiência o Presidente da AMRAA informou que aquela Associação “ia 
lançar nos próximos dois meses um debate entre as 19 Câmaras da 

 
 



Região com o objetivo de definir uma estratégia comum para os 
fundos do próximo Quadro Comunitário de Apoio”. 

Se este calendário foi cumprido, a estratégia ao nível da AMRAA está 
definida. Não se devia primeiro tê-la acertado e consensualizado cá 
dentro? Daí as nossas dúvidas sobre se ainda vamos a tempo de 
consensualizar e/ou alterar alguma coisa que não esteja já definida. 

 

Mais uma oportunidade 

Os Açores e o Faial têm de aproveitar bem esta nova oportunidade. 

Exige-se para tal uma alteração de filosofia e de orientação na 
aplicação dos fundos deste novo QCA. 

De filosofia: porque a aplicação desses fundos deve ser feita não 
pensando nas próximas eleições mas sim no desenvolvimento 
sustentável do Faial. 

De orientação: porque esses fundos não devem ser gastos na 
promoção de “folclore político” mas sim investidos em projetos 
estruturantes e reprodutivos e que deem resultados. 

Temos de chegar a 2020 com melhores resultados. Não podemos 
perder mais esta oportunidade. 

 

Alteração de critérios de distribuição dos fundos 

Na preparação do anterior QCA (2007-2013) o então Presidente da 
Câmara Municipal da Horta queixou-se que os critérios de distribuição 
dos fundos comunitários pelos Municípios açorianos eram injustos 
para o Faial. 

Como compete à AMRAA definir esses critérios de distribuição dos 
fundos pelas Autarquias, e como a verdade é que no QCA, que agora 
terminou, foram utilizados os mesmos critérios dos anteriores 
Quadros, a primeira grande questão de fundo que se coloca é 
exatamente esta: houve, há ou vai haver por parte da CMH alguma 
proposta concreta, tecnicamente sustentada, que altere estes 
critérios que tem sido efetivamente injustos para o Faial? 

 Se há, gostaríamos de os conhecer e sobre ela a Câmara Municipal 
da Horta terá toda a nossa solidariedade e apoio. 

 
 



Mais fundos para as Autarquias 

Na nossa perspetiva as Autarquias devem ter um papel mais 
importante neste QCA e para tal deverão ser-lhes afetos valores mais 
significativos. 

No anterior QCA dos mais de 1500 milhões de euros que o Governo 
Regional dispôs pouco mais de dez por cento foram destinados às 
Autarquias da nossa Região. 

Se todos defendem que o poder local está mais próximo dos cidadãos 
e que resolve melhor e de forma mais eficiente os seus problemas, 
está na hora de dar consequência a esse discurso atribuindo mais 
fundos comunitários às Autarquias.  

A CMH e a AMRAA devem exigir junto do Governo Regional um 
reforço de verbas neste QCA para as Autarquias açorianas e procurar 
mecanismos especiais para ajudar os Municípios que tenham maior 
dificuldade em utilizar a totalidade dos seus plafonds. 

 

Prioridades 

O desenvolvimento de uma comunidade é uma tarefa coletiva que 
deve envolver, em permanência, todos os agentes de 
desenvolvimento, articulando e fomentando parcerias. 

No plano teórico não é difícil consensualizarmos um conjunto de eixos 
prioritários para desenvolvimento do Faial.  

O problema não tem sido essa consensualização. O problema esteve 
e está na operacionalização, na concretização tardia ou no adiamento 
de alguns investimentos que travaram ou até, em alguns casos, 
inviabilizaram o desenvolvimento que merecemos. 

1 - A prioridade das prioridades na boa aplicação dos novos fundos 
comunitários tem de ser a criação de emprego sustentável, 
sobretudo, emprego jovem. 

E não tenhamos duvidas que a criação de emprego sustentável se 
terá de fazer cada vez mais pelas empresas. E isso só é possível com 
empresas sólidas e dinâmicas. Daí que defendemos que o apoio ao 
desenvolvimento da nossa economia local e ao aumento da sua 
competitividade é estratégico para atingirmos esse desiderato relativo 
ao emprego. 

 
 



A Câmara pode e deve ter um papel importante na criação de 
condições para que as nossas empresas, na sua maioria pequenas e 
médias, se desenvolvam. Mas também é crucial o seu papel para 
incentivar e apoiar o aparecimento de novas empresas e captar 
investimento para o Concelho.  

O Município pode e deve ter um papel estimulador e de apoio ao 
empreendedorismo, que não se limite às palavras mas que seja 
efetivo na prática quotidiana.  

Por exemplo, impõe-se que a CMH mude radicalmente a imagem de 
uma Autarquia que cria obstáculos ao investimento e altere a sua 
organização para dar melhores e mais céleres respostas aos 
potenciais investidores. 

Em segundo lugar, entendemos que a Câmara deve estimular e 
motivar uma verdadeira política económica no Concelho que potencie 
a nossa base produtiva e promova a criação de emprego 

2 - É igualmente nosso entendimento que o desenvolvimento do Faial 
passa pela harmonização do desenvolvimento da agropecuária e do 
mar e seus recursos, não esquecendo o dinamismo que o turismo 
poderá trazer à nossa economia. 

O fortalecimento do nosso setor primário tem de estar sempre 
presente como alicerce estruturante do nosso desenvolvimento e 
como setor essencial para a dinamização do nosso mundo rural. Os 
fundos deste novo QCA devem ser aproveitados para restruturar e 
garantir a sustentabilidade das nossas fileiras tradicionais da 
agricultura e das pescas. Mas também para desenvolver novas fileiras 
com potencial na nossa ilha, procurando aumentar a nossa produção. 
Aqui ressalta como estratégica a aposta na investigação e na 
inovação capazes de introduzir valor acrescentado e valorização aos 
nossos produtos. 

A aposta na dinamização económica do Faial passa necessariamente 
também pelo reforço da vocação turística do Faial, desde logo, 
organizando, diversificando e valorizando a nossa oferta turística. 

 

 

 

 
 



3 - Na viragem que a Europa, o País e a Região pretendem fazer para 
o mar, a cidade da Horta – cidade mar por excelência – deve dar 
passos seguros com vista a reforçar e fomentar esse seu papel. Se 
não formos capazes de avançar e apostar decididamente nestes 
novos e emergentes domínios da economia azul, outros ocuparão 
esse lugar. 

Avulta, neste domínio, a enorme mais-valia do nosso concelho em ter 
aqui sedeado o Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) da 
Universidade dos Açores. Está na altura de transformar o 
conhecimento científico detido pelo DOP em economia e em emprego. 
O seu apoio direto às empresas é estratégico para que esta aposta na 
economia do mar seja bem sucedida. 

4 - Outro eixo prioritário para a aplicação dos fundos do novo QCA é 
a regeneração do tecido urbano, económico, social e até humano, da 
nossa cidade. Para tal impõe-se intervir de forma global e articulada. 
Falamos de investimentos que vão desde o saneamento básico, a 
reabilitação urbana, a intervenção na frente mar, a requalificação do 
mercado municipal e também na modernização e redinamização do 
nosso comércio tradicional. 

5 – A melhoria do sistema de abastecimento de água no Faial, em 
termos de eficiência e de qualidade, é também uma prioridade. Na 
cidade essa situação é mesmo uma urgência.  

Esta melhoria do sistema de abastecimento de água irá permitir 
também a requalificação da rede viária municipal na sua maioria 
ainda em mau estado. 

6 – Esta nova geração de fundos comunitários 2014-2020 colocam a 
coesão económica, social e territorial como uma grande prioridade. 
Os problemas de coesão nos Açores não se situam apenas entre 
ilhas. Também residem dentro das próprias ilhas. O Faial nesse 
particular não é exceção. A nossa ilha é constituída por treze 
freguesias diferentes, com especificidades próprias que importa 
acautelar e potenciar. Constitui, por isso, um eixo essencial da ação 
da Câmara a promoção do desenvolvimento equilibrado das treze 
freguesias. 

7 – A promoção do desenvolvimento do Triângulo formado pelas ilhas 
do Faial, do Pico e de São Jorge constitui uma aposta estratégica para  

 

 
 



o Faial e para esta zona do arquipélago. O desenvolvimento deste 
polo constitui mesmo um fator de equilíbrio no desenvolvimento da 
Região que é um bem necessário. Os Municípios do Triângulo têm a 
obrigação de perceber esta realidade e de encontrarem o engenho 
para envolver nesta tarefa todos os seus agentes de desenvolvimento 
e o próprio Governo Regional. 

8 - A permanente e necessária qualificação dos recursos humanos é 
vital para termos pessoas preparadas e atualizadas para 
responderem com eficiência e profissionalismo aos exigentes desafios 
do desenvolvimento. Naturalmente que defendemos uma qualificação 
e uma formação de verdade, séria e eficaz. Nota especial neste 
domínio para a qualificação de recursos humanos, sobretudo, jovens 
para as atuais e para as novas e emergentes profissionais do mar. 

 

Horta, 23 de Junho de 2014 

 

                                           Pelo Grupo Municipal, 

 

 

 

 

 

Nota: Contributos apresentados em conjunto com o Grupo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

MAIS FUNDOS COMUNITÁRIOS PARA AS AUTARQUIAS 

 

Os Municípios têm tido um papel absolutamente determinante no 
desenvolvimento dos Açores.  

Numa altura em que os problemas económicos e sociais se avolumam 
na Região, as autarquias constituem um elemento fundamental para 
atenuar e ultrapassar as dificuldades sentidas pelas famílias e pelas 
empresas regionais. 

De facto, as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia são 
agentes de desenvolvimento insubstituíveis, desde logo, porque são 
elas que estão mais próximas e que melhor conhecem e 
compreendem as necessidades dos açorianos.  

Esta proximidade e este profundo conhecimento da realidade 
constitui um potencial que tem de ser melhor colocado ao serviço do 
nosso desenvolvimento. Acreditamos que se forem criadas condições 
e sinergias as autarquias podem ainda ter um papel mais intenso na 
busca de soluções para os desafios que os Açores enfrentam. 

No Quando Comunitário de Apoio 2007-2013, que agora termina, dos 
mais de 1500 milhões de euros que o Governo Regional dispôs, 
reservou pouco mais de dez por cento foram destinados às 
Autarquias da nossa Região. 

Entendemos que uma forma de potenciar e aperfeiçoar a eficácia dos 
fundos comunitários é promover uma melhor articulação e 
envolvimento dos diversos agentes do desenvolvimento na sua 
aplicação, desde logo, das Autarquias. 

Entendemos que é justo e vantajoso que as Autarquias tenham um 
papel mais importante neste Quadro Comunitário de Apoio e para tal 
deverão ser-lhes afetos valores mais significativos. 

 
 



Se todos defendem que o poder local está mais próximo dos cidadãos 
e que resolve melhor e de forma mais eficiente os seus problemas, 
está na hora de dar consequência a esse discurso atribuindo mais 
fundos comunitários às Autarquias.  

Assim, os Vereadores subscritores propõem que a Câmara Municipal 
da Horta delibere: 

1 – Defender e reivindicar junto do Governo Regional um reforço de 
verbas neste Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020 para as 
Autarquias açorianas. 

2 – Dar conhecimento desta deliberação à Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores e aos seus Grupos e Representações 
Parlamentares, ao Governo Regional dos Açores, à Associação de 
Municípios da Região Autónoma dos Açores, à Assembleia Municipal 
da Horta, ao Conselho de Ilha do Faial e aos Órgãos de Comunicação 
Social. 

