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No dia dezasseis de março de dois mil e quinze realizou-se no Gabinete da Assembleia

Municipal  do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Mu-

nicipal de Angra do Heroísmo.----------------------------------------------------------------------------

Pelas dez horas e nove minutos, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a

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

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Fernando Dias, questionou, no seguimento

dos contatos que tem tido com habitantes da Freguesia de São Bartolomeu, para quando

está prevista a intervenção na rua Batista de Lima. Questionou ainda porque não é feita a

atualização do cartaz de cinema na Praça Velha. ------------------------------------------------------

O Presidente informou que o atraso no inicio da obra, se deve ao acidente na Feteira que

destruiu a máquina. O Vice-Presidente informou que a obra se iniciou, na presente data,

do lugar do Funchal para cima, e será feita por troços para permitir o acesso às habita-

ções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao cartaz do cinema o Vereador GuidoTeles informou que está a ser alterado

o template do cartaz, dai que tenha havido atraso na atualização.---------------------------------

 

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas



1.1. Aprovação da ata n.º 5 da reunião ordinária de 6 de março de 2015. -  A ata foi

aprovada por maioria, com uma abstenção do Vereador Fernando Dias, em vir-

tude de não ter estado presente na reunião em causa.--------------------------------

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,

recreativa ou outra de interesse para o município), do Regulamento Municipal de In-

centivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nos termos conjuga-

dos da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,  do Regulamento Municipal de Taxas e do

n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

2.1.  Ent.  1260–  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira

Automóvel Clube, para o dia 8 de março de 2015, destinada a prova da modalidade de

karting,  para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta  Câmara Municipal  em

exercício, nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 do artigos 6.º do Regulamento

Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------

O  valor  da  taxa  isentada  é  de  20,00  €  (vinte  euros).  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.

(111/2015/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 1335 – Pedido da Tuna Académica Feminina “Musa e Tuna” da Universidade

dos Açores,  solicitando a cedência de brindes para oferecer às Tunas a concurso no

primeiro festival de tunas femininas. Para ratificação do ato administrativo de entrega de

um conjunto de oferta a cada uma das três tunas convidadas, bem como de um emblema

a  cada  elemento.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal,  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  conjugado com

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e com n.º 3 com o artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

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



praticado pelo Vereador Guido Teles. (112/2015/CMAH)------------------------------------------

2.3. Ent. n.º 920 - Pedido da  Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos Portu-

gueses para a cedência gratuita de uma sala no CCCAH, para a realização do Encontro

Anual do Bastonário da Ordem com os respetivos membros da Delegação Regional a 6

de março, para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2,

alínea b), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21

de fevereiro de 2014, conjugado com  a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do arti-

go 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimida-

de,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(113/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. n.º 7223 - Pedido do Bando Juvenil de Artistas Amadores da Ilha Terceira

"agrup'Arte, de cedência gratuita do Teatro Angrense, apoio técnico e logístico e receita

de bilheteira, para a realização do musical "GENTEemBRANCO", a 27 e 28 de fevereiro

e 1 de março. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal , conjugado com a alínea f) do

n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Munici-

pal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com  a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º

3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por una-

nimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.

(114/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. n.º 1223 - Pedido da Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, para a cedência

gratuita de 10 estrados, necessários para a realização do Concerto de Pasodobles calen-

darizado para 14 do corrente mês de março, no Centro Cultural de S. Bento, ficando o

seu transporte a cargo dos requerentes. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea d) no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas,  apro-

vado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com  a alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º e 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 pela

Vereadora Raquel Ferreira. (115/2015/CMAH)-------------------------------------------------

2.6. Ent. n.º 1526  - Pedido da Direção de Finanças de Angra do Heroísmo, para a ce-

dência do Pequeno Auditório do CCCAH, a 13 do corrente mês de março, para a realiza-

ção de uma ação de formação sobre o modelo 3 do IRS, edição  2015, destinada a cerca



de 60 formandos, entre os quais funcionários das Juntas de Freguesia e do RIAC. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º, do

Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro, conjugado com o artigo

35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimi-

dade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(116/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.7 - Ent. n.º 463 - Pedido do Grupo de Finalistas da EBS Jerónimo Emiliano de An-

drade, para a realização a cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH a 9 de

março do corrente ano, bem como apoio técnico e logístico, pagamento de direitos à So-

ciedade Portuguesa de Autores e produto da bilheteira, para angariação de fundos para a

viagem de finalistas. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do Regula-

mento de Incentivos a Atividades de Interesse Municipal  e da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo

6.º do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fe-

vereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.- A Câ-

mara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (117/2015/CMAH)---------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3

do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o muni-

cípio),  do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal

e   do Regulamento Municipal de Taxas

3.1. Ent. n.º 7842 – Pedido da Cáritas da Ilha Terceira, solicitando o apoio da Câmara

Municipal na elevação de um muro num terreno cedido àquela Instituição, junto à zona de

acesso à Poça dos Frades, Freguesia de São Pedro. Para deliberação do órgão executi-

vo municipal nos termos do Regulamento de Incentivos a Atividades de Interesse Munici-

pal  e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câ-

mara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor de €985,31,

a  fim  de  ser  construído  um  muro  com  remate  “mãos  postas”.



(118/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. n.º 1298 - Pedido do Clube de Golfe da Ilha Terceira, para a cedência de um

quiosque octogonal, com isenção de taxas, necessário para a organização do torneio 8.º

TAP Vitória, que se realiza a 21 e 22 de março, em parceria com o Clube Rotary da Ilha

Terceira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento de

Incentivos a Atividades de Interesse Municipal  e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do

Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro

de  2014.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(119/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. n.º  1424 - Pedido da Comissão de Festas do Bairro Habitacional do Lamei-

rinho,  para a cedência de um quiosque para a realização de tasca das referidas festas

que se realizam de 16 a 24 de agosto. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos do Regulamento de Incentivos a Atividades de Interesse Municipal e da alínea

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. conjugado com a alínea

d) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia

Municipal a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autori-

zou este pedido. (120/2015/CMAH)------------------------------------------

3.4. Ent. n.º  1441- Pedido do  Serviço Florestal da Terceira - Direção Regional dos

Recursos Florestais, para a cedência gratuita do Grande Auditório do CCCAH,no dia 7

de abril do corrente ano, entre as 10h00 e as 12h00, para a realização de um procedi-

mento concursal, envolvendo 353 candidatos. Para deliberação do órgão executivo muni-

cipal nos termos do Regulamento de Incentivos a Atividades de Interesse Municipal  e da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. conjugado com a

alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assem-

bleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, au-

torizou este pedido. (121/2015/CMAH)------------------------------------

3.5. Ent. n.º 1161 - Pedido da Cooperativa Regional de Economia Solidária - CRESA-

ÇOR, em parceria com a SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial ,

para a cedência do Pequeno Auditório, com isenção do pagamento de taxas,  a 25 do

corrente mês de março, das 9h30 às 13h00, para a realização de uma Ação de Sensibili-

zação em matérias de economia, empreendedorismo e emprego. Para deliberação do ór-

gão executivo municipal nos termos do Regulamento de Incentivos a Atividades de Inte-



resse Municipal  e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

bro. conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas,

aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014. -  A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(122/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. n.º  656 - Pedido de José Clemente Nunes da Silva, do Bailinho da Junta de

Freguesia das Doze Ribeiras, "Carnaval Infernal" que atuou no Teatro Angrense no

Carnaval 2014, para que lhes seja atribuído apoio idêntico ao atribuído às restantes Dan-

ças e Bailinhos que então atuaram, no valor de 145,92 euros e que por lapso não foi efe-

tuado, para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 64.º n.º 4, alí-

neas a) e b) 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 Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir

um apoio no valor de €145,92. (123/2015/CMAH)---------------------------------------------------

3.7. Ent. n.º  1566 - Pedido da Inspeção Regional do Ambiente da Secretaria Regional

da Agricultura e Ambiente para a cedência gratuita da sala Multimédia do CCCAH, de

23 a 27 de março,  para a realização de uma ação de formação intitulada "Direito e Legis-

lação do Ambiente II", sendo o dia 23 reservado para preparação e montagem e os res-

tantes dias para a realização do evento, no qual participam cerca de 25 formandos. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento de Incentivos a

Atividades de  Interesse Municipal   e  da alínea  u)  do n.º  1  do artigo  33.º  da Lei  n.º

75/2013, de 12 de setembro. conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Regula-

mento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014.

