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ATA Nº 6 
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 
 

29 DE SETEMBRO DE 2021 
 
-------- Aos vinte e nove dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um, 
pelas dez horas e quinze minutos, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha 
Terceira, reuniu a Assembleia Municipal da Praia da Vitória na quarta sessão ordinária 
do ano de dois mil e vinte e um.  -------------------------------------------------------------------  
 
-------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: ------------------- 
-------- Francisco Alberto de Lima Ourique - PS em substituição de Paulo Manuel Ávila 
Messias – PS, Hélder Francisco da Silva Pereira – PS em substituição de Luís Miguel 
Vieira Leal – PS, Maria de Fátima Pimentel Alves Homem – PS, Francisco António 
Simões Rocha - PS em substituição de Isménia Carvalho Landeiro Alves, Elmano 
Manuel Vieira Nunes - PS, Valter Manuel Linhares Peres – PS, José Adriano Meneses 
Laranjo – PS, Nivalda de Fátima Meneses Bettencourt – PS, José Manuel de Aguiar 
Paim – PS, Agostinho Toste Simões – PS em substituição de Bruno João Branco Ávila 
Messias – PS, Eulália Ferreira Toste Leal – PS, Manuel Hildeberto Diniz Pires – PS, 
Paula Cristina Ávila da Rocha – PSD em substituição de Paulo Rui Mendes Homem – 
PSD, Bruno César Félix Nogueira – PSD, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – 
PSD em substituição de Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Francisco Leonel Mendes 
Simões Ávila – PSD, Paulo Manuel Martins Luís – PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – 
PSD, Nuno Graciliano de Almeida Cabral – PSD, José Aurélio Coelho Gomes – PSD 
em substituição de Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, João Paulo Rocha Ávila em 
substituição de Hélio Adriano de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Luís 
Carlos Duarte Vieira – Junta de Freguesia dos Biscoitos, José Avelino Santos Simões 
Borges em substituição de Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do Cabo 
da Praia, Rui Miguel Lemos Martins, em substituição de Júlia Martinha Martins Borges 
Faria - Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Paulo Rui Pacheco de Sousa – Junta de 
Freguesia das Fontinhas, César Leandro da Costa Toste – Junta de Freguesia da Vila das 
Lajes, Maura Filipa Pereira Branco – Junta de Freguesia do Porto Martins, Bruno 
Narciso Meneses Lopes – Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, António Manuel 
Mendonça Borges – Junta de Freguesia de Santa Cruz, Marco Aurélio Ferreira Toste – 
Junta de Freguesia de São Brás e Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia 
da Vila Nova. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros:--------------------------------------- 
-------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia 
Carvalho Landeiro Alves – PS, Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Paulo Rui 
Mendes Homem – PSD, Cláudia Filipa Gomes Silva – PSD, Joana Filipa Morais 
Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto – CDS-PP, Hélio Adriano 
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de Melo Rocha – Junta de Freguesia da Agualva, Mónica Andreia Simões Brum – Junta 
de Freguesia do Cabo da Praia e Júlia Martinha Martins Borges Faria - Junta de 
Freguesia da Fonte do Bastardo.------------------------------------------------------------------- 
 
 -------- À presente reunião apresentaram pedidos de substituição, nos termos do número 
um do artigo setenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze 
de Janeiro, e que foram aceites, os seguintes membros: -----------------------------------------  
 -------- Paulo Manuel Ávila Messias – PS, Luís Miguel Vieira Leal – PS, Isménia 
Carvalho Landeiro Alves – PS, Paulo Rui Mendes Homem – PSD, Cláudia Filipa 
Gomes Silva – PSD, Joana Filipa Morais Ribeiro – PSD, Pedro Gabriel Correia Nunes 
Teixeira Pinto – CDS-PP, Hélio Adriano de Melo Rocha – Junta de Freguesia da 
Agualva, Mónica Andreia Simões Brum – Junta de Freguesia do Cabo da Praia, Júlia 
Martinha Martins Borges Faria - Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Fábio 
Manuel Ávila Valadão – PS, Taciana Rafaela Silva Rocha – PS e Anália Maria Tavares 
Quadros Gaspar – PS. --------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Tiago Lúcio Borges de Meneses Ormonde, Raquel Lemos Borges, Rui 
Fernandes Nobre de Castro, Cláudia Fagundes Martins e Tiago Manuel Silva Borges. ---  
 
 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 
oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, o 
seguinte membro da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------  
 -------- Carlos Armando Ormonde da Costa. ------------------------------------------------------  
 
