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No dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de

Sessões  do  edifício  dos  Paços  do  Concelho  a  reunião  extraordinária  da

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.--------------------------------------------------

Pelas  14:10  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

Deliberação

Teramb – Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2016

Ent. 5187 - Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2016 da Teramb,EM,

para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea c) artigo.º

20.º do estatutos da Teramb e posterior envio à Assembleia Municipal, para

efeitos  de  fiscalização.  - A Câmara  Municipal,  com  as  abstenções  dos

Vereadores  do  PSD  e  do  CDS-PP,  aprovou  o  relatório  em  causa  e

deliberou enviar  o mesmo à Assembleia  Municipal  nos citados termos

legais.(190/2017/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  a  Teramb  obteve  bons  resultados  em  2016,

decorrentes da exploração da CVE, referiu que se houvesse condições para

venda de toda a produção à EDA, teríamos cerca de 1,2 milhões de euros em

energia,  o  que  significava  uma  diminuição  na  importação  de  combustível

fósseis e consequente aumento do PIB. ----------------------------------------------------

Referiu que atualmente, a produção de energia durante da noite não estava a

ser paga, por falta de capacidade da rede em absorver a energia produzida e

que  esta  situação  só  seria  ultrapassada  através  da  construção  da  central

hídrica reversível. ---------------------------------------------------------------------------------
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Referiu ainda que a TERAMB tinha gerado cerca de 20 empregos e que era o

terceiro  ano  consecutivo  que  não  tinha  sido  necessário  injetar  recursos  da

autarquia  na  empresa,  ao  contrário  do  que  estava  previsto  no  estudo  de

viabilidade económica. ---------------------------------------------------------------------------

O Vereador Nuno Melo questionou o aumento tão grande de pessoal. Ao que o

Presidente informou que se devia à entrada em funcionamento da CVE, que

houve necessidade de pessoal para operar a CVE, a mineração das bolsas,

bem como operar o centro de tratamento dos resíduos do matadouro. ------------

Ratificação

Escola de Santa Bárbara – Empreitada de Conclusão das Instalações da

Escola do Ensino Básico

Ent.  4148  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal  ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  do

despacho emanado pelo mesmo, datado de 19/04/2017, nos termos do n.º 3

do  art.º  35.º  do  Regime  Jurídico  das  Entidades  Intermunicipais  e  do

Associativismo Autárquico, no que respeita à aprovação da minuta do contrato.

- A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(191/2017/CMAH)-------------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião,  pelas catorze horas e trinta e cinco minutos da

qual  se  lavrou  a  presente  ata  que,  depois  de  lida,  foi  aprovada  e  vai  ser

assinada.---------------------------------------------------------------------------------------------

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por

unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. -----------------------

Angra do Heroísmo, 24 de abril de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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