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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ANGRA 
DO HEROÍSMO, RELATIVA AO ANO 2010 

 

Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, pelas catorze horas e 
seis minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de 
Angra do Heroísmo, na sua sessão extraordinária, a cujos trabalhos presidiu o Sr. 
deputado municipal Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, no exercício das funções de 
presidente da Assembleia Municipal, secretariado pelos Srs. deputados municipais Vasco 
Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz e Cristina Margarida Alves de Sousa respectivamente 
1º e 2º secretário da referida Mesa. 

 

A - PERÍODO DE ABERTURA 

 

O Sr. presidente da Mesa, depois de saudar os presentes, determinou que se procedesse 
à chamada, tendo-se registado as seguintes presenças: 
Grupo Municipal do Partido Socialista 

Anabela Mancebo Gomes, António Gabriel Fraga Martins Maio, António Toledo Alves, 
Cristina Margarida Alves de Sousa, Fábio António Lourenço Vieira, Francisco Sérgio 
Frade Frota Tavares Barros, Hélio Manuel Melo Vieira, João Carlos Castro Tavares, João 
Luís Sanchez dos Santos, José Gabriel Pimentel da Silva, José Gonçalves Borges, José 
Guilherme de Ávila Brasil, Luís Leonel Teixeira Salvador, Manuel Gabriel Dias Lopes, 
Manuel Henrique Assis Ferreira, Maria Luísa da Cunha Ribeiro, Paulo Agostinho 
Fagundes Cota, Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Salvador da Rocha Lopes, Sérgio 
Manuel Pedro Cardoso, Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz. 

Grupo Municipal do Partido Social democrata 

Alódia de Melo Rocha Costa e Silva, Basílio Narciso de Sousa, Guilherme Ferreira de 
Melo, Honorato Bettencourt Lourenço, Jorge Henrique Costa Belerique, Luís Alberto 
Garcia de Castro Pereira da Costa, Luís Miguel Forjaz Rendeiro, Manuel Conde 
Bettencourt, Maria Antonieta Bettencourt do Canto, Mónica Reis Simões Seidi, Rita 
Olaio de Mendonça Andrade, Rómulo de Ficher Correia. 

Do CDS-PP 

Ana Isabel do Canto Meneses Paim Bruges Miranda, José Alberto Moniz Borges, Nuno 
Alberto Lopes Melo Alves. 

Deputados municipais independentes 

José Cipriano de Sousa Martins 

Da Câmara Municipal 

Andreia Martins Cardoso da Costa, Alonso Teixeira Miguel, Anselmo José Rocha 
Barcelos, Fernando Francisco de Paiva Dias, Francisco Cota Rodrigues, Raquel 
Margarida Pinheiro da Silva. 

 
B – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Não se registaram intervenções por parte do público. 

 

C – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Alteração aos estatutos da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e 
Valorização Ambiental da Terceira, EEM, para aprovação, nos termos do artigo 
53.º, n.º 2, alínea l) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Sra. presidente da Câmara procedeu às explicações correspondentes às alterações a 
introduzir aos estatutos da empresa TERAMB, informando que, na sequência da sua 
aprovação pelas Assembleias Municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, os 
presidentes de Câmara haviam procedido à entrega, para parecer prévio, da proposta 
aprovada na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo à notária Dra. Joana Pinheiro 
e à conservadora do Registo Comercial Dra. Carla, com vista à efectivação da escritura 
da referida empresa municipal e respectivo registo comercial. 

Deu conta também da aprovação unânime pelos vereadores de todos os partidos das 
propostas de alteração sobre o assunto em apreço apresentadas na última reunião de 
Câmara, solicitando que, na expectativa da aprovação por parte das Câmaras municipais 
de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória dos estatutos agora reformulados, ficasse desde 
já autorizada a constituição de uma comissão composta por um elemento de cada 
autarquia, com vista à revisão ortográfica de ambos os documentos. 

O Sr. d.m. Nuno Melo Alves informou que o seu partido não se oporia à constituição da 
referida comissão e votariam a favor das alterações apresentadas. 

O Sr. d.m. Luís Rendeiro, considerando a votação unânime em reunião de Câmara, 
anunciou o voto favorável do grupo municipal do seu partido, apesar dos altos e baixos 
de todo o processo, esperando-se melhor agilização futura e consenso entre ambos os 
municípios, evitando alguns mal-entendidos como a aprovação de documentos diferentes 
em ambas as assembleias municipais. 