 -------- À presente reunião não apresentaram justificação de falta, nos termos do número 
dois do artigo vinte e nove, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 
de setembro, os seguintes membros: ---------------------------------------------------------------  
 -------- Bruno João Branco Ávila Messias – PS, Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS e 
Jorge Emanuel Costa Gomes – PSD. ---------------------------------------------------------------  
 
 -------- O 1.º Secretário, em conformidade com o regimento, informou que pelo facto 
de faltar o Sr. Presidente da Assembleia deveria ser eleito um membro da Assembleia 
para integrar a Mesa para que os trabalhos prosseguissem. Questionados os Membros da 
Assembleia para propostas de candidatura ao lugar de 2.º Secretário, o Grupo do Partido 
Socialista propôs o nome de Eulália Ferreira Toste Leal e não havendo mais propostas 
procedeu-se à eleição, tendo a mesma sido eleita por unanimidade, tomando desde logo 
o seu lugar na Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINT E E 
UM – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:   --------------------------------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com vinte e seis 
votos a favor, dezasseis do PS e dez do PSD e três abstenções, uma do PS e duas do 
PSD. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MI L E 
VINTE E UM – TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA:  ------------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com vinte e seis 
votos a favor, dezassete do PS e nove do PSD e quatro abstenções, uma do PS e três 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MI L E 
VINTE E UM – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:  --------------------------------------------  
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com vinte e nove 
votos a favor, dezoito do PS e onze do PSD e uma abstenção do PSD. -------------------    
 
 -------- CORRESPONDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------  
 -------- Foi dado conhecimento à Assembleia da existência de correspondência recebida 
desde a última sessão, a qual ficou à disposição de todos os membros da Assembleia. ----    
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas dez horas e vinte minutos iniciou-se o período da Ordem do Dia. ------------  
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 8 DE  JUNHO 
A 10 DE SETEMBRO DE 2021; -----------------------------------------------------------------   
 -------- O Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua apresentação, momento em 
que os Vereadores Tiago Ormonde e Raquel Borges abandonaram a sessão da 
Assembleia Municipal, dizendo que devido a ter decorrido recentemente uma sessão da 
Assembleia Municipal e terem discutido a atividade municipal nesta, ia apenas dar nota 
do que havia decorrido posteriormente a isso. ----------------------------------------------------               
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
SEMESTRE DE 2021 DA COOPERATIVA PRAIA CULTURAL.  ---------------------   
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 -------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para os pontos três a 
8 serem apresentados em simultâneo, o qual foi autorizado. Depois disso, apresentou os 
documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Paulo Luís, interveio e disse que aquele era um momento de 
balanço e de final de mandato, pelo que apenas queria colocar alguns pontos, isto é:------  
 -------- 1º Ponto – que continuavam com alguma desorganização temporal, relativa a 
prestações de contas, e que estas deveriam ser presentes, naquele órgão, em tempo útil, 
ainda que se estivesse cumprindo a lei; ------------------------------------------------------------  
 -------- 2º Ponto – que em relação à Cooperativa Praia Cultural, na rubrica “Outras 
contas a pagar”, no mesmo período de tempo fase ao ano passado, havia uma 
duplicação de valor, pelo que, solicitava esclarecimento sobre o que eram as referidas 
contas a pagar; -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3º Ponto – que em relação à Praia Ambiente, constatavam que havia uma 