 

Horta, 24 de Julho de 2014 

 

Os Vereadores, 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

Ana Machado Dias 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS 

COMUNITÁRIOS PELAS AUTARQUIAS AÇORIANAS 

Está em preparação, a diversos níveis, a utilização dos fundos do 
novo Quadro Comunitário de Apoio (QCA) 2014-2020. 

Do montante desses fundos alocados aos Açores, o Governo Regional 
tem atribuído uma parte aos Municípios Açorianos. 

A distribuição desses fundos pelos Municípios tem sido feita, ao longo 
dos diversos quadros comunitários, com base nos mesmos critérios, 
definidos pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos 
Açores. 

Por diversas vezes e especialmente na preparação de quadros 
comunitários anteriores, o Município da Horta tem-se manifestado 
contra os critérios utilizados na distribuição dos fundos comunitários, 
considerando que eles têm prejudicado o Concelho da Horta. 

Se esses critérios são efetivamente injustos para o Faial está na hora 
de ser consequente e de exigir a sua alteração na distribuição dos 
fundos do QCA 2014-2020.  

Assim, os Vereadores subscritores propõem que a Câmara Municipal 
da Horta delibere: 

1 – Manifestar junto do Governo Regional e da Associação de 
Municípios da Região Autónoma dos Açores a sua discordância sobre 
os critérios utilizados, até esta data, na distribuição dos fundos 
comunitários pelos Municípios dos Açores, pois os mesmos têm-se 
revelado injustos, designadamente para o Faial. 

2 – Mandatar o Senhor Presidente da Câmara para apresentar e 
defender junto da Associação de Municípios da Região Autónoma dos 
Açores uma proposta concreta e tecnicamente sustentada que 

 
 



procure alterar os critérios que serão utilizados na distribuição dos 
fundos do QCA 2014-2020 pelos Municípios Açorianos. 

3 – Dar conhecimento desta deliberação à Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores e aos seus Grupos e Representações 
Parlamentares, ao Governo Regional dos Açores, à Associação de 
Municípios da Região Autónoma dos Açores, à Assembleia Municipal 
da Horta, ao Conselho de Ilha do Faial e aos Órgãos de Comunicação 
Social. 

 

Horta, 7 de Agosto de 2014 

Os Vereadores, 

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

Nota: Estas duas propostas – Mais fundos comunitários para as 
Autarquias” e “Alteração dos critérios de distribuição dos fundos 
comunitários pelas Autarquias” deram origem a uma deliberação da 
Câmara aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

VOTO DE SAUDAÇÃO 

Bodas de Prata Sacerdotais 

O Padre João António Bettencourt das Neves, natural da freguesia da 
Prainha, ilha do Pico, está a celebrar 25 anos de vida sacerdotal ao 
serviço da Igreja dos Açores. 

O Pe. João António, como é popularmente conhecido, ingressou no 
Seminário de Angra em Outubro de 1981, foi ordenado sacerdote em 
Junho de 1989, na Sé Catedral de Angra e celebrou a sua missa nova 
a 9 de Julho daquele ano, na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na 
sua freguesia natal. 

Após a sua ordenação foi designado Secretário Particular do então 
Bispo da nossa Diocese, D. Aurélio Granada Escudeiro, cargo que 
exerceu durante quatro anos. 

Os dezoito anos seguintes da sua vida sacerdotal foram passados na 
ilha do Faial. Nesses anos o Pe. João António foi pároco das 
freguesias de Castelo Branco, Capelo, Praia do Norte, Cedros e 
Ribeirinha. 

Com um estilo muito próprio, o Pe. João António sempre pautou o 
seu serviço por uma grande disponibilidade especialmente às suas 
comunidades onde se assumia como um verdadeiro “pastor”, tendo 
também se notabilizado pelo contributo que deu na valorização do 
património religioso de muitas paróquias por onde passou nesta ilha. 

Nesta ilha foi ainda Ouvidor Eclesiástico e um dos responsáveis pela 
Pastoral Juvenil, onde deu o seu contributo e ajudou a mobilizar e a 
entusiasmar muitos jovens para uma vida cristã ativa. 

Após estes anos no Faial, o Pe. João António foi colocado um ano no 
Pico e outro na Graciosa e em 2013 regressou à sua ilha natal, onde 
se mantém atualmente ao serviço das comunidades das Lajes, 
Silveira, Ribeira do Meio e Santa Bárbara. 

 

 
 



 

Tendo em conta o exposto os vereadores subscritores propõem que a 
Câmara Municipal da Horta aprove este voto de saudação pelos vinte 
e cinco anos de vida sacerdotal do Senhor Pe. João António 
Bettencourt das Neves, designadamente pelo contributo que deu à 
ilha do Faial e à sua Igreja. 

Mais propõem que deste voto se dê conhecimento ao próprio, à 
Diocese de Angra, à Ouvidoria da Horta, à Ouvidoria da ilha do Pico, 
às Juntas de Freguesia e às Paróquias onde exerceu a sua ação no 
Faial, à Assembleia Municipal da Horta e aos órgãos de Comunicação 
Social locais. 

 

Horta, 7 de Agosto de 2014  

 

Os Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

Luis Garcia 

 

 

Laurénio Tavares 

 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

Nota: Aprovado por unanimidade. 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

NOTA INFORMATIVA 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA DE 21 DE AGOSTO 

 

Os Vereadores da oposição eleitos pela Coligação PSD/CDS-PP/PPM 
suscitaram na última reunião pública da Câmara Municipal da Horta 
as seguintes questões: 

 

1 – Contas detalhadas da Semana do Mar 

Os Vereadores da oposição lembraram que no contrato assinado 
entre o Município e a empresa municipal UrbHorta para a realização 
da Semana do Mar está estabelecido na sua Cláusula 6ª que a 
“UrbHorta fica obrigada a remeter à Câmara Municipal da Horta, até 
31 de dezembro de 2014, o relatório de atividades e relatório 
financeiro, relativo às obrigações presentes no presente contrato”. Os 
vereadores solicitaram que o relatório financeiro seja o mais 
detalhado possível, especificando isoladamente todas as receitas e 
todas as despesas. Requereram ainda que esse detalhe abranja 
também as despesas com os artistas locais, regionais, nacionais e 
internacionais. No entender dos vereadores só assim será possível 
fazer-se uma avaliação rigorosa daquele evento. 

 

2 – Limpeza dos contentores de lixo 

Os vereadores da oposição questionaram se o equipamento de 
lavagem de contentores de lixo está em funcionamento pois têm-se 
deparado com maus cheiros em muitos contentores na cidade e em 
muitas freguesias rurais. 

Os vereadores recomendaram à Câmara que seja definido um plano 
de higienização dos contentores de lixo e que o mesmo seja cumprido 
e se necessário intensificado no verão. Para os vereadores para além 

 
 



dos cheiros nauseabundos, em alguns casos pode estar em causa a 
saúde pública. 

 

3 – Manutenção da rede viária municipal 

Os vereadores da oposição nesta reunião quiseram ainda saber a 
razão pela qual a Câmara demora a dar resposta às solicitações de 
algumas Juntas de Freguesia com vista à remendagem e manutenção 
da rede viária municipal. Igualmente quiseram perceber quais os 
critérios utilizados para definir essas intervenções. 

Os vereadores solicitaram para a próxima reunião informação sobre 
as intervenções feitas a este nível, ao longo deste ano, pelos serviços 
camarários nas diversas freguesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

VOTO DE PESAR 

 

Falecimento de Elmiro Macedo 

Faleceu no passado dia 8 do corrente mês, Elmiro Fernando 

Mendonça de Macedo, com 42 anos de idade.  

Natural e residente na Freguesia dos Cedros, o Elmiro Macedo, com o 

seu estilo muito peculiar, era um cidadão ativo na sua Comunidade. 

Foi no Grupo Desportivo Cedrense, uma das suas paixões, que deu 

durante muitos anos o seu contributo enquanto jogador e dirigente 

desportivo. No mandato dos órgãos sociais daquele Clube era vice-

presidente da Direção. 

O Elmiro Macedo na data do seu falecimento exercia ainda as funções 

de autarca. Era Tesoureiro da Junta de Freguesia dos Cedros desde 

as eleições autárquicas de 2013. 

Profissionalmente era funcionário da Cooperativa Agrícola de 

Lacticínios do Faial, onde, com a sua capacidade e inteligência, deu 

um contributo especial no arranque da nova unidade fabril daquela 

Cooperativa. 

Com esta perda inesperada e precoce, a freguesia dos Cedros ficou 

mais pobre e de luto. 

 
 



Assim os vereadores subscritores propõem que, a Câmara Municipal 

da Horta reunida a 29 de Setembro de 2014, aprove um Voto de 

Pesar pelo falecimento de Elmiro Fernando Mendonça de Macedo. 

Mais propõem que desse voto se dê conhecimento à família, 

nomeadamente à sua irmã, à Junta e à Assembleia de Freguesia dos 

Cedros, ao Grupo Desportivo Cedrense e à Cooperativa Agrícola de 

Lacticínios do Faial.  

 

Horta, 29 de Setembro de 2014  

  

Os Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

Luis Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

Nota: Aprovado por unanimidade. 

 
 



 

 

 
Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO AINDA EM OBRAS NO FAIAL 

 

Com o ano letivo a decorrer, são várias as escolas do primeiro ciclo 
do Faial que estão agora a sofrer obras, o que em nada contribui para 
que o início do ano letivo acontecesse com a normalidade e com a 
tranquilidade desejável. 

Na última reunião da Câmara Municipal da Horta, realizada no 
passado dia 9, ao abordarem esta problemática, os vereadores da 
oposição acusaram a Câmara de não ter preparado atempadamente 
as escolas do 1º ciclo para o início do ano letivo. 

Para os vereadores Luís Garcia, Laurénio Tavares e Susete Amaro é 
inaceitável que não se tenha aproveitado as férias letivas do verão 
para proceder às intervenções necessárias nas escolas do Concelho. E 
o que se verifica é que, pelo menos, a escolas da Feteira e dos 
Cedros estão a sofrer, nesta altura, intervenções resolvendo 
problemas há muito diagnosticados e comunicados à Câmara.  

Na escola da Feteira esteve a ser intervencionado um muro no espaço 
de recreio e o edifício está a ser preparado para ser pintado (esteve a 
ser lavado com uma máquina que provoca ruídos e afeta a 
normalidade da atividade letiva). 

Na escola dos Cedros esteve a ser intervencionado o espaço que 
serve de refeitório, a cobertura e ainda o espaço de recreio 
nomeadamente a vedação, fazendo-se obras em simultâneo com as 
crianças em aulas, o que não nos parece aconselhável. 

Essas intervenções demonstram uma incompreensível falta de 
planeamento e mesmo descuido da Câmara, pois deveriam ter 
ocorrido durante o período das férias. A consequência é que, ao 
fazerem-se agora, essas obras estão, como facilmente se percebe, a 

 
 



perturbar o normal desenrolar das aulas com os ruídos que provocam 
e a privar as crianças da utilização de espaços escolares, 
designadamente os espaços de recreio.  

 

 

ENCERRAMENTO DE ESCOLAS NO FAIAL 

Na mesma reunião, os Vereadores eleitos pelo PSD, CDS-PP e PPM 
quiseram ainda deixar registado em ata a sua posição sobre a política 
de encerramentos de escolas no Faial. 

O encerramento de escolas em freguesias rurais quando acontece por 
falta de alunos é compreensível. 

