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No dia trinta de janeiro de dois mil e quinze realizou-se na Sala das Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------------------------Pelas 14h30 horas, 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 António Ventura chamou a
atenção para os vários acidentes que ocorrem frequentemente na rua de São
Pedro, danificando os espelhos e provocando riscos nas viaturas, que se
devem sobretudo ao excesso de velocidade. --------------------------------------------O Presidente informou que na rua de São Pedro a faixa de rodagem está
abaixo dos quatro metros, pelo que qualquer estacionamento menos correto
associado a uma maior velocidade, poderá provocar pequenos acidentes. A
questão da velocidade poderia ser controlada com a colocação de lombas, mas
a vibração tornar-se-ia insuportável para os moradores, para além de provocar
micro fissuras nos edifícios. -------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves propôs a colocação de uma curva a meio do
percurso para forçar a redução da velocidade. Questionou porque não está a
funcionar a rede Wi-Fi no Hospital que a Câmara suporta. Por último, informou
que tem tido muita dificuldade em abrir os documentos da reunião de Câmara,
sem os descarregar no computador. --------------------------------------------------------O Presidente tomou notas das questões colocadas. -----------------------------------A Vereadora Catarina Matias, questionou porque foi retirado o contentor do
amarelo, em São Bartolomeu, no lugar das Quebradas. ------------------------------O Presidente informou que de momento não existe reserva de contentores. No
entanto, informou que faz parte do processo da Central de Valorização de
Energética a aquisição de novos contentores, que ainda não foram adquiridos
por se estar a negociar com a Câmara Municipal da Praia da Vitória a compra
de equipamentos iguais e fazer uma operação conjunta a partir da Teramb. ----2

Informou que a obra da Central de Valorização de Energética está a correr
normalmente, pelo propôs uma visita ao local. -------------------------------------------Por último, informou que foram colocados na Praça Velha Led's de 35 Wts,
com temperatura de cor de 4500 K, ficando assim a luminosidade próximo da
luz natural, esta alteração reduz o consumo em 85%. ---------------------------------Referiu que o passo seguinte será mudar a rua da Sé, o custo da alteração é
elevado, pelo que solicitou que a vereação de pronuncie sobre a proposta. -----O Vereador Nuno Melo Alves manifestou a sua concordância com o proposto. -

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas
1.1. Aprovação da ata n.º 2 da reunião ordinária de 16 de janeiro de 2015.
Aprovada, por unanimidade, com a seguinte alteração introduzida
pelo Vereador Nuno Melo Alves, na página catorze, “Por último referiu,
que a RTP-Açores não faz falta nenhuma à ilha Terceira.”. --------------------

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 Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal e isenção de Taxas nos termos conjugados 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
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2.1. P.º 13/2012/111 - Requerimento datado de 4 de Dezembro de 2014, de
Duarte Nuno Machado Veríssimo, residente na Rua de São Pedro, nº 75,
freguesia de São Pedro, solicitando a isenção das taxas, no valor de €
186,00 (cento e oitenta e seis euros), conforme previsto na alínea h), do
n.º 1, do artigo 7.º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela emissão do
alvará de construção, respeitante às obras de substituição da cobertura
do prédio sito na Rua da Sé n.ºs 99 a 109, por se encontrar infestada por
térmitas. Vem acompanhado de parecer positivo do arquiteto municipal.
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.(33/2015/CMAH) --------------------------------------------------------2.2. Ent. 466 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pelo COFIT – COMITÉ
Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, referente à
colocação de publicidade, na Praça Velha, Alto das Covas, Largo da
Silveira, Parque de estacionamento do Bailão e da Praça de Toiros e
rotundas da Circular de Angra, a partir de meados de julho de 2015, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, al. b) e 35.º, n.º 3 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de €28,65 (vinte e oito euros e sessenta e
cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade.(34/2015/CMAH) ------------------2.3. Ent. 491– Pedido de isenção de taxa, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, referente a licença especial de ruído, para o dia 25 de
janeiro de 2015, no kartódromo Municipal de Angra do Heroísmo – Parque
de estacionamento da Praça de Toiros, destinada a treinos da modalidade
de karting, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara
Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do
Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------4

