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No dia vinte e nove de outubro de dois mil e treze realizou-se na sala das sessões do 

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas dez horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.------------- 

 

O Presidente deu início aos trabalhos exprimindo votos de um mandato de sucesso. O 

Vereador António Ventura deixou também votos de um debate profícuo no executivo em 

prol do concelho afirmando a disponibilidade para colaboração dos vereadores do PSD, 

não descurando as funções de fiscalização da maioria. O Vereador Nuno Melo Alves 

deu os parabéns ao novo Presidente, assumindo um espirito de lealdade em prol do 

concelho mas sem abdicar da sua visão para os destinos de Angra. O Presidente 

interveio para dizer que a oposição poderá contar com toda a abertura para discussão 

das propostas que venham a apresentar.---------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente informou que os mandatos das diversas representações caíram com a 

cessação do anterior executivo, bem como as propostas trazidas a agenda e que não 

foram discutidas instando os vereadores a voltarem a apresentá-las.--------------------------- 

 

O Presidente informou ainda que vai continuar a dar aulas na Universidade. O Vereador 

António Ventura perguntou qual a implicação dessa decisão para o funcionamento da 

Câmara. O Presidente respondeu que não terá nenhuma pois as aulas serão em período 

pós-laboral.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Vereadora Catarina Matias tomou a palavra para felicitar o novo Presidente, referindo 

que, enquanto funcionária, terá a sua lealdade profissional e como vereadora irá 

trabalhar pela melhoria da vida dos angrenses.-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Período da Ordem do Dia 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
Regimento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo  
 
 
Ent. 1729 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à deliberação, pelo órgão executivo, do Regimento da Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo, nos termos da alínea a) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que estabelece o regime Jurídico das Autarquias Locais. --------------------------- 

 

O Vereador António Ventura apresentou várias propostas de alteração, nomeadamente, 

a data das reuniões passar para a sexta-feira de manhã com início pelas 10h00; a 

obrigatoriedade dos Planos e Orçamentos da Câmara, Serviços Municipalizados e 

Teramb serem enviados aos vereadores pelo menos, cinco dias antes da reunião onde 

serão discutidos; a inclusão no Período da Ordem do Dia da oportunidade de audições a 

entidades ou pessoas e a possibilidade de alargar para além dos trinta minutos o 

período destinado às intervenções dos munícipes nas reuniões públicas.--------------------- 

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este Regimento, com as 

alterações introduzidas.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Reuniões da Câmara Municipal – novembro e dezembro de 2013 e ano de 2014 

 

Ent. 1727 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à deliberação, pelo órgão executivo, para a marcação das reuniões da 

Câmara Municipal, nos termos 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que 

estabelece o regime Jurídico das Autarquias Locais, para os meses de novembro e 

dezembro de 2013 e ano de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou 

esta proposta, com a alteração do horário das reuniões, que será das 10H00 às 

13h00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



                                        
 
 

Vereadores a tempo inteiro e meio tempo 

 

Ent. 1728 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à deliberação, pelo órgão executivo, para que a Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo fixe em três o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio 

tempo nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pelas Leis n.ºs 5-A/2002, de 11 de janeiro, 67/2007, de 31 de 

dezembro, Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e 75/2013, de 12 de setembro. -- 

 

O Vereador António Ventura justificou a abstenção do PSD pelo facto de esta 

deliberação ser uma competência da maioria, opinião partilhada pelo Vereador Nuno 

Melo Alves.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- A Câmara Municipal, por maioria, com 4 votos a favor do Presidente e dos 

Vereadores do Partido Socialista e 3 abstenções dos Vereadores do PPD/PSD e do 

CDS-PP, aprovou esta proposta.------------------------------------------------------------------------ 

 

Delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal  
 
 
Ent. 1719 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à deliberação, pelo órgão executivo, da delegação de competências no 

Presidente, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro que estabelece o regime Jurídico das Autarquias Locais. - A Câmara 

Municipal, aprovou esta proposta, por maioria, com 4 votos a favor do Presidente 

e dos Vereadores do Partido Socialista e 3 abstenções dos Vereadores do 

PPD/PSD e do CDS-PP.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nomeação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Angra 

do Heroísmo  

 

Ent. 1721 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à nomeação, pelo órgão executivo, do Conselho de Administração dos 

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por 



unanimidade, deliberou nomear os seguintes membros para o Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados:----------------------------------------------------- 

 

Presidente – José Gabriel do Álamo de Meneses.------------------------------------ 

Vogal – Raquel Gomes Caetano Ferreira, que substitui o presidente nas suas faltas 

e impedimentos.------------------------------------------------------------------ 

Vogal – José Gaspar Rosa de Lima.-------------------------------------------------------  

 

Representante da Edilidade na Assembleia Intermunicipal da AMRAA 

 

Ent. 1722 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da Edilidade na 

Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região Autónoma dos 

Açores. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou designar o Vereador 

Guido de Luna da Silva Teles como representante da Edilidade na Assembleia 

Intermunicipal da AMRAA, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela 

Vereadora Raquel Gomes Caetano Ferreira.-------------------------------------------------------- 

 

Representante da Edilidade no Conselho de Administração da TERAMB EM 

 

Ent. 1723– Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da Edilidade no 

Conselho de Administração da TERAMB EM. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou designar como representante do Município de Angra do 

Heroísmo na Assembleia Geral da TERAMB E.M. o Vereador José Gaspar Rosa de 

Lima, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Vereadora Raquel 

Gomes Caetano Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Representante da Edilidade na AGESPI 

 

Ent. 1724 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da Edilidade na 

Associação para a Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira (AGESPI). – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, deliberou designar como representante da Edilidade 



                                        
 
na Direção da AGESPI o Vereador Guido de Luna da Silva Teles, sendo substituído 

nas suas faltas e impedimentos pela Vereadora Raquel Gomes Caetano Ferreira.--- 

 

Representante da Edilidade na GRATER 

 

Ent. 1725 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da Edilidade na 

GRATER. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou designar como 

representante da Edilidade na Direção da GRATER o Vereador Guido de Luna da 

Silva Teles, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Vereadora 

Raquel Gomes Caetano Ferreira.------------------------------------------------------------------------ 

 

Representante da Edilidade na ART 

 

Ent. 1726 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro do corrente, 

com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante do representante da 

Edilidade na Associação Regional do Turismo (ART). – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou designar como representante da Edilidade na Assembleia 

Geral da ART o Vereador Guido de Luna da Silva Teles, sendo substituído nas 

suas faltas e impedimentos pela Vereadora Raquel Gomes Caetano Ferreira.--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas dez horas e cinquenta 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, 29 de outubro de 2013. 

 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


