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No dia oito de novembro 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.------------ 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

O Vereador António Ventura pediu que a Câmara solicitasse junto da entidades 

competentes os números do concelho sobre taxa de desemprego, abandono escolar 

precoce, Rendimento Social de Inserção, toxicodependência e a percentagem de 

trabalhadores da Base das Lajes residentes em Angra.--------------------------------------------- 

 

O Vereador alertou igualmente para as queixas dos empresários sobre as falhas no 

fornecimento de eletricidade na Terceira e questionou sobre a derrocada de um muro no 

Pico da Urze. O Presidente explicou que a autarquia tinha alertado o proprietário sobre o 

estado daquela estrutura e que o mesmo se preparava para dar início à sua recuperação 

quando a parede ruiu. O Presidente defendeu que a melhor solução para o local seria a 

de não voltar a reconstruir a parede, acrescentando que a Câmara tem conhecimento de 

situações idênticas na Ribeirinha e na rotunda das Bicas, tendo já alertado os 

proprietários.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Vereadora Raquel Ferreira comunicou que a autarquia está a negociar a contratação 

de uma empresa local para aplicar um tratamento contra as térmitas nos edifícios 

municipais estando igualmente a estudar a criação de um apoio aos munícipes nesta 

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Nuno Melo Alves questionou o evento de São Martinho organizado pela 

Câmara, perguntando se o mesmo significava seria um regresso à política de 

“sardinhadas” que deu azo a grandes prejuízos no orçamento da Culturangra. O 

Presidente respondeu que a ideia é trazer animação para o centro da cidade e que até 

ao final do ano serão organizados mais eventos com esse objetivo, apesar dos 

constrangimentos orçamentais. O Vereador Nuno Melo Alves sugeriu que a autarquia 

divulgue de forma adequada esse tipo de eventos de forma a não passar a ideia para a 



opinião pública que se está a regressar a políticas do passado que não tiveram bom 

resultado. A Vereadora Raquel Ferreira realçou que a população se queixa de falta de 

animação em Angra e que a Câmara entendeu que o São Martinho seria uma boa altura 

para organizar um evento com gente do concelho.--------------------------------------------------- 

 

O Presidente tomou a palavra para referir que a programação cultura da autarquia terá 

prioridade máxima para a atividade local, e que as importações de artistas de fora serão 

uma exceção à regra, com aposta na qualidade.------------------------------------------------------ 

 

 

Período da Ordem do Dia 

 

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

Pedidos de Isenção de pagamento de taxas 

 

Pº 01/1998/152 - Requerimento datado de 16 de Setembro do corrente ano, de 

Recolhimento de São Gonçalo, com sede em Rua da Rosa, freguesia da Sé, para 

decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, artigo 5º, do Regulamento Municipal de 

Taxas, a isenção do pagamento, no todo ou em parte, da taxa de 2.115,88 € (dois mil 

cento e quinze euros e oitenta e oito cêntimos), devida pela emissão do alvará de 

utilização de Lar de Idosos, do prédio sito na Rua da Rosa, freguesia da Sé. Encontra-se 

munido de pareceres favoráveis do Arquiteto Municipal e do Diretor de Departamento. – 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou isentar as taxas na sua 

totalidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pedidos de Isenção de pagamento de taxas por infestação por térmitas 

 

Pº 13/2013/106 - Requerimento datado de 19 de Setembro do corrente ano, de Filipe 

José de Medeiros Faria Ribeiro, residente em Largo de São Bento, nº 15-2º Dto., 

freguesia de São Bento, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 7, artigo 5º, 

do Regulamento Municipal de Taxas, a isenção do pagamento, no todo ou em parte, da 

taxa de 263,40 € (duzentos e sessenta e três euros e quarenta cêntimos), devida pela 

emissão do alvará de construção, referente às obras de substituição da cobertura e de 

caixilharias do edifício sito na Rua Dr. Henrique Brás, nº 20, freguesia da Conceição. 