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.(35/2015/CMAH) ----------------------------------

2.4. Ent. 132- Pedido da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia
de Angra do Heroísmo para a cedência gratuita do Grande Auditório do
CCCAH, bem como apoio técnico e logístico, para a realização da
cerimónia de entrega de diplomas aos alunos finalistas daquele
estabelecimento de ensino. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do

Regulamento Municipal de

Taxas, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. -----------------O Vereador Nuno Melo Alves ausentou-se da reunião no momento da
discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar
impedido, nos termos do art.º 44.º do CPA.(36/2015/CMAH) --------------2.5. Ent. 7448 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio
"O Baloiço" para a cedência gratuita de um palco de 5mX5m, de 15 a 18
de dezembro de 2014, bem como o seu respetivo transporte e montagem,
para a realização da festa de natal daquele estabelecimento de ensino a
17 de dezembro nas instalações da Irmandade de Nossa Sra. do
Livramento. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado
com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.- A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(37/2015/CMAH) ---------------------2.6. Ent. 108 - Pedido da Escola Profissional INETESE Açores solicitando
apoio para a deslocação dos alunos da turma de comunicação para
participar no projeto "Change to Change" a realizar entre 15 e 24 de
janeiro de 2015. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara
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Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pela Vereadora Raquel Ferreira de atribuição de um apoio no valor de
€1.000,00 (mil euros). (38/2015/CMAH) -------------------------------------------

2.7. Ent. 46 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade
para a cedência gratuita de um microfone de lapela, para a realização da
palestra do antigo aluno daquele estabelecimento, André Leonardo, a 7
de janeiro, subordinada ao tema "Empreendedorismo" . Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do
Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira.(39/2015/CMAH) ---------------------------------------------------2.8. Ent. 7619 - Pedido do Centro Comunitário da Terra-Chã solicitando apoio
técnico, a ser garantido por um colaborador por dia, do Programa
Recuperar, entre 17 de dezembro de 2014 a 2 de janeiro de 2015, para
colaborar na valência daquela instituição do Centro de Atividades de
Tempos Livres, durante as férias escolares da quadra natalícia.

Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2,
alínea d), do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o artigo
35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira.(40/2015/CMAH) ------------------------------------2.9. Ent. 59 – Atribuição de apoio à Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo, no valor de €500,00, tendo em vista a atribuição dos prémios
do concurso de montras, no âmbito da parceria efetuada com esta
Autarquia, para animação de Natal. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento
Municipal de Taxas, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
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o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(41/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------2.10. Ent. 436 - Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira para a cedência
gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como de apoio técnico e
logístico e respetivo resultado da bilheteira, para a projeção do
filme/documentário "Alentejo, Alentejo", de Sérgio Tréfaut, em sessão das
21h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo
6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em
Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o artigo
35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -

A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pela Vereadora Raquel Ferreira.(42/2015/CMAH) -----------------------------2.11. Ent.

406 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de

Andrade, solicitando apoio no transporte dos alunos daquela instituição
para visita de estudo a realizar nos dias 20, 22, 27, 28 e 29 de janeiro
2015. Para ratificação do órgão executivo municipal 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
pela Vereadora Raquel Ferreira.(43/2015/CMAH). ----------------------------2.12. Ent. 154- Pedido da Associação de Futebol da Ilha Terceira, para
utilização não regular do Campo de Jogos Municipal, nos dias 9, 10 e 11
de janeiro de 2015, para o campeonato regional inter clubes - serie B, e
respetiva isenção de taxas. Para ratificação do órgão executivo municipal
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 pela Vereador Guido Teles.(44/2015/CMAH) -----------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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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 município), do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e do
Regulamento Municipal de Taxas