-  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  autorizou este pedido.  (124/2015/CMAH

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.8 Ent. n.º 869 – Renovação do protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a

Associação Cultural AngraJazz, tendo em vista o apoio de natureza financeira no valor

de €25 000,00 (vinte e cinco mil euros) para o Festival Internacional de Jazz de Angra do

Heroísmo (AngraJazz). Para aprovação do órgão executivo, nos termos das alíneas o) e

u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Muni-

cipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unani-

midade, autorizou a renovação deste protocolo. (125/2015/CMAH) -----------------

4. Serviços Municipalizados - Tarifário para 2015 – alargamento do âmbito de apli-

cação da tarifa social e correção do quadro 6



4.1. Ent. 1336 – Proposta dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, para

alargamento do âmbito de aplicação da tarifa social prevista no tarifário para o ano de

2015. Propõe ainda a correção do quadro 6. “Fiscalização e Ensaio de Redes Executa-

das por Promotores Privados”, uma vez que, por lapso, o custo de ensaio ficou a “0,00”,

quando o que pretendia era manter o valor de 2014, ou seja, €1,60/metro de comprimen-

to de conduta distribuidora e/ou ramal a €0,54/metro de comprimento de coletor gravítico,

ramal e/ou conduta elevatória, respetivamente para redes de distribuição de água e redes

coletoras de águas residuais. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos

da  alínea  e)  do  n.º  1  do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que com esta deliberação pretende-se harmonizar os descontos

da água e da eletricidade, em conformidade com a legislação em vigor. ------------------------

A Vereadora Catarina Matias chamou a atenção para a necessidade de verificação perió-

dica da situação dos beneficiários, junto da segurança social. Ao que o Presidente infor-

mou que essa verificação é feita pelos Serviços Municipalizados, uma vez que tem aces-

so aos dados da segurança social. ------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o alargamento do âmbito de aplica-

ção da tarifa social prevista no tarifário em causa, bem como a correção proposta

ao quadro 6. (126/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------

5. TERAMB – Plano de Atividades e Orçamento 2015, Minuta do contrato programa

entre a TERAMB e os Municípios de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e propos-

ta de alteração de estatutos

5.1. Ent. 1392 – Ofício da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambi-

ental da Terceira, E.M., remetendo os seguintes documentos para aprovação do órgão

executivo, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos daquela empresa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente referiu que a TERAMB terminou o ano de 2014 com a sua conta equilibra-

da. No corrente ano provavelmente irá necessitar o apoio dos seus sócios, o que já foi

devidamente acautelado no orçamento da autarquia. -----------------------------------------

O Vereador Fernando Dias perguntou o porquê do aumento do capital social, e porque



não foi o contrato programa auditado pelo fiscal único. ----------------------------------------------

O Presidente informou que o aumento do capital social decorre de uma obrigação legal,

dado a TERAMB ser operadora do aterro, com maior responsabilidade ambiental, em re-

lação ao contrato programa irá verificar se foi auditado. ------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias questionou se o Plano de Atividades e Orçamento não deveria

ter sido apresentado até 31 de outubro de 2014, e se houve transferência de imobilizado

dos Serviços Municipalizados para a TERAMB. Chamou a atenção para os erros no qua-

dro do ponto 7, que necessitam de ser  corrigidos. Perguntou a que se refere a receita de

aluguer referida no orçamento. -------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o documento foi objeto de negociação entre as Câmaras so-

bre a questão orçamental, tendo sofrido vários atrasos. Informou que não há transferên-

cia de imobilizado e o aluguer refere-se ao loteamento que será colocado a concurso

destinado a indústrias que aproveitem o vapor da CVE, que está ser preparado pela

AGESPI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Nuno Melo Alves chamou a atenção para a denominação dos ficheiros colo-

cados no servidor, uma vez que sobre assunto existem dois documentos com o mesmo

nome.  Solicitou que o estudo provisional seja disponibilizado. -------------------------

Em relação à ultima questão, referiu que o documento está completamente desatualiza-

do, devido aos tempos de execução do projeto. ----------------------------------------

- Plano de Atividades e Orçamento de 2015. - A Câmara Municipal aprovou este docu-

mento, por maioria, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDS-PP e deli-

berou enviar o mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento.  --------------