Nesse contexto lamentaram o encerramento do 1º ciclo na escola da 
Praia do Almoxarife pois ele é o primeiro passo para o encerramento 
total de mais uma escola no Faial. Mesmo assim registaram como 
positivo o fato daquela escola ter permanecido aberta com a pré-
escola. 

Por outro lado, registaram o seu protesto pela dualidade de critérios 
que esta situação veio demonstrar, nomeadamente em relação ao 
encerramento da Escola do Salão. Neste caso e apesar de a freguesia 
do Salão ter solicitado que, pelo menos, a sua escola ficasse aberta 
com a pré-escola, pois tinha número de crianças para isso, tal não foi 
permitido. Esta dualidade de critérios comprova que o encerramento 
de escolas no Faial mais do que obedecer a critérios pedagógicos, 
obedece a critérios político-partidários e isso é inaceitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

PLANO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 2014 

 

Estabelece o Estatuto do Direito da Oposição que os partidos políticos 
“têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos 
orçamentos e planos de atividade” das câmaras municipais. Já 
registámos como positivo o cumprimento do espírito desse Estatuto. 
Porém, também sempre afirmámos que esse diálogo tem de ser 
consequente. Não pode ser um diálogo para aparente cumprimento 
do estatuto da oposição ou para tirar a fotografia para os jornais. 

Semelhante processo de auscultação decorreu no ano transato para a 
elaboração do plano da Câmara para 2014. Os eleitos pelo PSD/CDS-
PP/PPM na Assembleia e Câmara Municipal apresentaram um 
conjunto de propostas. Se na altura não ficámos satisfeitos com o 
que foi acolhido pela maioria, agora ao analisar o ofício (vossa 
referência 6917) que V. Exa. nos enviou com o ponto da situação da 
sua execução ficámos verdadeiramente defraudados com a sua 
execução. Se pouco foi acolhido, pouco ou nada foi concretizado. 

Se admitimos que a concretização de algumas das nossas propostas 
carecem de um período mais alargado do que um ano para a sua 
execução, outras há cuja concretização podia e devia já ter 
acontecido. Entre estas destaca-se a alteração do tarifário da água 
para a agricultura. 

Existem ainda outras propostas que consideramos boas ideias e de 
elevado alcance e que V. Exas., para além de não as concretizarem 
integralmente, ainda as desvirtuam, como é o caso do Centro 
Municipal de Explicações. 

As propostas que fizemos há um ano e as preocupações que lhes 
estão subjacentes mantêm-se absolutamente atuais. 

 
 



Continuamos a defender uma intervenção no sistema de 
abastecimento público de água com os mesmos objetivos dos 
enumerados há um ano.  

Continuamos a defender outro ritmo e outra metodologia nas 
intervenções na rede viária municipal. As intervenções que estão em 
execução e os verdadeiros remendos que exigiram, por exemplo, ao 
nível da segurança de muros, vieram reforçar a necessidade e a 
urgência de se alterar a metodologia de atuação, sobretudo, 
procurando alcançar outros objetivos ao nível da segurança dos 
muros e taludes confinantes com a via pública e do embelezamento 
dos espaços circundantes. 

Continuamos a defender que o mercado municipal precisa de uma 
intervenção global e requalificadora. Passou-se um ano e nada foi 
feito. 

Continuamos a defender que a preocupação subjacente à proposta de 
criação de um Centro Municipal de Explicações se justifica e que se a 
ideia for bem aplicada pode ter resultados interessantes. 
Continuamos a considerar essencial prestar um apoio às crianças em 
idade escolar que muitas vezes não encontram essa ajuda em casa. A 
sua integração no projeto “Novos Desafios” parece-nos não ser 
adequada, pois para além deste projeto se dirigir à formação de 
cidadãos de outra faixa etária, tem um período de atuação esporádico 
em cada comunidade muito mais restrito do que a duração do ano 
letivo. 

Continuamos a defender que a elaboração da Carta Social do 
Concelho é essencial para a definição, estruturação e articulação das 
respostas sociais na ilha. A extensão no tempo da execução deste 
objetivo como está descrito no vosso ofício é preocupante. 

Continuamos a defender a conclusão do Polivalente de Pedro Miguel e 
a construção do Polivalente da Feteira. 

Finalmente também defendemos que se ponha fim à grande injustiça 
presente, há muito tempo, no tarifário de água para a agricultura. 

Quase tudo isto está por cumprir e são preocupações e propostas 
absolutamente atuais e prementes. 

Acresce a este processo que ainda recentemente demos o nosso 
contributo para o Programa Operacional da Região Autónoma dos 
Açores 2014-2020. Lá, enumerámos aqueles que são para nós os 

 
 



eixos prioritários e estruturantes para o desenvolvimento do Faial e 
que, no nosso entendimento, devem nortear a atuação da Câmara 
Municipal da Horta nos próximos anos. 

Com os melhores cumprimentos, 

        Pelo Grupo Municipal do PSD/CDS-PP/PPM 

 

Ilídia Quadrado 

 

                   Pelos Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP/PPM 

 

Luis Garcia 

 

 

Nota: Ofício enviado ao presidente da Câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

Visita do Sr. Primeiro-Ministro e a ampliação da pista do 

aeroporto da Horta 

 

No âmbito de uma visita oficial aos Açores, o Sr. Primeiro-Ministro de 
Portugal foi recebido nos Paços do Concelho da Horta, no passado dia 
27 de Outubro. 

Na sua breve intervenção de saudação e boas vindas, o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal da Horta enumerou alguns assuntos 
respeitantes à nossa ilha que dependem do Governo da República. De 
entre estes, salientou a importância para o desenvolvimento do Faial 
e dos Açores da ampliação da pista do aeroporto da Horta. 

Salientou ainda a lei dos compromissos e das finanças locais e o 
património militar existente no Concelho, não recebendo respostas 
satisfatórias sobre estes assuntos. 

A ampliação da pista do aeroporto da Horta é um investimento que 
há muito tempo é reivindicado pelos Faialenses e tem sido prometido 
por diversos agentes políticos regionais e nacionais mas nunca 
concretizado.  

Sobre esta obra o Sr. Primeiro-Ministro revelou que o Governo da 
República não está disponível para concretizar este investimento 
porque o mesmo não terá o retorno esperado. Ressalvou, contudo, 
que o investimento não deixará de ser feito se International Civil 
Aviation Organization (ICAO) o considerar necessário por razões de 
segurança. 

 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icao.int%2F&ei=iShRVNT5HczbaM3JgqAB&usg=AFQjCNG8dkiYhcc28714BpVjwwGI7nytkA&sig2=8RrSPDL-knbFewH-Cf7VQg&bvm=bv.78597519,d.d2s
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icao.int%2F&ei=iShRVNT5HczbaM3JgqAB&usg=AFQjCNG8dkiYhcc28714BpVjwwGI7nytkA&sig2=8RrSPDL-knbFewH-Cf7VQg&bvm=bv.78597519,d.d2s


Considerando que num território insular e ultraperiférico os 
investimentos em acessibilidades não podem ser decididos apenas 
tendo em conta critérios economicistas; 

Considerando que se impõe nestes investimentos ter também em 
conta o seu efeito potenciador no desenvolvimento económico da ilha 
do Faial e desta zona do arquipélago; 

Considerando que o longo historial deste processo prova que o 
aumento das margens de segurança das operações realizadas no 
aeroporto da Horta é exatamente uma das razões que recomendam a 
concretização deste investimento; 

Considerando ainda que estas palavras do Sr. Primeiro-Ministro 
constituem uma confirmação daquela que já se conhecia ser a 
posição deste governo, mas, apesar disso, não deixam de ser 
também mais um rude golpe nas justas e legítimas aspirações dos 
Faialenses. 

Os Vereadores subscritores propõem que a Câmara Municipal da 
Horta, reunida a 30 de Outubro, delibere: 

1 – Saudar a visita do Sr. Primeiro-Ministro aos Açores e 
especialmente ao Faial, sublinhando que tenha incluído no seu 
programa a apresentação de cumprimentos ao Presidente e Vereação 
desta Câmara e uma sessão solene no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. 

2 – Discordar frontalmente da posição assumida pelo Sr. Primeiro-
Ministro sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta. 

3 – Reafirmar que a ampliação da pista do Aeroporto da Horta é um 
dos investimentos mais importantes e estruturantes para o Faial pois 
para além de permitir aumentar as margens de segurança daquela 
infraestrutura aeroportuária, permitirá também potenciar o 
desenvolvimento económico desta ilha e da região, tanto na vertente 
comercial como turística.  

4 – Defender e apelar à constituição de uma parceria estratégica 
formada pelos Governos da República e Regional e pela empresa ANA 
– Aeroportos de Portugal com vista à concretização deste 
investimento. 

 

 
 



5 – Dar conhecimento desta deliberação: ao Primeiro-Ministro de 
Portugal, aos Deputados à Assembleia da República eleitos pelos 
Açores, à Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores e aos Grupos e Representações Parlamentares, ao 
Presidente do Governo Regional dos Açores, Presidente da 
Assembleia Municipal da Horta, ao Presidente do Conselho de Ilha do 
Faial, à Administração da empresa ANA, SA, ao Diretor do Aeroporto 
da Horta, ao presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Horta 
e aos Órgãos de Comunicação Social sedeados na ilha do Faial. 

 

Horta, 30 de Outubro de 2014 

 

Os Vereadores, 

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

 

Nota: Proposta aprovada por unanimidade com as alterações introduzidas 
pelo PS (essas alterações estão sublinhadas no texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

REQUERIMENTO 

ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO 

Considerando que entre as competências municipais o fornecimento 

de água às populações é seguramente uma das que maior 

responsabilidade exige dos Municípios, pois eventuais problemas 

podem colocar em causa a saúde pública; 

Considerando que o Município da Horta vem anunciando que tem 

investido parte significativa dos fundos comunitários a que tem 

acedido para melhoria do abastecimento público de água; 

Considerando que recentes problemas têm afetado o abastecimento 

de água na cidade, tornando a água imprópria para consumo nas 

freguesias da Matriz e Conceição; 

Considerando que a gravidade da situação exige que para além da 

sua resolução, se esclareça cabalmente as suas razões, bem como a 

conformidade dos procedimentos adotados pelo Município. 

Assim ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis os 

vereadores subscritores solicitam por escrito as seguintes 

informações: 

1 – O Município tem informação confirmada sobre o local ou locais de 

origem da contaminação da rede de abastecimento de água na 

cidade? 

2 – Qual é ou quais são esses locais? 

 
 



3 – Quais as causas que estiveram na base do problema que afeta o 

abastecimento de água na cidade? 

4 – Quais foram os procedimentos adotados pelo Município, quer 

internamente, quer no contato com outras instituições, após ter 

conhecimento dos resultados das análises que detetaram a 

contaminação da água? Solicita-se descrição e cópias dos 

documentos comprovativos desses procedimentos. 

5 – Solicita-se cópia dos resultados das análises feitas à água pelo 

Município desde o dia 1 de Julho passado até à presente data. 

Solicita-se igualmente que esses resultados sejam acompanhados de 

cópias dos ofícios que seguiram com as amostras para análise e dos 

que foram rececionados na Autarquia com os resultados. 

 

Horta, 21 de Outubro de 2013 

  

Os Vereadores  

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

 

REQUERIMENTO 

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS COM AMIANTO 

 

O amianto tem sido caracterizado entre os poluentes de primeira 

categoria, devido à sua toxidade e aos seus efeitos nocivos para a 

saúde humana e para o ambiente. 