3.1. Ent. 309 - Pedido do Lawn Tennis Club, solicitando apoio financeiro para
organização do XXI Lawn Tennis Club - Under 14. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade deliberou atribuir um apoio no valor total de €11 000,00
(€10 000,00 para o projeto e €1 000,00 para fazer face aos
transportes).(45/2015/CMAH) --------------------------------------------------------

3.2. Ent. 7398 - Pedido do músico Eduardo Manuel Enes Ornelas, para a
cedência gratuita de espaço para ensaios- nomeadamente o Grande
Auditório do CCCAH ou, em alternativa o Teatro Angrense - bem como de
piano, para os ensaios de um grupo de jazz constituído maioritariamente
por alunos da professora Antonella Barletta, uma vez por semana, cerca
de duas horas, durante o período de um ano. 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, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea d)
do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal
a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou a cedência do Grande Auditório, às terças e quartas.
(46/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 62 - Pedido da Associação Cultural "Burra de Milho", para a
cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como de apoio
técnico e logístico, nos dias 6, 7 e 8 de março, para a exibição, em
sessões com início pelas 21h00, da Mostra de Cinema dos Açores .Para
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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, conjugado com o artigo
6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de
fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.(47/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------

3.4. Ent. 123 - Pedido da Casa do Povo da Terra-Chã, para a cedência
gratuita de três pares de botas de calceteiro, utilizadas em cortejos das
Sanjoaninas, necessários para os ensaios e exibição ao público, até ao
fim do Carnaval do corrente ano, do bailinho daquela instituição. 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, conjugado com o artigo
6.º, n.º2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de
fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.(48/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------

3.5. Ent. 170 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Meio da
Rua da Ribeirinha, para a cedência gratuita de um palco, de 5mX5m, de
14 de maio a 15 de junho, para a realização dos Bodos. O transporte,
montagem e desmontagem do palco fica a cargo dos proponentes. 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, conjugado com o artigo
6.º, n.º2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em
Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(49/2015/CMAH) ------------------

4. Aprovação de minuta de contrato de comodato
4.1. Ent. 7303 – Minuta de contrato de comodato a celebrar entre a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de Santa Luzia, tendo em vista a
cedência a título gratuito, um quarto com a área de 17,39 m2 na traseira
do edifício sito no Parque Infantil de Santa Luzia, localizado na Rua
Padre Maldonado, para funcionamento de uma “Loja Comunitária”. Para
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deliberação do órgão executivo municipal, e aprovação da respetiva
minuta, nos termos das alíneas g) e u) 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 minuta do contrato de comodato a celebrar com a
citada Junta de Freguesia. (50/2015/CMAH) -----------------------------------4.2. Int. 48 – Minuta de contrato de comodato a celebrar entre a Câmara
Municipal e o Clube de Ténis da Ilha Terceira, no sentido de serem
cedidos o espaço A (sala) e o espaço D (arrecadação) dos Campos
Municipais de Ténis de Angra do Heroísmo, freguesia de São Pedro. Para
deliberação do órgão executivo municipal, e aprovação da respetiva
minuta, nos termos das alíneas g) e u) 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 minuta do contrato de comodato a celebrar com o
citado clube.(51/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------

5. Aprovação de minuta de regulamento
5.1. Ent. 130 – Minuta de regulamento de utilização da Praça de Toiros da Ilha
Terceira que fará parte integrante da escritura de doação do imóvel, pela
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Sociedade Tauromáquica
Progresso Terceirense, S. A. - Sobre esta matéria o Presidente informou
que foi feita a negociação, conforme havia sido deliberado na última
reunião, tendo ficado apenas o pagamento de dez mil euros, quando a
Câmara decidir realizar touradas gratuitas. -----------------------------------------O Vereador António Ventura congratulou-se com a resolução da situação
após longos anos de processo. --------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta. -----------O Vereador Nuno Melo Alves ausentou-se da reunião no momento da
discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar
impedido, nos termos do art.º 44.º do CPA.(52/2015/CMAH) --------------6. Alteração de projetos interadministrativos
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6.1. Int. 61 - Proposta de deliberação que altera os projetos interadministrativos
da Junta de Freguesia de Santa Luzia, nos termos do artigo 120.º da
Leio n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

aprovou

a

alteração

dos

projetos

em

causa.

