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No dia dezanove de junho de dois mil e quinze realizou-se no Gabinete da

Assembleia Municipal  do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária

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

Pelas  10:10  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 Presidente convidou os Vereadores a

participarem nas Festas Sanjoaninas. Deu conta que as obras de restauro do

Salão Nobre e da Sala de Sessões, se encontravam em fase final, faltando

apenas concluir a ornamentação. Informou ainda que o retrato da D. Maria II se

encontrava em restauro na Fundação Ricardo Espírito Santo. -----------------------

Informou que estava concluída a colocação dos LED's nas ruas da Sé, São

João e Direita. --------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora  Catarina  Matias  questionou  a  razão  da  iluminação  pública  da

canada  do  Posto  Santo  estar  a  acender  após  as  22:00  horas.  O  Vice-

Presidente tomou nota da questão para verificação. ------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel congratulou-se com a demolição das infraestruturas

dos antigos celeiros, matéria que ao longo dos anos foi defendida pelo próprio.

Questionou se também irão ser demolidos os silos. -------------------------------------

O  Presidente  informou  que  a  demolição  estava  a  ser  levada  a  cabo  pela

entidade  bancária  gestora  da  propriedade,  e  que  não  estava  prevista  a

demolição dos silos porque o custo era demasiado elevado. Fez uma síntese

dos  prédios  devolutos  existentes  no  concelho,  referiu-se  aos  de  maior

dimensão como o antigo Hospital, residencial Cruzeiro e antigas instalações da

Unicol,  que  mereciam  atenção  particular  dado  ao  seu  contínuo  estado  de

degradação. ----------------------------------------------------------------------------------------
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O Vereador Alonso Miguel inquiriu se a calçada da rua Direita ficou boa. Sobre

esta questão o Presidente informou que a segunda fase da obra teria início

depois das Sanjoaninas.-------------------------------------------------------------------------

Informou  ainda  que  as  obras  em  curso,  estavam  a  decorrer  dentro  da

normalidade até à data. -------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel questionou se o valor de adjudicação do concertos

das Sanjoaninas à empresa SoFestas era com IVA e se incluia o som. Ao que o

Vereador Guido Teles esclareceu que o valor era sem IVA e que o som tinha

sido adjudicado separadamente. --------------------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias perguntou quando seria limpa a calçada junto da

Igreja da Conceição e da Inspeção Regional do Trabalho. O Vice-Presidente

tomou nota da questão. -------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias solicitou esclarecimentos sobre o processo de

execução das placas toponímicas. -----------------------------------------------------------

O Presidente informou que o processo iniciou-se em 2010, com uma proposta

do Instituto Histórico da Ilha Terceira que foi responsável pelo feitura dos textos

em português, e adjudicada à empresa JCDecaux no mesmo ano, empresa

que tem o modelo exclusivo aprovado pela UNESCO. A tradução em inglês foi

realizada por um colaborador da autarquia e solicitada a sua revisão pelo atual

executivo ao Instituto de Línguas. ------------------------------------------------------------

 APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 10 da reunião ordinária de 4 de junho de 2015. - A 

ata foi aprovada por unanimidade, com as alterações introduzidas 

pelo Vereador Fernando Dias.--------------------------------------------------------
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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 nu 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

2.1.  Ent.  5063  –  Pedido  do  Recolhimento  de  São Gonçalo,  solicitando  a

cedência  de  plantas  ornamentais,  5  verbenas,  5  irizinas  e  10  coleos.  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.

(341/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 4581 - Pedido da  EB1/JI Francisco Ferreira Drumond solicitando

apoio  na cedência  de luvas descartáveis  e  sacos de lixo para atividade de

educação ambiental a realizar pelos alunos daquela instituição no dia 11 de

junho 2015. Para ratificação do órgão executivo 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (342/2015/CMAH)

2.3.  Ent.   4285  -  Pedido  da  Escola  Secundária  Jerónimo  Emiliano  de

Andrade, para a cedência de mesas, apoio logístico e colaboração do canil

municipal, para a realização de uma Feira de Adoção de Animais, na Praça

Velha a 6 de junho, sábado, da parte  da manhã. Para ratificação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  da  alínea  b)  do  n.º  2  do  artigo  6.º  do
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Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a 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. -A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (343/2015/CMAH)---------------------

2.4.  Ent.  2061  –  Pedido  da  Associação  de  Atletismo  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio para a realização dos seguintes eventos:

- Torneio Regional de Mega Sprinter e Mega Salto;

- Torneio Atleta Completo Regional;

- Torneio Regional de Atletismo Adaptado.