A sexta alteração à Diretiva nº 76/796/CEE do Conselho, operada 

pela Diretiva nº 1999/77/CEE, da Comissão, de 26 de Julho, veio 

proibir a utilização de amianto a partir de 1 de Janeiro de 2005, nos 

Estados Membros da União Europeia. 

Esta legislação foi transposta para o ordenamento jurídico da Região 

Autónoma dos Açores através do Decreto Legislativo Regional nº 

12/2209/A que pretende, sobretudo, estabelecer “medidas que visem 

reduzir e evitar a poluição pelo amianto e proteger a saúde humana e 

o ambiente”. 

Considerando que este Decreto Legislativo Regional no nº2 do seu 

artigo 4º estabelece que “as câmaras municipais devem efetuar e 

manter atualizado um inventário das instalações, estruturas, edifícios 

ou equipamentos, públicos e privados (…) que na área do respetivo 

concelho, incorporem produtos contendo amianto”. 

 
 



Considerando que o número 3 do mesmo artigo estabelece que esses 

inventários “devem ser remetidos ao departamento do Governo 

Regional com competência em matéria de ambiente no prazo de um 

ano, contado da aprovação do presente diploma, e as respetivas 

atualizações anualmente, até 31 de Julho”. 

Considerando que a recente discussão sobre a eventual existência, no 

nosso Concelho, de condutas de abastecimento de água em 

fibrocimento contendo amianto, deixaram na opinião pública dúvidas 

e receios que importam esclarecer e atender. 

Considerando que segundo estudos realizados as fibras de amianto 

existentes nas condutas são tanto mais cedidas à água quanto mais 

envelhecidas estiverem essas condutas, devido à sua corrosão. 

Considerando que é do conhecimento geral que existe ainda, no 

nosso Concelho, muita rede de abastecimento de água envelhecida 

em fibrocimento. 

 

Assim ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis os 

vereadores subscritores solicitam por escrito as seguintes 

informações: 

1 – Cópia do inventário municipal atualizado enviado em 2013 ao 

Governo Regional, como estabelecem os números 2 e 3 do artigo 4º 

do Decreto Legislativo Regional nº 12/2009. 

2 – Existindo estruturas municipais com amianto, incluindo condutas 

de abastecimento público de água, solicita-se indicação do calendário 

para a sua substituição. 

 

 

 
 



3 – Face às dúvidas e receios recentemente levantados sobre os 

efeitos na saúde pública provocados pela existência de condutas de 

abastecimento de água em fibrocimento contendo amianto, a Câmara 

mandou efetuar alguma análise ao nível fibras de amianto existente 

na água? Se sim, quais os resultados? 

4 – A Câmara estabeleceu ou pondera estabelecer um plano de 

monitorização do nível de fibras de amianto na água de 

abastecimento público?  

 

Horta, 9 de Janeiro de 2014 

 

Os Vereadores 

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

REQUERIMENTO 

FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

Vivemos reconhecidamente um período de grandes dificuldades 

sociais que são resultado da crise profunda que atravessamos, mas 

também de políticas de vária índole que têm sido implementadas por 

vários agentes políticos a diversos níveis. 

Face à dimensão dessa crise, o poder local na sua generalidade 

procurou encontrar mecanismos para ajudar a atenuar os seus efeitos 

e consequências.  

Um desses mecanismos foi para muitas Autarquias a criação e/ou 

reforço do designado “Fundo Municipal de Emergência Social”. 

Na preparação do plano do Município para 2014 foi anunciado pelo 

Senhor Presidente que uma das grandes prioridades para este ano 

eram as questões sociais e que tal se consubstanciava num reforço 

significativo do Fundo Municipal de Emergência Social. 

Na altura afirmámos e deixámos registado na declaração de voto que 

comungávamos das preocupações sociais que fundamentam algumas 

das opções do plano nomeadamente no “apoio aos mais frágeis e aos 

que verdadeiramente precisam”.  

Afirmámos ainda que queríamos “acompanhar a maioria nestas 

preocupações mas para tal temos de ter as ferramentas adequadas”, 

pois, por exemplo, “não basta a informação de que as verbas 

atribuídas ao Fundo de Emergência Social vão aumentar, queremos 

também saber como se aplicam e para tal precisamos conhecer o seu 

 
 



regulamento, que não é público e que há várias semanas foi 

solicitado e que ainda não nos foi facultado”. 

O regulamento deste Fundo já nos foi entregue e colocado no site do 

Município, curiosamente um documento que não está datado nem 

assinado. 

Considerando que durante o presente mandato nunca foi presente à 

reunião de Câmara qualquer informação sobre a atribuição de apoios 

através deste Fundo, importa percebermos que tipos de apoios são 

concedidos através deste Fundo e quais os seus montantes. 

 

Assim ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis os 

vereadores subscritores solicitam por escrito as seguintes 

informações: 

1 – Em que data foi criado o Fundo Municipal de Emergência Social 

no Município da Horta? Qual a data da reunião de Câmara e de 

Assembleia Municipal em que o regulamento do mesmo foi aprovado? 

2 – Qual o montante de todos os apoios concedidos através desse 

Fundo desde a sua criação até à presente data? Solicita-se listagem 

de todos os apoios concedidos através deste Fundo neste Município. 

Horta, 20 de Março de 2014 

Os Vereadores 

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Susete Peixoto Amaro 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

REQUERIMENTO 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
HORTA 

FUNDO PRÓPRIO 

As Delegações de Competências da Câmara Municipal da Horta nas 
Juntas de Freguesia do Concelho são reconhecidas como uma 
parceria de grande importância para promover pequenos 
investimentos nas nossas freguesias, o que tem permitido melhorar o 
desenvolvimento e as condições de vida das nossas comunidades 
locais. 

A execução do investimento realizado nas freguesias com as dotações 
dos Protocolos de Delegação de Competências do Município tem-se 
relevado, na maioria dos casos, uma mais-valia na medida em que as 
Juntas de Freguesia têm conseguido rentabilizar esses recursos 
financeiros realizando maior volume de obra com menos custos 
devido ao seu empenhado trabalho, acompanhamento direto dos 
trabalhos e, muitas vezes, com recurso a mão-de-obra da sua própria 
autarquia, contribuindo também para o favorecimento da economia 
local das freguesias. 

A atribuição das dotações dos Protocolos de Delegação de 
Competências do Município com as Juntas de Freguesia nunca 
assentou numa base de critérios bem definidos mas sim numa prática 
que se instituiu a partir da capacidade de realização de cada 
autarquia de freguesia e que com o tempo se foi mantendo, com a 
variante do aumento ou redução em valores percentuais na sua 
atribuição por parte da Câmara Municipal.  

Em 2006 deu-se a primeira redução das dotações dos Protocolos de 
Delegação de Competências, com uma redução de 30%, para todas 
as Juntas de Freguesia. 

Em 2010 houve nova redução de 2.500 € para todas as freguesias. 

 
 



Até 2011 nos projetos apoiados pelos sistemas de incentivos, o 
Município da Horta sempre financiou a parte remanescente desses 
investimentos não suportada por aqueles.  

Em 2012, com a justificação das dificuldades decorrentes da crise 
financeira e consequente redução das transferências do Orçamento 
de Estado para as Autarquias, com maior impacto para os Municípios, 
a Câmara Municipal procedeu a nova redução, na ordem dos 30%, 
com maior incidência nas despesas correntes. Contudo, o Município 
sempre invocou não haver, neste caso, uma redução efetiva na 
medida em que as Juntas de Freguesia passariam a ter acesso a um 
“fundo próprio”, a ser protocolado caso a caso, para a 
comparticipação do Município nos investimentos realizados pelas 
Juntas de Freguesia com apoio dos sistemas de incentivos.  

Com a criação deste novo mecanismo de apoio ao investimento 
realizado pelas Juntas de Freguesia foi também assumido pelo 
Município que o valor atribuído a cada freguesia e não transferido por 
este devido à dificuldade da Junta de Freguesia em apresentar ou 
obter a aprovação da candidatura a sistemas de incentivos, o valor 
disponível da comparticipação financeira da Câmara Municipal relativa 
a este “fundo” seria redistribuído pelas Juntas de Freguesia com 
investimento realizado neste quadro.  

Assim ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis os 
vereadores subscritores solicitam por escrito as seguintes 
informações:  

1 – Qual a dotação global do Fundo Próprio em 2013 e 2014? 

2 – Qual o valor do Fundo Próprio atribuído a cada freguesia em 2013 
e 2014? 

3 – Quais as Juntas de Freguesia que receberam transferências 
financeiras do Fundo Próprio em 2013 e 2014? 

4 – Quais os investimentos realizados por Freguesia que receberam 
ou vão receber o apoio do Fundo Próprio de 2013 e de 2014? 

5 – Cópia dos Protocolos firmados para o efeito em 2013 e 2014. 

Horta, 22 de Setembro de 2014  

Os Vereadores 

 

 
 



 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

Análise ao Relatório do Revisor Oficial de Contas ao 1.º 
Semestre de 2013 

Os Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP/PPM analisaram este 
relatório, que embora não seja, uma certificação legal de contas, 
porque apenas analisa as contas do município relativas ao 1.º 
semestre, reveste-se de grande importância, uma vez que permite 
desde já ter alguma informação económica e financeira sobre o 
município, fazendo já também uma antevisão do que poderá ser a 
prestação de contas do ano económico de 2013. 

Neste sentido importa destacar alguns aspetos que consideramos 
pertinentes. 

A. Mantém-se neste relatório, referência às quatro reservas 
levantadas nas últimas Certificações Legais de Contas, 
nomeadamente: 
 

1. Processo entreposto ao Estado Português sobre a participação 
do IRS – não houve qualquer desenvolvimento quanto à 
expetativa do recebimento destas verbas no montante de 436 
mil euros, tendo sido incluídos no orçamento de 2013, mas não 
estando contemplada nas contas a incerteza da 
recuperabilidade destes valores;  

2. Amortização de bens sujeitos a beneficiação em anos anteriores 
– continua a existir divergências no cálculo destas 
amortizações, por razões de natureza informática e que 
continuam em fase de resolução há demasiado tempo. A 
resolução desta situação poderá originar ajustamentos 
significativos nas contas do município;  

3. Processo 142/08.4BEPDL contra a CMH – Autor: Jaime Ribeiro e 
Filhos, Lda. – Não houve desenvolvimentos desde 31.12.2011, 
no entanto os serviços acham que haverá audiência de 
julgamento até ao final do ano. O gabinete jurídico admite a 
possibilidade de condenação, não existindo provisão nas contas 
do município que cubra esta eventual responsabilidade no valor 
de 1.370 mil euros (a última vez que isto foi questionado em 

 
 



reunião de CMH, o presidente não admitia a possibilidade de 
condenação);  

4. Antiguidade de saldos de clientes – Foram iniciados 
procedimentos de análise e recuperação de saldos no montante 
de 127 milhares de euros, cuja antiguidade remonta já a 2003. 
O balancete de antiguidade de saldos tem uma diferença de 
cerca de 19.000€ para o balancete contabilístico. Isto pode 
originar ajustamentos bem como provisões de cobrança 
duvidosa que não estão refletidas nas contas do município. Para 
além destas situações, existem outras que importa realçar: 
 

B. A execução orçamental das receitas apresenta taxas de 
execução muito baixas ou quase nulas nos últimos anos, 
recomendando-se que os serviços avaliem se os montantes 
inscritos cumprem com os critérios estabelecidos pelo POCAL. 
(Ex: Participação Fixa do IRS de 2009 e 2010, cujo recebimento 
é incerto). 