(53/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------7. Emissão de parecer prévio genérico
7.1. Ent. 409 – Pedido de parecer genérico favorável à celebração de contratos
de prestação de serviços desde que não seja ultrapassado o montante
anual de €5 000,00 (sem IVA), bem como emissão de parecer genérico
favorável à celebração ou renovação de contratos de prestação de
serviços de manutenção ou assistência a máquinas, equipamentos ou
instalações, pelo prazo máximo de um ano e desde que não seja
ultrapassado o montante anual de € 5 000,00 (sem IVA), a contratar com
a mesma contraparte, de acordo com o previsto no n.º 11 do artigo 73.º da
Lei do Orçamento de Estado. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou emitir parecer favorável.(54/2015/CMAH) --------------------------

8. Aprovação de regulamentos
8.1. Int. 32 - Proposta de Deliberação que aprova o Regulamento de
Publicidade de Natureza Comercial, Propaganda Política e Eleitoral
do Concelho de Angra do Heroísmo para posterior remessa à
Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Sobre esta matéria o Presidente
informou que documento apresenta uma estrutura substancialmente
diferente do anterior, porque introduz as alterações operadas pela
legislação publicada em 2011, sobre o licenciamento zero, mais
concretamente as regras de utilização do espaço público e da
publicidade. Com o presente documento pretende-se uma liberalização,
ficando apenas salvaguardadas as questões de utilização do espaço
público e publicidade que interfira com o exterior dos edifícios. ---------------
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O Vereador Nuno Melo Alves propôs que a redação do artigo 6.º seja
melhorada, no sentido de ser explicito em que casos é proibida a
utilização de plástico, tendo a proposta sido aceite. -----------------------------A Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e
do CDS-PP, concordou com este documento e com as alterações
introduzidas em reunião deliberou submeter o mesmo à aprovação
da Assembleia Municipal, nos citados termos legais.(55/2015/CMAH)

9. 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP'S de 2015
9.1. Primeira revisão ao Orçamento e GOP'S de 2015 da Câmara Municipal,
para aprovação do órgão executivo municipal, e posterior remessa à
Assembleia Municipal, nos termos do ponto 8,3 do POCAL conjugado com
a alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. A Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do
CDS-PP, aprovou esta revisão e deliberou remeter a mesma à
Assembleia Municipal.(56/2015/CMAH) -------------------------------------------9.2. Ent. 455 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo a primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para 2015, para aprovação do órgão executivo municipal, e
posterior remessa à Assembleia Municipal, nos termos a alínea d) do n.º 1
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDS-PP,
aprovou esta revisão e deliberou remeter a mesma à Assembleia
Municipal.(57/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
10. Informações diversas para conhecimento
10.1. Ent. 489 – Relatório da OFFGRID – Energias e Recursos Naturais,
Lda., remetendo o relatório de iluminação pública respeitante ao Centro
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Histórico de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------10.2. Ent. 505 – Ofício do Serviço de Ambiente da Terceira, agradecendo
pelo empenho e colaboração desta Câmara Municipal, aquando da
Campanha SOS Cagarro 2014. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------10.3. Int. 62 - Apresentação e plano estratégico para implementação do Parque
de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------

Fora da agenda
Ent. 249 - Proposta do Presidente da Câmara para conceder um
adiantamento, a pedido da empresa Cruz Leal, no montante de
€84.732.27, que corresponde a 7% do valor contratual da empreitada
"Escola do Ensino Básico da Freguesia de Santa Bárbara", nos termos da
cláusula 26.ª do Caderno de Encargos e das alíneas a) e b) do n.º 1 bem
como o n.º 2 do art.º 292.º do CCP. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta proposta.(58/2015/CMAH) ----------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas quinze horas e quarenta 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, 30 de janeiro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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