Para ratificação do órgão executivo municipal do apoio logístico concedido, 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(344/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  4598  –  Pedido  do  Jardim  Infantil  “O  Golfinho”,  solicitando  a

cedência de transporte, nomeadamente, uma carrinha de nove lugares para o

dia 4 de junho, a fim de realizarem uma visita de estudo ao Algar do Carvão.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da 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. (345/2015/CMAH)---------------------

2.6.  Ent.  4358  -  Pedido  da  Biblioteca  Pública  e  Arquivo  de  Angra  do

Heroísmo para a cedência do Grande Auditório do CCCAH, bem como apoio

técnico (som, luz e projeção) e logístico, para a reposição da opereta "Branca

de Neve", no âmbito da programação do Departamento Infanto-Juvenil daquela

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

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(346/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

 

2.7. Ent.  5081 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo - Império da

Rua Nova, para a cedência de um palco, a 8 de julho, para a realização das

festividades ao Divino Espírito Santo que têm lugar entre 11 e 19 de julho,  para

deliberação do órgão executivo 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,

conjugado com a alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de

Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(347/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.8.  Ent.  5263  –  Pedido  da  Associação  Fontinhas  Activa,  solicitando  a

cedência de 10 grades para o dia 14 de junho, tendo em vista a realização do

Campeonato Regional de BTT. Para ratificação do órgão executivo 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(348/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.9.  Ent.  4947  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Sé,  solicitando  a

colaboração desta Câmara Municipal para dar continuidade ao projeto  Angra

Night  Runners,  no  dia  17  de  junho.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal do apoio concedido (abertura do edifício dos Paços do Concelho até

às 22H30, disponibilização de uma extensão, bem como da máquina de água

para os participantes) 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 Vereador Guido Teles.(349/2015/CMAH) ------
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3. Constituição de fundo de caixa - Sanjoaninas

3.1.  Ent.  508  –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara,  no  sentido  de  ser

constituído um fundo de caixa, destinado à Promoção Municipal da Cultura –

Sanjoaninas, no valor de €50,00. 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 pelo Presidente da Edilidade. (350/2015/CMAH)------------------------

    

4.  Empreitada  de  Construção  da  Nova  Escola  do  Ensino  Básico  da

Freguesia de Santa Bárbara

4.1.  Ent.  4704  -  Carta  da  fiscalização  da  empreitada  com  proposta  do

empreiteiro  para  alteração  do  pavimento  interior  em  zonas  de  circulação

passando este a ser em vinílico (igual  ao pavimento das salas) em vez de

pintura epoxi. Vem acompanhada de parecer positivo da fiscalização e não traz

qualquer acréscimo de custos. Para ratificação do órgão executivo municipal,

do  despacho  do  Presidente  da  Câmara,  de  5  de  junho,  que  aprovou  a

alteração proposta pelo empreiteiro, 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  Presidente  da  Edilidade.

(351/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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
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5.1. Ent. 3862 – Pedido de  Afonso Vilela – Treinador de Ténis de Mesa,

solicitando  apoio  com  vista  à  participação  de  Décio  Silva,  no  Open  de

Espanha em Ténis de Mesa Adaptado, que terá lugar em Barcelona, nos dias

17 e 21 de julho de 2015. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€1  000,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  da

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto

(€1 000,00) (352/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 4129 -  Pedido da  EBS Tomás de Borba, para a cedência de um

quiosque, em setembro, pelas festas de S. Carlos, necessário para angariação

de  fundos para  o  Grupo "Siga  16",  composto  por  11 alunos  e  2  docentes

daquele  estabelecimento  de  ensino,  para  ajudar  a  financiar  uma  viagem

cultural  aos países do BENELUX, calendarizada para o próximo ano letivo.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º

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

alínea  b)  do  n.º  2  do  artigo  6.º,  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(353/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

5.3.  Ent.  3891  –  Pedido  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo, solicitando apoio para as obras de conservação a efetuar na Igreja

da Misericórdia. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €8 411,40.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º