Esta taxa de execução ronda os 31% e em período homólogo não se 
ficou acima dos 36%. Este facto é justificado por candidaturas a 
fundos comunitários em fase de aprovação e projetos em curso que 
ainda não se encontram executados financeiramente.  

Quanto à execução orçamental das despesas, os compromissos, bem 
como os compromissos por pagar aumentaram, dizendo respeito 
essencialmente a aquisição de bens de capital, que ascendem 
respetivamente a mais de 5 milhões de euros e a mais de 4.400 mil 
euros respetivamente, sendo comparticipados em 85% pelo 
PROCONVERGÊNCIA.  

A 30.06.2013, 49% dos compromissos estão faturados, no período 
homólogo anterior este valor ascende a 79%.   

A receita disponível apenas cobre 30% da dívida total existente, o 
que poderá ser preocupante no caso de o município ser condenado a 
pagar no processo Jaime Ribeiro e Filhos, Lda.  

No que diz respeito ao endividamento, o município encontra-se 
dentro dos limites de endividamento legais, cumprindo também com 
o princípio de equilíbrio corrente. 

 

 
 



C. Quanto ao Prazo Médio de Pagamento aos fornecedores, este 
situa-se nos 98 dias, excedendo os limites preconizados pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008. No entanto, 
realça-se o facto de à data do relatório não existirem 
pagamentos em atraso, em parte devido a planos de 
pagamentos efetuados com algumas entidades e também o 
facto de que a redução do PMP demonstra um esforço por parte 
do município em dar cumprimento a este indicador.  
 

D. Relativamente à Lei dos compromissos e dos pagamentos em 
atraso, o ROC não conseguiu concluir se o município cumpre ou 
não. Pediram esclarecimentos sobre o preenchimento doa 
Mapas de Fundos Disponíveis mas não foram esclarecedores, 
nomeadamente acerca dos compromissos assumidos com data 
de referência a 31.05.2013.  
 

E. No que diz respeito à Norma de Controlo Interno, estão a 
atualizá-la atá ao final do ano, sendo que só no próximo 
relatório de 31.12.2013, é que se pode testar esta norma. 
 

F. No período em análise o passivo aumentou devido a aumento 
de 97% nos fornecedores de imobilizado, mas descem a dívidas 
a fornecedores conta corrente e dívidas a instituições de 
crédito. 
 

Horta, 31 de Outubro de 2013 
 

Os Vereadores, 
 

Laurénio Tavares 
 
 

Susete Peixoto Amaro 
 
 

Ana Luísa Machado Dias 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

PLANO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 2014 

 

1 – Em primeiro lugar queremos deixar registada a nossa 
discordância com a forma como a maioria socialista apresentou e 
divulgou as propostas de plano e orçamento do Município para 2014. 
Fê-lo primeiro aos Órgãos de Comunicação Social e só depois aos 
vereadores da oposição. Este procedimento não só desrespeita 
vereadores legitimamente eleitos, como a própria Câmara. Além 
disso esta prática consubstancia uma persistente desvalorização das 
reuniões deste Órgão, onde deviam ser discutidos, em primeira mão, 
estes importantes documentos orientadores da nossa vida municipal.  

Queremos também registar que teria sido vantajoso que a maioria 
tivesse feito um esforço para facultar os documentos em apreço com 
maior antecedência aos vereadores da oposição, uma vez que os 
mesmos só nos foram entregues cerca das 19 horas do passado dia 
16. 

2 – Em segundo lugar queremos registar o cumprimento do espírito 
da lei que regula o direito da oposição. Na abertura desse processo 
de auscultação aos partidos titulares do direito da oposição, os eleitos 
pelo PSD, CDS-PP e PPM na Assembleia e Câmara Municipal 
apresentaram, no passado dia 25 de Novembro, os seguintes 
contributos e propostas para estes documentos: 

A) Intervenção no sistema de abastecimento público de 
água   

Os acontecimentos mais recentes de contaminação de água para 
consumo público no Concelho colocaram a nu enormes fragilidades 
que o sistema de abastecimento de água ainda possui.  

 
 



Além disso, o conhecimento de que no passado também existiram 
problemas de contaminação que não foram do conhecimento público, 
acompanhados de declarações contraditórias e equívocas de diversos 
intervenientes com responsabilidade atuais e no passado, colocaram 
em causa a confiança dos consumidores no sistema de abastecimento 
público de água do Município.  

Para reparar e atenuar estes danos importa agir de forma convicta e 
estruturada. 

Assim, o Município deverá intervir de forma a: 

- assegurar a proteção e a segurança de todos os reservatórios de 
água; 

- adquirir um sistema de tratamento em função do caudal 
efetivamente   consumido e de controlo da qualidade de água; 

- substituir as condutas em fibrocimento que contenham amianto; 

- introduzir procedimentos que garantam uma maior transparência e 
informação à população sobre a qualidade de água. 

- rentabilizar a água das nascentes reforçando o trabalho de 
manutenção e conservação destas. 

B) Melhoramento da rede viária municipal 
Se em tempos o Faial foi conhecido por ter as melhores estradas dos 
Açores hoje, infelizmente, tem uma das piores redes viárias da 
Região. Nesse mau estado incluem-se muitas estradas municipais. 

Assim, a Câmara deverá definir, em articulação com as Juntas de 
Freguesia, um plano de reabilitação a nível ilha, estipulando as 
prioridades, com base em critérios objetivos.  

As intervenções nas estradas municipais deverão ser mais completas: 
garantindo a substituição da rede de águas, o adequado escoamento 
de águas pluviais, aproveitando para as embelezar através da 
reabilitação dos taludes e dos muros com elas confinantes.   

C) Intervenção global e requalificadora do mercado 
municipal 

O mercado municipal deve ser, por excelência, a montra dos nossos 
produtos e um ponto turístico de referência da nossa cidade. Para 
assumir esse papel dinamizador da economia local e da baixa 
citadina, o mercado precisa de uma intervenção global e 

 
 



requalificadora que o torne mais moderno, adequado e mais atrativo 
para os comerciantes e consumidores. 

Assumindo esse desiderato estratégico a Câmara Municipal deverá 
proceder à execução desta intervenção. 

    D) Centro Municipal de Explicações  

Com o objetivo de ajudar os pais nas tarefas escolares e combater o 
insucesso escolar, o Município deverá criar o Centro Municipal de 
Explicações (CME). 

O CME deve funcionar de forma descentralizada nas freguesias, em 
horário adequado e deve ser garantido o seu acompanhamento 
técnico apropriado. Para a sua implementação poder-se-ão 
estabelecer parcerias com as entidades que atualmente já possuem 
ATL`s, reforçando, se for caso disso, a sua capacidade técnica; com 
professores, preferencialmente os que se encontrem em situação de 
desemprego; e até com a Universidade Sénior, podendo constituir 
uma forma de incentivar o voluntariado. 

E) Elaboração da Carta Social do Concelho 
Consideramos ser fundamental, especialmente nesta conjuntura difícil 
que atravessamos, proceder ao diagnóstico atualizado das 
necessidades sociais e da capacidade de resposta dos diversos 
agentes sociais do Concelho. Para tal o Município deverá elaborar a 
Carta Social do Concelho. 

A Carta Social, para além do diagnóstico da situação social do Faial, 
pretende ser um documento fundamental para a definição e 
operacionalização da política social municipal. 

Um objetivo estratégico deste documento deve ser igualmente definir 
o papel de cada interveniente social procurando reforçar e fomentar o 
trabalho em rede entre todos, proporcionando uma necessária e 
eficaz articulação das respostas sociais no Concelho, desiderato no 
qual o Município pode e deve ter um papel mais ativo. 

F) Equipamentos Sociais 
Considerando que algumas freguesias do Faial ainda não estão 
providas de edifícios polivalentes que alberguem as suas instituições 
e permitam que estas desenvolvam as suas atividades, deverá a 
Câmara Municipal empenhar-se para contribuir para debelar essas 
carências. 

 
 



Assim, propomos que o Município proceda à conclusão da obra do 
polivalente de Pedro Miguel, à aquisição dos terrenos para a 
construção do edifício polivalente da Feteira, bem como à elaboração 
do seu projeto. 

G) Alteração do tarifário da água para a agricultura 
O tarifário de água do Município da Horta para a agricultura 
consubstancia uma injustiça entre os nossos agricultores. Atualmente 
existem dois escalões: um para os “consumidores ligados na Lagoa 
Artificial”, em que essa água tem uma tarifa de 0,71€/m3, e outro 
para os “consumidores ligados na rede de abastecimento”, em que a 
água é-lhes cobrada a 1,02€/m3. Verifica-se um diferencial de 0,31€ 
que cria uma enorme injustiça entre empresários do mesmo ramo. 

Assim, propomos que seja criado para a agricultura um escalão único 
no tarifário de água e que a tarifa seja fixada no valor igual ao que 
está atualmente estipulado para os consumidores ligados na Lagoa 
Artificial”. 

3 – O resultado do processo de consensualização das propostas que 
apresentámos foi, no nosso entendimento, o seguinte:  

A) - Não encontramos nestes documentos respostas objetivas para 
as necessidades e preocupações que fundamentaram a nossa 
proposta para uma intervenção global no sistema de abastecimento 
público de água. Consideramos que remeter todas as preocupações 
expressas para um concurso, que data de 2010, que aguarda por 
visto do Tribunal de Contas, parece-nos aparentemente insuficiente 
e, sobretudo, não responde com eficácia e prontidão à grande 
preocupação que está subjacente a esta proposta de intervenção: 
restaurar a confiança das pessoas no sistema de abastecimento 
público de água. Continuaremos particularmente atentos neste 
domínio. 

B) – Em relação à rede viária, para além das obras em execução, 
tudo o resto é uma indefinição. 

Todavia importa aqui realçar que subjacente a esta proposta está 
uma filosofia de atuação diferente nas intervenções que se levam a 
cabo nas nossas estradas, Queremo-las mais completas e 
estruturadas, envolvendo mais as Juntas de Freguesia e criando 
oportunidades para as nossas empresas especialmente da área da 
construção civil. Basta circular por estradas recentemente 
intervencionadas para se perceber que a alteração na filosofia de 

 
 



intervenção é uma absoluta evidência e necessidade. Nestes 
documentos não ficaram expressas as nossas propostas e 
preocupações neste domínio. 

C) – Depois de muitos anos a prometer-se a elaboração do projeto 
para a requalificação do mercado municipal agora propõe-se 
finalmente a conclusão desse famigerado projeto. Assim, percebe-se 
que a intervenção proposta nem se iniciará em 2014. 

Aliás, a prioridade dada ao mercado está bem espelhada no plano 
quando se diz que a sua dinamização “está incluída no programa 
cultural”. A cultura pode ajudar, mas o nosso mercado o que precisa 
seguramente é de mais economia. 

D) – As preocupações que fundamentam a nossa proposta para a 
criação de um Centro Municipal de Explicações foram acolhidas e 
integradas no projeto “Novos Desafios”. Avaliaremos a seu tempo a 
adoção por esta metodologia e os seus resultados. 

E) – A necessidade de elaboração de uma Carta Social do Concelho é, 
no nosso entendimento, uma evidência. Saudamos, por isso, a 
introdução deste objetivo no plano. 

F) – Em relação aos equipamentos sociais apesar de não ser com a 
celeridade e intensidade de que gostaríamos, os objetivos propostos 
neste domínio estão assumidos no plano. 