                                        
 
Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Arquiteto Municipal e do Diretor de 

Departamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou isentar as devidas taxas na sua 

totalidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parecer prévio de localização de exploração de massas minerais 

 

Pº 21/2013/12 – Requerimento datado de 25 de Junho de 2013, de Filipe Humberto 

Lourenço de Sousa e Aida Dias Martins de Sousa, residentes na Ribeira das Cinco, 

freguesia das Cinco Ribeiras, solicitando, nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 

270/2001, parecer de localização e respetiva certidão, relativo à pesquisa/exploração de 

massas minerais que pretendem realizar no prédio denominado Pico do Galiarte, 

localizado por detrás do Pico da Bagacina, freguesia do Posto Santo. Encontra-se 

munido de pareceres desfavoráveis do Arquiteto Rogério Lourenço e do Diretor de 

Departamento. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer 

desfavorável, nos termos das informações dos técnicos municipais.--------------------- 

  

Parecer prévio não vinculativo - Construção de parque de movimentação de gado 

bravo – Serra - Ribeirinha 

  

Pº 11/2013/5 - Nos termos do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, propõe-se a emissão de 

parecer prévio não vinculativo, de acordo com a alínea b), o n.º 2 do artigo acima 

indicado, relativo ao pedido de construção de um parque de movimentação de gado 

bravo na Serra da Ribeirinha, freguesia da Ribeirinha. Vem acompanhado de pareceres 

favoráveis da Arquiteta Maria João Miranda, tendo em conta o despacho do então 

Vereador Hugo Rosa considerando que a construção pode ser considerada uma 

instalação de interesse social e cultural para efeitos do disposto no Plano Diretor 

Municipal e parecer favorável do Diretor de Departamento. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou emitir parecer favorável, nos termos dos pareceres dos 

técnicos municipais.----------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 

Pedidos de cedência de transporte 

 

Ent. 5415 – Ofício da EB1/JI de Pico da Urze, n.º 4, datado de 25 de setembro de 2013, 

solicitando transporte para 8 alunos e 1 adulto do jardim-de-infância daquela Escola para 

o próximo dia 18 de novembro. Propõe-se o indeferimento deste pedido, em virtude das 

viaturas já estarem ocupadas na data em causa. Para deliberação do órgão executivo 

municipal, nos termos da alínea u), n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, indeferiu este pedido, em 

virtude das viaturas solicitadas já estarem ocupadas na data pretendida.--------------- 

 

Ent. 5414 - Pedido da EB1/JI do Cantinho, datado de 27 de setembro de 2013, 

solicitando apoio no transporte dos alunos daquela instituição para visita de estudo a 

realizar no dia 22 de novembro de 2013. Encontra-se reservada uma viatura de nove 

lugares para o efeito. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.--------------------------------------------- 

 

Cedência de estruturas - ratificação 

 

Ent. 5572 – Ofício da Junta de Freguesia de Terra Chã, n.º 283/2013, datado de 3 de 

outubro de 2013, solicitando a cedência de cinco barraquinhas, a fim de serem utilizadas 

nos dias em que decorre a Festa da Castanha. Foram cedidas as estruturas em causa. 

Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.----------------------------------------- 

 

Cedência de espaços - ratificação 

 

Ent. 5401 - Pedido da Direção Regional da Solidariedade Social, para cedência de 

espaços e apoio técnico para realização do Workshop "Livro Branco sobre o 



                                        
 
Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações". Foi cedido o pretendido. Foi 

cedida a sala do Piano Bar, bem como o projetor. Para ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos do n.º 3, artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ent. 6000 - Pedido da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, para 

cedência de espaço e material técnico para a realização de uma Formação de Artesãos 

no CCCAH, nos dias 6, 7 e 8 de Novembro, para ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos do n.º 3, artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cedência de palco - ratificação 

 

Ent. 5478 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio "O Baloiço" 

datado de 1 de outubro de 2013, para a cedência de um palco para a realização de uma 

Festa de comemoração do S. Martinho. Foi autorizada a cedência e montagem do palco. 

Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.----------------------------------------- 

 

Cedência do Grande Auditório do CCCAH 

 

Ent. 5263 - Pedido da Tuna Académica da Escola Superior de Enfermagem de 

Angra do Heroísmo (TAESEAH), datado de 31 de julho de 2013, para cedência do 

Grande Auditório do CCCAH e disponibilização de apoio técnico ao nível do som e da 

iluminação, para a realização do XII Olé Tunas - Festival de Tunas Académicas da Ilha 

Terceira, no próximo ano de 2014. Propõe-se a cedência do espaço, sendo o 

pagamento das horas aos colaboradores encargo da requerente. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido 

sem encargos para o requerente.----------------------------------------------------------------------- 

 



Restituição de taxas 

 

Ent. 3272 - Pedido da AMI - Ajuda Médica Internacional, datado de 4 de junho de 

2012, no sentido de serem restituídas as taxas pagas pelo licenciamento de publicidade 

nos anos de 2008 a 2012, no valor de € 176, 28, nos termos do artigo 5.º, n.º 1 do 

Regulamento Municipal de Taxas e do artigo 140, n.º 2, al. b) do Código do 

Procedimento Administrativo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, indeferiu este 

pedido, em virtude de não ter sido requerido na devida altura.------------------------------ 

 

Empreitada para intervenção urgente nos arruamentos municipais danificados 

pelo mau tempo de março de 2013 – Ribeira do Testo/Poço do Além, Jogo da Bola, 

Canada do Barata, Ribeira do Testo/Quatro Caminhos e Ribeira de Seca de Cima - 

Ratificação 

 

Ent. 1199 – Despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 4 de novembro 

de 2013, que determinou a não adjudicação da proposta da Tecnovia e revogação da 

decisão de contratar no âmbito do procedimento de ajuste direto urgente sobre a 

intervenção em epígrafe, para ratificação do órgão executivo, nos termos do artigo 35.º, 

n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Empreitada para intervenção urgente nos arruamentos municipais danificados 

pelo mau tempo de março de 2013 – Grota do Tapete - Ratificação 

 

Ent. 1146 – Despachos do Presidente da Câmara Municipal, datados de 4 e 5 de 

novembro de 2013, que determinaram a revogação da decisão de contratar no âmbito 

do procedimento de ajuste direto urgente sobre a intervenção em epígrafe, bem como 

autorização da despesa, decisão de contratar (artigo 36.º do CCP), escolha do 

procedimento (artigo 38.º do CCP) na modalidade de concurso público urgente, 

aprovação das peças do procedimento (artigo 40.º do CCP), para ratificação do órgão 

executivo, nos termos do artigo 35.º, n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------ 



                                        
 
 

Empreitada de construção do pavilhão desportivo da escola do ensino básico da 

freguesia do Posto Santo - Ratificação 

 

Ent. 3442 - Relatório do Júri referente à lista de erros e omissões, constante do anexo 

12, relativo ao concurso público para a empreitada para a construção do Pavilhão 

Desportivo da Escola Básica do Posto Santo, para ratificação do despacho favorável do 

Presidente da Câmara Municipal, pelo órgão executivo, nos termos do n.º3 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro conjugado com o n.º 5 do artigo 61 e n.º2 do 

artigo 64.º, ambos do CCP. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.----------------------------------------- 

 

Empreitada de Repavimentação de Diversos Arruamentos do Concelho – pacote 4 

– 2.ª fase - Ratificação 

 

Ent. 1786 - Informação do Diretor de Departamento, datada de 4 de novembro de 

2013, para autorização de um concurso público para a empreitada de Repavimentação 

de Diversos Arruamentos do Concelho, pacote 4, 2ªfase. Para ratificação nos termos do 

artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a decisão de contratar (artigo 

36.º do CCP), escolha do procedimento (artigo 38.º do CCP), aprovação das peças do 

procedimento (artigo 40.º do CCP), constituição do Júri (artigo 67.º do CCP) e 

autorização da despesa. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.----------------------------------------- 

 

Empreitada de Reabilitação e Criação de Arruamentos do Concelho – Pacote 4 - 

Ratificação 

 

Ent. 766 - Relatório final referente ao concurso público para adjudicação da empreitada 

de "Reabilitação e Criação de Arruamentos do Concelho Pacote 4, nos termos dos n.ºs. 