- Minuta do contrato programa entre a TERAMB e os Municípios de Angra do Heroísmo e

da Praia da Vitória. - A Câmara Municipal aprovou este documento, por maioria, com

as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDS-PP e deliberou enviar o mesmo à

Assembleia Municipal para conhecimento.-----------------------------------------------------------

- Proposta de alteração aos estatutos da TERAMB. Para remessa ao órgão deliberativo

para aprovação, nos termos do n.º 1, artigo 22.º e n.º 5 do artigo 32.º, ambos da Lei n.º

50/2012 de 31 de agosto. -  A Câmara Municipal,    por maioria, com as abstenções

dos Vereadores do PSD e do CDS-PP concordou com esta alteração e deliberou

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. (127/2015/CMAH)-----------



6. Nomeação de Juízes Sociais do Município de Angra do Heroísmo

6.1. Ent. n.º 6270 – Lista dos juízes sociais do Município de Angra do Heroísmo, com-

posta por 15 elementos efetivos e 15 elementos suplentes, para conhecimento do órgão

executivo municipal, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 156/78 de 30 de junho e

posterior remessa ao órgão deliberativo municipal, para efeitos de votação, nos termos

do artigo 36.º do citado diploma legal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento des-

ta  lista  e  deliberou  submeter  a  mesma  à  votação  da  Assembleia  Municipal.

(128/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

7. Empreitada da nova escola de Santa Bárbara

7.1. Ent. n.º 1401 - Carta da CONSULMAR – Projetistas e Consultores, Lda., fiscaliza-

ção da empreitada da nova escola de Santa Bárbara, para aprovação pelo órgão executi-

vo municipal da alternativa proposta pelo empreiteiro para alteração dos pavimentos exte-

riores e aprovação da lista de medições, nas condições informadas, e sendo certo que tal

alteração não trará nem prorrogações do prazo nem do preço contratual. - A Câmara Mu-

nicipal, por unanimidade, aprovou o proposto pela fiscalização, ouvido o projetista.

(129/2015/CMAH)------------------------------------------------

7.2. Ent. n.º 1581 - Carta da CONSULMAR – Projetistas e Consultores, Lda., fiscaliza-

ção da empreitada da nova escola de Santa Bárbara,  para aprovação pelo órgão execu-

tivo municipal, da alternativa proposta pelo empreiteiro para alteração da impermeabiliza-

ção de soleiras e peitoris e aprovação da lista de medições, nas condições informadas, e

sendo certo que tal alteração não trará nem prorrogações do prazo nem do preço contra-

tual.-  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o proposto pela fiscalização,

ouvido o projetista. (130/2015/CMAH)------------------------------------------------

7.3. Ent. n.º 1403 - Carta da CONSULMAR – Projetistas e Consultores, Lda., fiscaliza-

ção da empreitada da nova escola de Santa Bárbara, com pedido do empreiteiro para

prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada. Para deliberação do órgão

executivo municipal sobre o pedido de prorrogação de prazo e consequente aprovação

dos novos planos de trabalhos, de mão de obra, de equipamento e de pagamentos. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  o  proposto  pela  fiscalização.

(131/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES



8. Documentos para conhecimento

8.1. Ent. 1630 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores,

remetendo  a  resolução  n.º  11/2015  -  “Pronúncia  por  iniciativa  própria  da  Assembleia

Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre o Plano de Revitalização Económica

da  Ilha  Terceira”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

8.2. Ent. 1616 – Relatório de gestão e demonstrações financeiras do ano de 2014 da

AGESPI – Associação para Gestão do Parque Industrial de Angra do Heroísmo. Para

conhecimento do órgão executivo municipal e posterior remessa ao órgão deliberativo

também para conhecimento. -  A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou

remeter à Assembleia Municipal também para conhecimento. --------------------------------

8.3. Ent. 1257 – Ofício da Associação de Dadores de Sangue de Angra do Heroísmo,

agradecendo pela colaboração no I Simpósio Açoriano sobre a importância da dádiva de

sangue, X Congresso de Dadores de Sangue da Ilha Terceira e na brigada de sangue

organizada pela Câmara Municipal. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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



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

encerrada a reunião,  pelas onze horas e dez 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, 16 de março de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________