Neste domínio merece também nota a construção do Centro Cívico e 
Recreativo de Castelo Branco. Porém, entendemos que este 
investimento devia procurar debelar outras carências de outras 
instituições da Freguesia que também precisam de locais apropriados 
para melhor desenvolverem as suas atividades. 

G) – No plano é assumido o objetivo de rever o tarifário de água para 
a agricultura mas não é referido que tarifário será adotado e a nossa 
proposta nesse domínio era clara. 

4 - Quem propõe, espera sempre que a outra parte aceite as suas 
propostas. Não estamos, pois, satisfeitos com a saldo deste processo. 
Sinceramente, com a repetida proclamação de abertura por parte do 
Senhor Presidente da Câmara, esperávamos mais. Avaliaremos 
cuidadosamente a execução destes documentos orientadores. 

5 – Na análise destes documentos não podemos deixar de ter bem 
presente a conjuntura de dificuldades que atravessamos. Daqui 

 
 



comungarmos das preocupações sociais que fundamentam algumas 
das opções apresentadas. Acudir aos mais frágeis e aos que 
verdadeiramente mais precisam, tem de ser uma orientação do 
tempo presente. Daí que os apoios tenham de ser geridos com 
parcimónia, com muito rigor e com muita transparência. 

Queremos acompanhar a maioria nestas preocupações mas para tal 
temos de ter as ferramentas adequadas. Para nós, por exemplo, não 
basta a informação de que as verbas atribuídas ao Fundo de 
Emergência Social vão aumentar. Queremos também saber como se 
aplicam e para tal precisamos conhecer o seu regulamento, que não é 
público e que há várias semanas foi solicitado e que ainda não nos foi 
facultado. 

Outra exigência que tem de ser introduzida no âmbito das políticas 
sociais é a avaliação de resultados. No plano anunciam-se medidas, 
apoios e programas sociais mas em nenhum momento é referida a 
necessidade e a intenção da sua avaliação.  

6 – No plano económico comungamos de alguns princípios, 
nomeadamente da agilização de processos de investimentos, da 
necessidade de atrair e incentivar investimento, da necessidade de 
sermos mais inovadores e cultivarmos o empreendedorismo. Porém, 
esse diagnóstico está há muito feito e as sucessivas câmaras 
socialistas não têm sabido responder a esses desafios, com 
resultados visíveis. Um bom exemplo disso é a criação de um 
Gabinete Municipal do Investidor, prometido pelo menos desde o 
mandato anterior, aparentemente de fácil implementação, mas nunca 
concretizado. 

7 – Estes documentos não dão também respostas, nem apontam 
orientações em domínios estratégicos para o nosso desenvolvimento 
sustentável. Referimo-nos à necessidade articulação entre 
investimentos estruturantes, como sejam: a obra do saneamento 
básico, a da Frente Mar, a 2ª fase do reordenamento do porto e a 2ª 
fase da variante. 

Outro domínio em que tal se verifica refere-se à necessidade de 
articular a Central de Triagem com a entrada em funcionamento do 
Centro de Processamento de Resíduos. 

 

 
 



8 – Atendendo ao processo de auscultação aqui descrito, atendendo 
às preocupações sociais subjacentes a estes documentos e atendendo 
a que são os primeiros documentos deste mandato, os vereadores 
signatários abstiveram-se na sua votação. 

 

 

Horta, 18 de Dezembro de 2013  

 
 

Os Vereadores  

 

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Ana Luísa Machado Dias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

Declaração de voto 

Anulação de concursos 

Considerando as reservas levantadas pelo PSD aquando da abertura 

destes concursos, nomeadamente alertando para o risco de nulidade 

destes procedimentos, como está bem expresso na ata da reunião de 

Câmara de 29 de Março de 2012. 

Considerando o conhecimento que obtivemos, e que expressámos, 

sobre a forma manifestamente incorreta como decorreu em particular 

o “procedimento comum para tempo indeterminado na carreira e 

categoria de Técnico Superior com licenciatura em estudos superiores 

especializados em Gestão de Empresas Turísticas” e com a qual não 

queremos compactuar.  

Considerando que existem neste procedimento reclamações e pedidos 

de informação que não foram satisfeitos a alguns concorrentes, 

nomeadamente os resultados das provas escritas de conhecimento 

realizadas a 18 de Outubro de 2013. 

Considerando que este processo está de tal forma confuso que a 

Câmara propõe a anulação de determinados concursos mas mantém 

aparentemente outros que foram abertos com a mesma 

fundamentação. 

Considerando que há princípios no Direito Administrativo que 

forçosamente têm que ser respeitados nestas matérias, 

designadamente o princípio da imparcialidade e o da igualdade. 

 
 



Considerando que é absolutamente condenável e desrespeitadora a 

forma como a Câmara geriu este processo, alimentando expetativas 

nas pessoas envolvidas depois de ter sido devidamente alertada para 

as dúvidas e consequências deste processo. 

Considerando que os vereadores subscritores não obtiveram 

conhecimento suficiente sobre a forma como decorreu o 

“procedimento para tempo indeterminado na carreira e categoria de 

Técnico Superior com licenciatura em engenharia do ambiente”. 

Considerando que se, por um lado, este desenlace vem reforçar as 

reservas que colocámos na altura sobre este processo, por outro 

lado, a forma como este processo foi gerido pelo Município leva-nos a 

querer de todo desvincularmo-nos dele. 

Face às razões invocadas os vereadores subscritores votaram contra 

a propostas de anulação destes procedimentos. 

Horta, 18 de Dezembro de 2013  

 

Os Vereadores 

Luís Garcia 

Laurénio Tavares 

Ana Luísa Machado Dias 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

DERRAMA 

O tecido económico faialense é reconhecidamente frágil e debate-se 
com os constrangimentos próprios das características do mercado 
onde está implantado e da conjectura global de dificuldades com que 
o país se depara. 

O desenvolvimento sustentado do Faial faz-se com empresas vivas, 
actuantes, dinamizadoras da economia, geradoras de riqueza e de 
emprego. Por isso, as políticas regionais e municipais devem procurar 
incentivar e apoiar o tecido empresarial para que ele cumpra 
cabalmente o seu papel numa sociedade que acredita na iniciativa 
privada. E se este é um princípio geral para qualquer contexto, muito 
mais verdadeiro é no contexto presente de dificuldades conjunturais 
acrescidas. 

Assim, a manutenção da Derrama é mais uma dificuldade que a 
Câmara Municipal cria às nossas empresas. Consideramos mesmo 
que esta medida, penalizadora para várias empresas, pode ter um 
efeito dissuasor do investimento por reduzir a disponibilidade 
financeira para reinvestimento.  

A manutenção deste imposto municipal, que não se aplica em vários 
concelhos de ilhas vizinhas, pode desmotivar a implantação de novas 
empresas no mercado local e favorecer outros mercados próximos, 
deslocalizando para estes maior investimento e consequentemente 
potenciar aí a criação de emprego. 

Por outro lado, este imposto pode ser gerador de inflação, pois as 
empresas com mais custos poderão repercutir esses custos nos 
produtos que comercializam, agravando o nível de vida dos 
munícipes.  

 
 



Manifestando a atual maioria na Câmara Municipal que uma das suas 
maiores prioridades é a criação de empresas e a dinamização da 
economia  

Pelas razões expostas os Vereadores do PSD votam contra a 
aplicação da derrama.  

 

Horta, 18 de Dezembro de 2013  

 

Os Vereadores  

 

Luís Garcia 

 

    Laurénio Tavares 

 

      Susete Peixoto Amaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

CONTRATO PROGRAMA URBHORTA 2014 

 

Foi anunciado que até ao final do ano de 2013 seria conhecido o 
Plano de Reestruturação da Nova Empresa Urbhorta, documento que 
já solicitamos mas do qual não temos conhecimento. Os vereadores 
da oposição desconhecem também o Plano de Atividades e 
Orçamento Previsional da Urbhorta, EMM para 2014.  

Como bem se percebe estes elementos são fundamentais para se 
poder ajuizar corretamente qual a estratégia para a organização e 
gestão da nova empresa. 

Para nós a alteração da filosofia de atuação e sobretudo a alteração 
da estratégia de gestão desta empresa e dos seus ativos é 
absolutamente decisiva para que ela não tenha o mesmo fim que 
teve a Hortaludus. 

Sempre defendemos uma perfeita e eficaz articulação entre os 
serviços prestados pelo Município e os prestados pelas empresas 
municipais para se evitar duplicação de serviços e para uma melhor 
racionalização de recursos humanos e financeiros. 

Inclusivamente pela leitura de uma recente entrevista do senhor 
Presidente a um jornal local, sobre o processo de fusão da Hortaludus 
e UrbHorta, parecia-nos que se estava a aproximar deste princípio e 
que implementaria esta orientação na atuação e gestão da empresa. 

Ora, este contrato-programa aparentemente contradiz aquele 
princípio ao prever uma duplicação de serviços na área da ação 
social. Passam-se competências nesta área para a empresa municipal 
que em nosso entender são, e devem continuar a ser, prestados pelo 
Gabinete de Ação Social do Município.  

 
 



Discordamos deste esvaziamento do Gabinete de Ação Social do 
Município e desta duplicação de serviços que gera desarticulação e 
desperdícios, como o passado provou, por exemplo, na área cultural. 

Pelas razões expostas os Vereadores signatários votam contra este 
Contrato Programa.   

 

Horta, 6 de Fevereiro de 2014 

 

                                                Os Vereadores, 

 

                                               Laurénio Tavares 

 

                                             Susete Peixoto Amaro 

 

                                            Ana Luísa Machado Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2013 

DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA 

Os vereadores do PSD/CDS-PP/PPM, embora com escassez de tempo 
para o efeito, analisaram com o cuidado possível o Relatório de 
Gestão e a Prestação de Contas relativos ao exercício de 2013 tendo 
observado alguns aspetos que merecem a nossa preocupação e que 
importa elencar. 

Da análise do Relatório de Gestão confirma-se que a Câmara 
Municipal da Horta, no exercício de 2013, continuou a não se assumir 
como o verdadeiro motor do desenvolvimento do concelho, na 
medida em que se verifica que a execução das grandes opções do 
plano - não foi além dos 75,7% - são na sua grande maioria a 
continuidade de objetivos elencados em planos anteriores, o que fica 
aquém das expetativas, e que projetos estruturantes que se arrastam 
no tempo, como sejam, a evolução do Parque Empresarial, o 
retardamento na requalificação das estradas municipais e 
consequente rede de águas, o saneamento básico, a reabilitação 
urbana, a requalificação do Mercado Municipal, a falta de apoio 
efetivo ao desenvolvimento da economia local, de entre outros, não 
alcançaram o desenvolvimento que o Concelho tanto necessita. 

Relativamente à Prestação de Contas, observa-se um aumento do 
resultado negativo em 2013 de cerca de 389 mil euros, fruto de um 
maior crescimento dos custos face aos proveitos, sendo que este 
resultado se situa em cerca de 1.096 milhão de euros negativos. 

Verificou-se ainda uma enorme variação na rubrica de resultados 
transitados. Esta variação deriva de correções às amortizações 
acumuladas de exercícios anteriores no montante aproximado de 1 
milhão e 455 mil de euros. Significa isto que nos últimos anos e como 

 
 



referido na certificação legal de contas, os resultados de anos 
anteriores se encontravam sobreavaliadas. No entanto, esta 
correcção resultou na resolução de uma reserva às contas, o que não 
podemos deixar de referir como um aspecto positivo. 