3 e 4 do artigo 148.º do CCP conjugado com a alínea f), n.º1 do artigo 33.º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, tendo em linha de conta o preceituado na alínea b), n.º1, 

artigo 18.ºdo Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de junho. -------------------------------------------------- 

Para ratificação do despacho favorável do Vice-presidente da Câmara Municipal, pelo 

órgão executivo, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 



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

praticado pelo Vice-presidente da Edilidade.------------------------------------------------------- 

 

Concurso público para execução da Empreitada de Construção de Reservatório de 

Água e Condutas em Fonte Faneca – Terra Chã – SMAH 

 

Ent. 6062 - Ofício n.º SAI-SMAH/2013/2397, de 04-11-2013, dos Serviços 

Municipalizados da Câmara de Angra do Heroísmo, remetendo o Relatório final de 

análise das propostas referente ao procedimento identificado em epígrafe, datado de 01-

11-2013, acompanhado dos demais documentos que compõem o processo, para 

adjudicação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A abertura do presente concurso foi aprovada em reunião da Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo, de 10-09-2013. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

aprovou todas as propostas contidas no relatório final e determinou a adjudicação 

da proposta da empresa TECNOVIA AÇORES – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, 

S.A., de 07-10-2013, pelo valor total de € 797.356,13 (setecentos e noventa e sete 

mil trezentos e cinquenta e seis euros e treze cêntimos), ao qual acresce o IVA à 

taxa legal em vigor nos termos conjugados do artigo 73.º e do n.º 4 do 148.º do 

CCP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zona Industrial de Angra do Heroísmo – lote 37 

 

Ent. 6609 - Ofício enviado pela empresa Geoterceira, S.A., de 28 de dezembro de 

2012, a requerer que seja cedido a título gratuito o direito de superfície sobre lote 37, 

com a área de 5000m2, sito na Rua Basílio Simões, freguesia do Porto Judeu, descrito 

na Conservatória do Registo Predial com o n.º 2529 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 1454, a favor do Município, atribuindo-se à presente doação o valor 

patrimonial determinado pelo Serviço de Finanças, no final do ano 2012, pelo valor de € 

45.661,15 (quarenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos), 

para aceitação, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas g) e j) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aceitou a 

doação do direito de superfície do lote em causa.------------------------------------------------ 

 

 

 



                                        
 
 

Cedência definitiva do prédio sito na Rua de Baixo de São Pedro 

 

Ent. 4085- Ofício da Junta de Freguesia de São Pedro, datado de 12 de julho de 2013, 

a solicitar a cedência definitiva do prédio sito na Rua de Baixo, freguesia de São Pedro, 

descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 1238, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 719, sendo que o valor atribuído à cedência em causa é de €19 050 

(dezanove mil e cinquenta euros). Para deliberação do órgão executivo municipal, nos 

termos do artigo 33.º, n.º 1, alíneas g) e o) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou ceder definitivamente à Junta de 

Freguesia de São Pedro o citado prédio.------------------------------------------------------------- 

 

Constituição da Comissão Municipal de Trânsito 

 

Ent. 1788 – Proposta do Presidente da Câmara, datada de 4 de novembro de 2013, no 

sentido de serem designados os membros para integrar a Comissão Municipal de 

Trânsito de Angra do Heroísmo, nos termos das alíneas ee) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

aprovou esta proposta.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alteração aos estatutos da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização 

Ambiental da Terceira, EEM 

  

Ent. 6061 - Proposta da TERAMB E.M de alteração dos seus estatutos para aprovação 

da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, mediante proposta da Câmara 

Municipal, nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, apreciou esta proposta 

e deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal nos citados 

termos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Primeira alteração do Plano Plurianual de Investimentos para 2013 

 