Solicitou também que, em vez de pequenas notas, fossem disponibilizadas aos grupos 
municipais as actas integrais das reuniões de Câmara. 

Mostrando-se favorável à gestão de resíduos na ilha Terceira por uma entidade única, 
votariam favoravelmente, mantendo no entanto as reservas já manifestadas quanto à falta 
de informação do método de tratamento a utilizar e dos respectivos custos financeiros e 
ambientais. 

O Sr. d.m. Francisco Barros destacou a importância estratégica para a ilha de uma 
empresa intermunicipal de gestão de resíduos, apesar de algumas vicissitudes de percurso 
relacionadas com algumas discrepâncias nos textos apresentados nas assembleias 
municipais de ambos os concelhos. 

Em nome do seu grupo municipal aquiesceu à criação de uma comissão de redacção, 
desejando o rápido avanço da TERAMB na resolução do problema dos resíduos na ilha. 

A Sra. presidente da câmara, satisfeita com a posição consensual entre todos os 
partidos com assento na AM e na CM, lembrou que o assunto tratado respeitava a todos e 
que os interesses do concelho se posicionavam sempre em primeiro lugar. 
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Não esquecendo a participação dos restantes vereadores, destacou a postura colaborante 
do Sr. vereador Fernando Dias na reunião de Câmara em que o assunto fora debatido, 
com vista à detecção e eliminação de possíveis falhas. 

Posta à votação, a alteração aos estatutos da TERAMB constante do Ponto 1 foi 
aprovada por unanimidade. 

Mediante proposta do Sr. d.m. Luís Rendeiro, merecedora da concordância unânime dos 
membros da AM, a redacção do documento ficaria a cargo dos gabinetes jurídicos de 
ambas as autarquias. 

2 – Quarta revisão ao Orçamento e às GOP da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, relativos a 2010, para aprovação, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Sra. presidente da Câmara informou que a empresa municipal seria constituída com 
o capital social de 50 000 euros, cabendo 60% à CMAH e 40% à CMPV, implicando os 
30 000 euros correspondentes à CMAH a abertura de uma rubrica com a consequente 
revisão do orçamento da autarquia. 

O Sr. d.m. Nuno Melo Alves, não se opondo à alteração, que implicava uma redução na 
rubrica referente à construção de iluminação, questionou os motivos pelos quais a obra 
não se realizara. 

A Sra. vereadora Raquel Silva esclareceu que os pedidos relativos à iluminação pública 
canalizados pelas Juntas de Freguesia por vezes apenas visavam a substituição de 
lâmpadas, os quais, após verificação pelos serviços de fiscalização, eram encaminhados 
para a EDA, sendo que, muitos deles se encontravam por satisfazer e facturar, 
aguardando os respectivos orçamentos da empresa de electricidade que poderiam 
demorar cerca de dois meses. 

Não se registando mais intervenções, posta à votação, a Revisão ao Orçamento e às 
GOP constante do Ponto 2 foi aprovada por unanimidade. 

O Sr. d.m. Vasco Capaz, precedendo a leitura da minuta das deliberações, considerou 
que se fizera história, não só pela rapidez com que decorrera a reunião da Assembleia 
Municipal, como também pela primeira vez os dois municípios acordarem na constituição 
de uma empresa intermunicipal com jurisdição na totalidade da ilha. 

Posta à votação, a minuta das deliberações da sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Angra do Heroísmo foi aprovada por unanimidade. 

O Sr. presidente da Mesa, despedindo-se dos presentes, em tom de brincadeira, 
ressaltou a rapidez com que se desenrolaram os trabalhos, recordando o Dr. José Luís 
Nunes, parlamentar nacional de qualidades excepcionais, quando, certo dia, informou que 
faria uma intervenção tipo biquíni: curta, excitante e escondendo os pontos essenciais. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas 14H23M do dia 21 de 
Outubro de 2010, da qual se lavrou a presente acta que vai assinada pelo presidente da 
Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo e pelo seu redactor, 1º secretário da 
respectiva Mesa. 
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O Presidente da Mesa 

 

_________________________________ 

Ricardo Manuel Rodrigues Barros 

 

 

 

 

O 1º Secretário 

 

___________________________________ 

Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz 

 