No que diz respeito aos custos, a rubrica de fornecimentos e serviços 
externos e custos com o pessoal foram as que mais se destacaram 
com um crescimento de 360 mil e 440 mil euros respetivamente, o 
que totaliza 800 mil euros.  

Por outro lado, os proveitos também cresceram não indo além dos 
132 mil euros.  

Relativamente às contas de balanço, regista-se um aumento no total 
das dívidas de terceiros para com o município no montante de 217 
mil euros, incluindo-se aqui um saldo devido de fundos comunitários 
e destaca-se também a recomendação do revisor oficial de contas 
para que se efectue uma análise aos saldos em aberto nas contas de 
clientes, bem como de efectuarem as diligências necessárias para que 
se possa aferir quais os valores passíveis de real cobrança. 

Ainda nas contas do activo, estranhamos o elevado montante de 
saldos em depósitos bancários no valor de 734 mil euros, mais 435 
mil euros do que no ano anterior e cujo valor poderia ter sido 
canalizado para pagamento a fornecedores e que atendendo aos 
tempos de dificuldade que atravessamos, teria sido de grande 
proveito para as nossas empresas locais. 

Quanto às dívidas a terceiros de curto prazo, regista-se uma 
diminuição nos fornecedores correntes de 160 mil euros, no entanto, 
os fornecedores de imobilizado crescem 371 mil euros, o que no total 
perfaz um aumento de 162 mil euros nas dívidas do município a curto 
prazo. Assim, a Câmara conseguiu reduzir em 13% o seu prazo 
médio de pagamentos (PMP) passando dos 101 dias em 2012 para 88 
no final de 2013. Mas no entanto, tal como refere o revisor oficial de 
contas na sua análise, “não foram atingidos os objetivos preconizados 
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 (Grau de 
cumprimento dos objetivos), os quais referem que o PMP deixa de 
estar em incumprimento caso o PMP tenha uma redução superior a 
25% comparativamente como PMP do ano anterior.” 

 

 
 



Em relação aos empréstimos a médio e longo prazo, destaca-se que o 
município liquidou empréstimos no valor de cerca de 558 mil euros, 
ficando-se por aproximadamente 5 milhões e 200 mil euros no final 
do ano em análise. 

Da análise efectuada à execução orçamental, verificou-se que a 
execução da receita não ultrapassou os 68%, tendo ficado aquém do 
período homólogo. 

As receitas de capital registaram apenas uma reduzida taxa de 
execução na ordem dos 37%, devido à existência de projectos em 
curso que ainda não se encontram realizados financeiramente, como 
é o caso do Proconvergência, que ficou pelos 29%. 

A execução da despesa foi menor em 2013, sendo que as despesas 
de capital não ultrapassaram os 44%. Verificou-se um aumento da 
despesa paga, influenciada em grande medida pelas despesas com o 
pessoal. 

Relativamente à certificação legal das contas, embora tal como foi 
referido anteriormente, se tenha procedido à correção das 
amortizações, não foi possível quantificar a totalidade do impacto 
dessas alterações nos resultados do exercício, nos proveitos diferidos 
e nos resultados transitados.  

Verifica-se que continua a decorrer o processo da empresa Jaime 
Ribeiro e Filhos, que envolve valores na ordem de 1.370 mil euros. 
No entanto não se registou qualquer desenvolvimento desde o 
relatório do 1.º semestre, onde os serviços do município 
perspetivavam a audiência de julgamento até ao final do ano, o que 
não ocorreu. O gabinete jurídico admitia nesse relatório a 
possibilidade de condenação, contudo não foi constituída qualquer 
provisão para riscos e encargos nas contas do município que 
permitissem cobrir esta eventual responsabilidade. 

Constata-se ainda que continua em aberto o processo interposto ao 
Estado Português relacionado com a comparticipação fixa de IRS, 
retida nos anos de 2009 e 2010, no valor de 436 mil euros, não se 
conhecendo qualquer desenvolvimento relativamente a este e qual a 
probabilidade de recuperação desses montantes. 

Quanto aos saldos de clientes, embora se tenha feito um reforço à 
provisão de cobranças duvidosas, continuam por analisar 288 mil 

 
 



euros destes saldos. Não é pois possível afirmar, se existe ou não, a 
necessidade de proceder ao aumento desta provisão. 

 

Da análise efetuada, embora se reconheça que existam alguns 
aspetos positivos referidos anteriormente, entendemos que existem 
outros que carecem de ser melhorados, como sejam a resolução das 
reservas, os pagamentos a fornecedores, o aumento da execução 
orçamental das contas e das grandes opções do plano, entre outros. 
Atendendo ainda que estas contas se referem ao exercício do anterior 
mandato, os vereadores do PSD/CDS-PP/PPM irão abster-se na 
votação do relatório de gestão e contas do município de 2013. 

 

Horta, 17 de Abril de 2014, 

 

Os Vereadores, 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Amaro 

 

Ana Luísa Machado Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2013 DAS EMPRESAS MUNICIPAIS 

HORTALUDUS E URBHORTA 

Os vereadores do PSD/CDS-PP/PPM, embora com escassez de tempo 
para o efeito, analisaram com o cuidado possível o Relatório de 
Gestão relativo ao exercício de 2013 das empresas municipais tendo 
observado alguns aspetos que merecem a nossa preocupação e que 
importa elencar. 

Nas contas consolidadas, o revisor oficial de contas volta a frisar a 
sobreavaliação do terreno do Parque Empresarial e Tecnológico da 
Horta, que se encontra registado nas contas da empresa municipal 
Urbhorta pelo valor de 1.795 milhões de euros, e cuja avaliação foi 
realizada a 31-12-2010 atribui um valor inferior a este terreno, não 
se conhecendo entretanto qualquer outra avaliação feita. 

Ainda relativamente a esta empresa municipal, importa evidenciar 
que a mesma foi alvo de um processo de fusão finalizado a 27-12-
2013, tendo incorporado a empresa municipal Hortaludus, uma vez 
que a mesma não cumpria com os requisitos previstos na lei que 
regula o Regime da Atividade Empresarial Local. 

Regista-se, no entanto, o reduzido número de vendas efetuadas de 
terrenos do Parque Empresarial e Tecnológico, apenas 4, totalizando 
58 mil euros, apesar das várias ações de promoção efetuadas junto 
de diversas entidades locais. Note-se que para o 1.º semestre do 
corrente ano, a empresa prevê um aumento de vendas destes ativos, 
pelo que tal será avaliado na devida altura. Não foi efetuada também 
a requalificação da envolvente à Torre do Relógio tal como se previa 
inicialmente. 

Relativamente à atividade da empresa Hortaludus, que no final do 
ano foi incorporada na Urbhorta, a mesma verificou um decréscimo 
significativo em 2013. Constatou-se uma diminuição no n.º de 

 
 



entradas em todas as suas infra-estruturas, sendo que a ocupação do 
Teatro Faialense, no que diz respeito ao cinema passou de 14% para 
11% e em termos de espetáculos de 41% para 33%. As aulas do 
Centro Hípico também diminuíram 32% e a taxa de ocupação das 
Boxes passou de 46% para 30%. Os Parques de Campismo desceram 
no número de campistas em 19% e em 20% no número de noites. A 
empresa fechou a sua atividade a 27-12-2013, com um resultado 
liquido negativo de 101 mil euros, que foi incorporado em outras 
reservas nas contas da Urbhorta.  

Após o processo de fusão, os rácios da Urbhorta cumprem com os 
requisitos legais da lei que Regula o Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local. Realçamos no entanto que estes rácios são 
analisados no espaço temporal de um triénio, pelo que há que ter 
uma especial atenção com a gestão desta empresa. A mesma 
finalizou o ano com um resultado líquido positivo de apenas 8 mil 
euros. 

Manifestamos assim, uma vez mais, a nossa preocupação com a 
sustentabilidade da empresa municipal Urbhorta, devido ao pesado 
défice recebido da empresa incorporada Hortaludus, associado á 
baixa ocupação dos equipamentos que a Urbhorta integra e passa a 
gerir, e pela reduzida procura e investimento das empresa privadas 
no parque empresarial e tecnológico. 

Pelo exposto, os vereadores do PSD/CDS-PP/PPM irão abster-se na 
votação do relatório de gestão da Hurbhorta e votar contra o relatório 
de gestão da Hortaludus.  

 

Horta, 17 de Abril de 2014, 

Os Vereadores, 

Laurénio Tavares 

Susete Amaro 

Ana Luísa Machado Dias 

    

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

Análise ao Relatório do Revisor Oficial de Contas ao 1.º 
Semestre de 2014 

Os Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP/PPM analisaram este 
relatório, que embora não seja, uma certificação legal de contas, 
porque apenas analisa as contas do município relativas ao 1.º 
semestre, reveste-se de grande importância, uma vez que permite 
desde já ter alguma informação económica e financeira sobre o 
município, fazendo já também uma antevisão do que poderá ser a 
prestação de contas do ano económico de 2014. 

Neste sentido importa destacar alguns aspetos que consideramos 
pertinentes.  

A. Verificam-se neste relatório diversas limitações ao âmbito do 
trabalho desenvolvido pelo revisor de contas, tais como: 

 
1. O município não preparou demonstrações financeiras a 

30.06.2014, pelo que a análise do ROC teve de se restringir aos 
balancetes analíticos e mapas de execução orçamental; 

2. A empresa externa de consultoria de advogados que foi 
contratada pelo município para acompanhar o processo relativo 
ao processo do empreiteiro Jaime Ribeiro não respondeu ao 
ROC dando nota de qual o estado do mesmo; 

3. A listagem de obras fornecida ao ROC para que este aferisse 
qual o valor correto a considerar no imobilizado em curso não 
se encontrava valorizada, bem como não foram fornecidos os 
autos de receção provisória relativo ao período em análise; 

4. O município não efectuou contagens às existências a 
30.06.2014; 

5. A informação financeira fornecida disponibilizada para validar os 
valores dos investimentos financeiros continha incorrecções; 

6. Não foram prestados os esclarecimentos necessários de forma 
atempada relativamente às divergências entre a dívida 
orçamental e a dívida patrimonial; 
 

 
 



B. Mantém-se neste relatório, referência às quatro reservas 
levantadas nas últimas Certificações Legais de Contas, 
nomeadamente: 
 

5. Processo entreposto ao Estado Português sobre a participação 
do IRS – não houve qualquer desenvolvimento quanto à 
expetativa do recebimento destas verbas no montante de 436 
mil euros, tendo sido incluídos no orçamento de 2014, portanto 
mantém-se a incerteza quanto à recuperabilidade destes 
valores;  

6. Amortização de bens sujeitos a beneficiação em anos anteriores 
– embora tenham sido desenvolvidos correcções ao cálculo das 
amortizações, mantém-se diferenças por regularizar na ordem 
dos 12.505€. Das correções efetuadas, há também necessidade 
de ajustar os saldos dos proveitos diferidos, que por sua vez, 
tem impacto nas contas de passivo e fundos próprios, que não 
se encontram quantificados;    

7. Processo 142/08.4BEPDL contra a CMH – Autor: Jaime Ribeiro e 
Filhos, Lda. – Não houve desenvolvimentos desde 31.12.2011. 
Uma vez que o consultor jurídico não respondeu ao ROC, os 
serviços jurídicos informaram que este processo encontra-se 
pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, 
aguardando audiência de julgamento, não se conseguindo 
perspectivar nem a condenação nem a absolvição do município. 
Não existe provisão nas contas do município que cubra esta 
eventual responsabilidade no valor de 1.370 mil euros; 

8.  Antiguidade de saldos de clientes – Não foi possível aferir 
sobre o reconhecimento e recuperabilidade dos saldos de 
clientes provisionados a 30.06.2014 no valor de cerca de 120 
mil euros. Há saldos de clientes/utentes que carecem de 
análise, devendo efectuar-se diligências de cobrança que 
permitam aferir quais os valores realmente cobráveis. Mais uma 
vez esta situação poderá originar ajustamentos nas contas de 
clientes/utentes, bem como nos fundos próprios 
 

C. Relativamente à execução orçamental, o revisor destaca a 
inscrição de algumas receitas no orçamento cuja probabilidade 
de execução é incerta, tais como; 
 

 
 



1.  As transferências do Estado relativas à participação fixa no 
IRS de 2009 e 2010, no montante de cerca de 436 mil 
euros; 

2. A receita da utilização da rede viária no montante de 153 mil 
euros, mas que no ano anterior teve uma taxa de execução 
de 0%; 

3. As receitas previstas da venda de bens de investimentos 
inscritas no montante de cerca de 692 mil euros, também 
em anos anteriores têm registado uma taxa de 
aproximadamente 0%.   