Ent. 6061 - Proposta da TERAMB E.M de alteração do Plano Plurianual de 

Investimentos 2013, para aprovação do órgão executivo, nos termos do disposto no 



artigo 13º dos seus estatutos, na sequência da necessidade da sua adequação à 

execução financeira do contrato da “Empreitada de construção de aterro de resíduos 

banais (8ª célula do AIIT)” e aprovação prévia dos órgãos executivos das entidades 

públicas participantes para assunção de compromissos plurianuais, nos termos do n.º 1 

do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto. – A Câmara Municipal, por maioria, 

com 4 votos a favor do Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista e 3 

abstenções dos Vereadores do Partido Social Democrata e do CDS-PP, aprovou 

esta proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Empréstimo a medio prazo 

 

Ent. 6061 - Proposta da TERAMB E.M de contrair um empréstimo bancário à Caixa 

Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo pelo valor de cinco milhões de euros, 

pelo prazo máximo de 159 meses, para aprovação da Assembleia Municipal de Angra 

do Heroísmo, mediante proposta da Câmara Municipal, nos termos do disposto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 

financiamento do projeto “Reordenamento do aterro intermunicipal da ilha Terceira e 

valorização energética dos resíduos sólidos urbanos do grupo central e ocidental”, 

projeto apoiado pelo Programa Operacional de Valorização do Território (POVT). – A 

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

Vereadores do Partido Socialista e 2 abstenções dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, apreciou esta proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos citados termos legais.------------------------------------------------ 

O Vereador do CDS-PP Nuno Melo Alves ausentou-se da reunião no momento da 

discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos 

termos do artigo 44º do CPA.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Parquímetros - isenções 

 

Ent. 1796 – Proposta do Presidente da Câmara Municipal, datada de 4 de novembro 

de 2013, no sentido de ser reconhecida a isenção do pagamento da taxa relativamente a 

veículos utilizados por eleitos locais, para deliberação nos termos do artigo 6.º, n.º 3, do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade de Angra do Heroísmo. 

A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou esta proposta.------------------------- 

 



                                        
 
Fundo de maneio para as Festas Sanjoaninas 2014 
 

 
Ent. 1797- Presente a proposta do Presidente da Câmara Municipal para a 

constituição de um fundo de maneio para as Festas Sanjoaninas 2014, para autorização 

do órgão executivo, nos termos do n.º 2.3.4.3 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.- 

 

Proposta para atribuição de Votos de Louvor aos funcionários Francisco Luís 

Ribeiro Gomes, José Maria Ferreira Botelho e Manuel dos Santos da Silva 

Machado Pires 

 

Ent. 1156 – Proposta do então Presidente da Câmara em exercício, datada de 8 de 

julho último, no sentido do Município atribuir Votos de Louvor aos funcionários Francisco 

Luís Ribeiro Gomes, José Maria Ferreira Botelho e Manuel dos Santos da Silva 

Machado Pires galardoando e premiando os trabalhadores municipais pela sua 

assiduidade, dedicação, zelo, profissionalismo e espírito de causa. – A Câmara 

Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou os votos em causa com 

os seguintes resultados:----------------------------------------------------------------------------------- 

Voto de louvor a Francisco Luís Ribeiro Gomes – 7 votos a favor.------------------------- 

Voto de louvor a José Maria Ferreira Botelho – 7 votos a favor.----------------------------- 

Voto de louvor a Manuel dos Santos da Silva Machado Pires – 7 votos a favor.------- 

 

Encerramento de serviços 

 

Ent. 5584 – E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 8 

de outubro de 2013, o qual envia duas cartas enviadas à Sra. Ministra de Estado e das 

Finanças e ao Sr. Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, respeitante ao 

encerramento de serviços. Para conhecimento do órgão executivo municipal. – A 

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------- 

 

No final da reunião o Vereador Nuno Melo Alves chamou a atenção para a existência de 

um muro saliente pertencente a uma casa em ruínas, no Pico da Urze que coloca 

dificuldades à circulação. O Presidente acrescentou existirem problemas dos dois lados 



dessa via, informando que foi pedido aos serviços técnicos da autarquia que façam um 

estudo técnico sobre todo aquele troço de forma a encontrar uma solução. ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

encerrada a reunião pelas onze horas e cinquenta 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, 8 de novembro de 2013.---------------------------------------------------------- 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 