degradação temporal do prazo médio de pagamento a fornecedores, de cerca de trinta 
por cento, num momento em que era crucial estreitar ainda mais a prestação de serviços 
com o recebimento de pagamentos; ----------------------------------------------------------------  
 -------- 4º Ponto – que em relação ao protocolo com o fundo ambiental, seria certamente 
um projeto com muitas nuances e com muitas variáveis o que faria com que os prazos 
ali presentes não fossem cumpridos. Realçou um pormenor, isto é, que o ano de dois mil 
e vinte e dois seria um ano meramente de circunstância de investimento no âmbito do 
referido fundo e que só a partir do ano seguinte seria realizado o mesmo, ou seja, só a 
partir de dois mil e vinte e três é que haveria o real impacto do investimento do fundo 
ambiental na Praia da Vitória. -----------------------------------------------------------------------        
 -------- O Presidente da Câmara Municipal disse que, em relação ao: ---------------------  
 -------- 2º Ponto – que tinha que ver com o procedimento de internalização em curso; ----  
 -------- 3º Ponto – que a Praia Ambiente, sob ordens da Câmara, ainda estava a tomar 
medidas para o Covid-19, mas a Câmara ainda nunca tinha feito o devido reforço 
financeiro em contrato programa, porque da análise que se havia feito, a Praia 
Ambiente, com algum esforço interno, conseguiria atenuar a situação, daí aquele 
impacto nos fornecedores. No entanto, informou que as medidas impostas tinham o seu 
términus a trinta de setembro, pelo que, a partir de outubro as receitas municipais e da 
Praia Ambiente iam aumentar; ----------------------------------------------------------------------  
 -------- 4º Ponto – que na sua intervenção inicial se referia a isso mesmo e que esperava, 
e que era o que estava no cronograma de trabalhos, que em dois mil e vinte e três a obra 
se iniciasse, mas tinha sérias dúvidas que isso acontecesse, porque num concurso 
público, no valor de cinco milhões de euros, alguém iria colocar algum problema. 
Concluiu dizendo que, aquele era um projeto de interesse público e fundamental para a 
Praia da Vitória e era importante que não ficasse perdido ou preso em disputas de 
consórcios e de empreiteiros, ou seja, quanto mais rápido fosse melhor e esperava que 
houvesse, do lado dos concorrentes, dos preponentes, aquela visão, mas isso era uma 
questão completamente alheia ao executivo camarário. -----------------------------------------          
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que o grupo municipal do PS se 
congratulava com a assinatura daquele protocolo. -----------------------------------------------  
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 -------- O Deputado Paulo Luís agradeceu os esclarecimentos prestados, mas, 
relativamente à questão do tempo médio de pagamento, disse que era o objetivo das 
transferências efetuadas pela Câmara assegurar o bom funcionamento e que não 
houvesse falhas, mas compreendia a argumentação apresentada. Por fim, disse que 
gostava de obter esclarecimentos sobre o estudo, lançado em abril do ano passado, 
acerca da revitalização do pós Covid-19 para as empresas, sabendo que o mesmo 
deveria ter sido entregue à Câmara Municipal em dezembro de dois mil e vinte. -----------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal respondeu que, por lapso não havia 
remetido o documento em causa, mas ia solicitar aos serviços o envio do mesmo. Em 
relação à Praia Ambiente, esclareceu ainda que, no ano de dois mil e vinte, tinham feito 
o devido reforço das transferências, o que não tinha acontecido no corrente ano, pelo 
que o esforço feito tinha sido apenas e por si só da Praia Ambiente --------------------------                             
 -------- A Assembleia tomou conhecimento.  ---------------------------------------------------   
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
TRIMESTRE DE 2021 DA PRAIA AMBIENTE, E.M..  ------------------------------------   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com o anterior. ----------------------------   
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
   