 
Ainda relativamente às receitas destaca-se o atraso verificado 
na prestação de informações à DGAL que levaram à retenção 
de 34 mil euros no Fundo de Equilíbrio Financeiro de Junho. 

D. No que diz respeito ao endividamento, o município encontra-se 
dentro dos limites de endividamento legais, cumprindo também 
com o princípio de equilíbrio corrente. 

 

E. Quanto ao Prazo Médio de Pagamento aos fornecedores, este 
situa-se nos 63 dias, encontrando-se dentro dos limites 
preconizados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
34/2008. Deste modo destaca-se como positivo o esforço do 
município em dar cumprimento a este indicador.  

 
F. Relativamente à Lei dos compromissos e dos pagamentos em 

atraso, o ROC refere que o Município não apresenta 
pagamentos em atraso. No entanto, verificaram incorrecções na 
forma com a antiguidade da dívida é calculada. 

 
G. No que diz respeito à Norma de Controlo Interno, novamente se 

constata que a mesma não foi devidamente revista/actualizada, 
mantendo-se mais uma vez a recomendação para que o 
Município o faça. Recorde-se que o Município se tinha 
comprometido a actualizar a norma de controlo interno até 
31.12.2013. 

 
H. No período em análise o passivo diminuiu, destacando-se a 

diminuição das dívidas a instituições de crédito, em virtude da 
liquidação de empréstimos e a diminuição das dívidas a 

 
 



fornecedores de imobilizado por via do recebimento de verbas 
dos fundos comunitários (Proconvergência). 
 

I. Embora o município registe no período em análise um resultado 
líquido positivo na ordem dos 130 mil euros, verificam-se várias 
situações consideradas pelo ROC como passíveis de alterar este 
resultado se tivessem sido consideradas na contabilidade, tais 
como: 
 
1. Cerca de 37 mil euros nas amortizações do exercício e 50 mil 

nas amortizações acumuladas; 
2. Receita por registar no montante de 81 mil euros e despesa 

de 51 mil euros detetada da análise às reconciliações 
bancárias; 

3. Sobreavaliação dos resultados líquidos do exercício devido a 
incorrecções no cálculo das taxas de alguns bem de 
investimento em 88 mil euros; 

4. Correcções a efectuar só em Setembro no valor de 21 mil 
euros nas receitas liquidadas do orçamento de receita e nas 
despesas de pessoal relativas à retenção efectuada ao Fundo 
de Equilíbrio Financeiro recebido em Abril para o Serviço 
Nacional de Saúde; 

5. Falta de reconhecimento atempado na contabilidade das 
transferências protocoladas com diversas entidades, que a 
30 de Junho de 2014, teriam diminuído o resultado líquido 
em 329 mil euros.  

 
Horta, 29 de Setembro de 2014 

 
Os Vereadores, 

 
Luís Garcia 

 
Laurénio Tavares 

 
Susete Peixoto Amaro 

 
 

 

 

 
 



 

 

Vereadores da Câmara Municipal da Horta 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

PLANO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 2015 

1 – O Plano e Orçamento da Câmara são documentos importantes da 
vida de um Município. Neles estão, ou deviam estar, as principais 
orientações, prioridades e as opções do investimento municipal. O 
estudo destes documentos requer tempo. E esse tempo os 
vereadores da oposição nesta Câmara não o tiveram, pois os 
documentos só nos chegaram no final do dia da passada terça-feira. 
Ou seja, nem o prazo legalmente estabelecido para a sua entrega foi 
cumprido.  

E este facto comprova bem que esta maioria não quer e não promove 
o envolvimento dos vereadores na vida do Município e não lhes 
proporciona os elementos necessários ao exercício normal do seu 
mandato, demonstrando, por isso, um claro desrespeito pelos 
vereadores da oposição, legitimamente eleitos, e por consequência 
pela própria Câmara. Este procedimento, aliado à persistente 
negação do direito de acesso a documentos que são solicitados, 
consubstanciam uma persistente desvalorização das reuniões deste 
Órgão, e do lugar e direitos que, por lei, pertencem aos vereadores.  

Este comportamento merece-nos um forte repúdio e tem de ser 
política e administrativamente sancionado. 

2 – No processo de auscultação que o Presidente da Câmara 
promoveu, junto do nosso Grupo da Assembleia Municipal, tentando 
cumprir o espírito do estabelecido no estatuto da oposição, ficámos 
conhecedores do percurso lento da execução das propostas que 
fizemos e que foram acolhidas para o plano de 2014. 

Já registámos como positivo o cumprimento do espírito desse 
Estatuto. Porém, também sempre afirmámos que esse diálogo tem de 
ser consequente. Não pode ser um diálogo para aparente 
cumprimento do estatuto da oposição ou para tirar a fotografia para a 
comunicação social. 

 
 



Como referimos na declaração de voto do plano transato não ficámos 
satisfeitos com o que foi acolhido das nossas propostas pela maioria. 

Mas ao analisar o ofício remetido pela Câmara sobre a sua execução 
ficámos verdadeiramente defraudados. Se pouco foi acolhido, pouco 
ou nada foi concretizado. 

Se admitimos que a concretização de algumas das nossas propostas 
carecem de um período mais alargado do que um ano para a sua 
execução, outras há cuja concretização podia e devia já ter 
acontecido. Entre estas destaca-se a alteração do tarifário da água 
para a agricultura. 

Existem ainda outras propostas que consideramos boas ideias e de 
elevado alcance mas, para além de não terem sido integralmente 
concretizadas, ainda foram desvirtuadas, como é o caso do Centro 
Municipal de Explicações. 

As propostas que fizemos há um ano e as preocupações que lhes 
estão subjacentes mantêm-se, por isso, absolutamente atuais. 

Acresce a isso o contributo que ainda recentemente demos, a 
solicitação da Câmara, para o Programa Operacional da Região 
Autónoma dos Açores 2014-2020. Lá, enumerámos aqueles que são 
para nós os eixos prioritários e estruturantes para o desenvolvimento 
do Faial e que, no nosso entendimento, devem nortear a atuação da 
Câmara Municipal da Horta nos próximos anos. Portanto, a maioria 
não se pode queixar da falta de contributos da nossa parte. 

3 – Comungamos das preocupações sociais que estão subjacentes a 
algumas opções e medidas propostas, pois a conjuntura atual assim o 
exige. 

Mas para além de medidas conjunturais, a política social municipal 
também tem de ter um caráter estrutural e esse não está presente 
neste plano. Foi essencialmente com os objetivos de estruturar a 
política social do Município e de promover a articulação das respostas 
sociais no Concelho, que propusemos a elaboração da Carta Social do 
Concelho. Mas como quase tudo o que é estrutural, essa elaboração 
vai-se, aparentemente, arrastar no tempo. 

Além disso, sempre afirmámos que os apoios têm de ser geridos com 
parcimónia, com muito rigor e com muita transparência e os seus 
resultados avaliados. E queremos fazer essa avaliação. Por exemplo, 
queremos saber onde e como têm sido utilizados as verbas 

 
 



disponibilizadas através do Fundo de Emergência Social. Pedimos 
essa listagem de apoios em março de 2014 através de requerimento. 
Até hoje e depois muitas insistências e dessa lista nos ter sido 
prometida, a verdade é que ela continua sem nos ser facultada e não 
sabemos que tipo de necessidades sociais são apoiadas com estas 
verbas. Este é mais um exemplo da sonegação de informação a que 
temos direito e que é essencial para o exercício do nosso mandato. 

4 – Neste plano consta uma decisão que a maioria tomou e que 
nunca trouxe às reuniões de Câmara, que é a de assumir a gestão do 
Centro de Processamento de Resíduos. Desconhecemos os 
fundamentos desta opção. O que sabemos é que a Câmara da Horta 
foi a única na Região que decidiu gerir diretamente este 
equipamento, quando nas outras ilhas serão privados a fazê-lo. Não 
podemos ter um discurso de apelo e incentivo à participação dos 
privados e, quando aparece uma oportunidade para estes, 
incoerentemente, não lhes permitimos que a aproveitem.  

5 – Há muito que defendemos uma intervenção global e 
requalificadora no mercado municipal que o torne mais moderno, 
adequado e mais atrativo para os comerciantes e consumidores. Esse 
investimento é estratégico para a dinamização da nossa economia 
local e para a revitalização da baixa citadina. 

Depois de anos a prometer um projeto para essa intervenção, agora 
a Câmara assume que vai desenvolver “internamente o projeto de 
remodelação”. Que tipo de intervenção é esta? Mais cosmética? 

6 – Também há muito tempo que defendemos outro ritmo e outra 
metodologia na reabilitação da rede viária. À medida que vamos 
verificando como se faz a reabilitação da nossa rede viária mais 
convencidos ficamos da necessidade de que essas intervenções nas 
estradas devem ser mais completas: garantindo a substituição da 
rede de águas, o adequado escoamento de águas pluviais, mas 
também aproveitando para reabilitar taludes e muros com elas 
confinantes, por questões de segurança, e aproveitando igualmente 
para as embelezar.  

7 – A dimensão plurianual destes documentos praticamente não 
existe. O desenvolvimento de processos como o saneamento básico 
não é conhecido. O da requalificação da frente mar parece que vai ter 
uma metodologia para também se arrastar no tempo, para 2015 
prevê-se apenas a “conclusão do caderno de encargos do concurso”.  

 
 



8 – Este mais parece ser um plano de atividades de uma agência 
promotora de eventos e de medidas avulsas. São opções. E a maioria 
tem toda a legitimidade para as tomar. Mas falta sobretudo a este 
documento uma estratégia de desenvolvimento coerente, estruturada 
e sustentável do Concelho. Essa é a sua principal omissão. Não 
merece a nossa concordância e tem, por isso, o nosso voto contra. 

 

9 – Em relação ao orçamento reconhecemos que existe alguma 
indefinição, sobretudo, ao nível dos fundos comunitários, por essa 
razão abstemo-nos na sua aprovação. 

10 – Em relação ao Orçamento previsional da empresa UrbHorta só 
no final da manhã deste dia tivemos acesso ao mesmo, daí que a 
nossa abstenção, neste caso, significa que não nos pronunciámos 
sobre o seu teor. 

 

Horta, 30 de Outubro de 2014  

 
 

Os Vereadores  

 

Luís Garcia 

 

Laurénio Tavares 

 

Susete Peixoto Amaro 
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