 -------- 5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020, DA TERAMB, EMPRESA M UNICIPAL 
DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA,  E.M.. ----   
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º 
TRIMESTRE DE 2021 DA TERAMB, E.M..  -------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 7. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE A INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA SEMESTRAL DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓR IA, 
ENVIADO POR SANTO VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS , SROC, 
LD.ª. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------     
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------   
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE O FUNDO AMBIENTAL E O 
MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, NO ÂMBITO DO REFORÇO  DO 
SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AGUALVA, PRA IA DA 
VITÓRIA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Este ponto foi apresentado em simultâneo com os anteriores. ------------------------              
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 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- O Deputado Paulo Luís solicitou autorização à Mesa para desejar ao Sr. 
Presidente de Câmara os melhores sucessos e agradeceu a todos os membros da 
Assembleia, dos últimos quatro anos, pelo normal e cordial funcionamento da mesma. 
A todos os presidentes de junta que mantinham o cargo e que continuavam naquele 
órgão, desejou que se mantivessem juntos em trabalho e equipa e aos restantes, 
agradeceu pela contribuição no funcionamento da Assembleia Municipal. Agradeceu, 
igualmente, à Mesa pela condução das assembleias municipais, a qual tinha tido um 
papel importante no funcionamento das mesmas. Dirigiu-se, ainda, aos Srs. Vereadores 
da Câmara Municipal dizendo que tinha sido um prazer trabalhar com todos eles. Por 
fim, desejou a todos um futuro de sucesso. -------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Francisco Ávila usou da palavra e disse que, tinha sido um prazer 
participar naquela Assembleia Municipal. Desejou a todos os que iam continuar que 
defendessem, intransigentemente, os interesses do concelho. Depois disso, esclareceu 
que, apesar de algumas das suas intervenções parecerem chatas e até feitas com base 
numa vontade de chatear o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores, sempre as 
tinha feito com base no estudo dos documentos que lhes eram apresentados e com o 
intuito de chamar a atenção para temas/assuntos/números que lhe pareciam 
preocupantes. Concluiu desejando a todos, os que não iam continuar a exercer funções 
políticas, os melhores sucessos pessoais e profissionais. ----------------------------------------      
 -------- O Deputado Elmano Nunes interveio e disse que aquela era a última sessão da 
Assembleia Municipal daquela legislatura, tal como era o último dia em que participava 
numa atividade política, isto é, terminava as suas funções políticas, ao fim de trinta e 
dois anos consecutivos como autarca do concelho da Praia da Vitória. Informou que, 
tinha sido um privilégio fazer parte de todos os órgãos autárquicos pelos quais tinha 
passado e que durante aquele percurso tinha feito muitas amizades, que iam continuar, 
tanto com os seus camaradas, como com os amigos da oposição. Acrescentou que, a 
idade a isso exigia, pois naquele momento era o membro mais idoso daquela 
Assembleia. Concluiu dando aos presentes, e que terminavam funções, um abraço e que 
queria continuar a cumprimentar os mesmos na rua e para os que iam continuar, votos 
sinceros de um excelente trabalho, defendendo sempre os interesses e desenvolvimento 
do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------  O Deputado Valter Peres usou da palavra começando por agradecer à Mesa o 
trabalho exemplar que tinham feito, à equipa que fazia as transmissões, à bancada do PS 
que sempre havia trabalho em prol da cidade da Praia da Vitória, bem como às restantes 
bancadas, que, com mais ou menos atrito, permitiram que saíssem das sessões da 
Assembleia Municipal tranquilos. Terminou dizendo que esperava que quem ali 
estivesse, nos próximos quatro anos, mantivesse o trabalho que tinha sido feito até ali. ---  
 -------- O Vereador Rui Castro interveio e disse que, após dezasseis anos de presença 
naquele órgão, se sentia muito honrado de o ter feito. Informou que, sempre tinha 
procurado que quatro fatores pautassem a sua atuação, ou seja, simplicidade; 
humildade; seriedade e boa educação acima de tudo. Disse que tinha a certeza de ter 
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feito amigos e ainda tinha maior certeza de não ter feito inimigos, o que o honrava 
muito. De seguida, desejou sorte aos que iam continuar a trabalhar em prol da Praia da 
Vitória e que não tinha dúvidas que era o que tinha estado, em primeiro lugar, na cabeça 
de cada um dos presentes. Posto isso, dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara e disse que 
o tempo encarregar-se-ia de mostrar o excelente presidente que este havia sido, que 
levava consigo um amigo e que tinha sido uma grande honra trabalhar com o mesmo, 
pela sua seriedade, capacidade de trabalho e tudo mais que já tinha tido a oportunidade 
de lhe transmitir particularmente. Concluiu, agradecendo a todos a amizade e desejando 
a continuação de bom trabalho. ---------------------------------------------------------------------    
 -------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e disse que, aquela 
também era a sua última Assembleia Municipal, ao fim de cerca de onze anos em sede 
de Assembleia Municipal. Disse que, naturalmente, até ao último dia e até à tomada de 
posse, o seu sentido cívico e a sua missão permaneciam, pelo que daria sempre o 
máximo e prepararia sempre as coisas em prol do concelho da Praia da Vitória. Repetiu 
que, ia procurar que a transmissão de pastas fosse feita da melhor forma possível, do 
ponto de vista técnico e despojada de qualquer situação menos clara. Referiu que, 
naturalmente e independentemente da visão e forma de olhar para a política distintas, 
achava que todos tinham o profundo reconhecimento que cada membro daquela 
Assembleia procurava sempre o melhor das suas intervenções em prol da Praia da 
Vitória. Informou que, reconhecia, mesmo nos seus adversários, aqueles que tinham 
capacidade de trabalho e que lutavam pelos seus ideais, nomeadamente, e respondendo 
ao Deputado Francisco Ávila, ao referido deputado, bem como aos que se seguiam. 
Acrescentou que, a experiência de gestão, levava-o a dizer que muitas vezes havia 
confronto e debate político de questões completamente alheias à própria gestão da 
Câmara Municipal. Por fim, e há semelhança de outras vezes, citou Sá Carneiro, pessoa 
importante na vida democrática do país - “A política sem risco é uma chatice, mas sem 
ética é uma vergonha.”, pois aquele era um lema de que procurariam sempre, com ética, 
honra, liberdade e democracia fazer sempre o melhor pela Praia da Vitória e pela sua 
população. ----------------------------------------------------------------------------------------------        
 
 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA:  ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 
Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 
ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 
acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 
pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  
 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram onze horas e vinte minutos, e não havendo mais 
nada a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da quarta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e um, da 
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qual, para constar, se lavrou a presente ata, que, depois de aprovada, vai ser assinada 
pela Presidente e Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. --------------------------------  
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 