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

Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€8

411,40). (354/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------
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5.4. Ent. 4680 – Pedido de Carina Jesus Pereira Fortuna, solicitando apoio

para a aquisição/publicação do livro de poesia intitulado “No Mar dos Meus

Sonhos”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1 000,00. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

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

Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€1

000,00) (355/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------

5.5.  Ent.  3918  -  Pedido  de  Nuno Ortins  Leite,  da  organização  do  Fórum

Açores, para a cedência gratuita do Teatro Angrense, de 10 a 12 de julho, bem

como  de  apoio  técnico  e  logístico,  para  a  realização  do  evento,  para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo n.º 33 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. (356/2015/CMAH)----------------------------

5.6. Ent. 3622 – Pedido de Oldemiro Pereira da Silva, solicitando apoio para

a  publicação  de  um  livro  sobre  o  Carnaval  da  Ilha  Terceira.  Propõe-se  a

atribuição de um subsídio no valor de €1 000,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º

75/2013,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou atribuir o apoio proposto (€1 000,00) (357/2015/CMAH)--------------

5.7.   Ent. N.º  5188 - Pedido da  Casa do Povo de Santa Bárbara,  para a

cedência gratuita de estrados (200x135x20) para a feitura de palco, bem como

de quatro  toldos coloridos,  a  1  de julho,  necessários  para a  realização  do

arraial dos Santos Populares do Centro Intergeracional daquela instituição, que

tem lugar a 3 de julho.  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,
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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. (358/2015/CMAH)----------------------------

6.  Anexo  ao  Regulamento  de  Insígnias  e  Medalhas  Municipais  do

Município de Angra do Heroísmo

6.1.  Ent.  546  –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara,  no  sentido  de  ser

submetido à Assembleia Municipal para aprovação, o anexo ao Regulamento

de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo, nos

termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º,

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

unanimidade,  concordou  com  esta  proposta  e  deliberou  submeter  a

mesma  à  Assembleia  Municipal,  nos  citados  termos  legais.

(359/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

7.  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo  –  alteração  do

tarifário de 2015

7.1.  Ent.  4944 – Proposta de alteração ao tarifário de 2015,  dos  Serviços

Municipalizados  de  Angra  do Heroísmo,  à  “nota  1”  do  ponto  “1.2  Tarifa

Social”,  na qual em vez de “primeiro escalão do abono de família” passa a

constar apenas “abono de família” e é aditada a referência de que basta o

cliente  entregar  documento  comprovativo  de  ser  beneficiário  do  desconto

social  da EDA, para usufruir  da tarifa em causa.  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.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou esta alteração. (360/2015/CMAH)----------------------------------------------

8.  Consolidação de contas

8.1. Int. 551 -  Consolidação de contas do Grupo Municipal de Angra do

Heroísmo, composto pelo Município de Angra do Heroísmo, que compreende a

Câmara Municipal  e os Serviços Municipalizados,  para aprovação do órgão

10



executivo  municipal  e  posterior  submissão  à  Assembleia  Municipal  para

apreciação e votação, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 75.º e do

artigo 76.º da Lei das Finanças Locais e nos termos da alínea l) do n.º 2 do

artigo 25.º  e da alínea i)  do n.º  1 do artigo 33.º  da Lei  75/2013, de 12 de

setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este

documento e deliberou submeter o mesmo à Assembleia Municipal para

apreciação e votação, nos citados termos legais.(361/2015/CMAH)------------

9. Rescisão de contrato por mutuo acordo

9.1.  Int.  455  e  Ent.  2970  -  Requerimento  de  Manuel  Hermínio  Lourenço

Miranda,  assistente  operacional  do  mapa  de  pessoal  dos  Serviços

Municipalizados da Câmara Municipal, declarando nos termos e para efeitos da

Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro a sua vontade em aceder ao Programa

de  Rescisões  por  Mútuo  Acordo  na  Administração  Local  e  requerendo  a

consequente  cessação  do  seu  contrato  de  trabalho.  Vem acompanhado da

proposta do Presidente da Câmara propondo a extinção do posto de trabalho

em  causa  e  consequentemente  a  celebração  do  acordo  de  cessação  do

contrato de trabalho com o referido trabalhador. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, concordou com o proposto pelo Presidente da Edilidade.

(362/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

10. Emissão de parecer prévio – retificação da entidade prestadora de

serviços

10.1.  Ent.  3362 -  Retificação da entidade prestadora de serviços,  que  não

deverá ser ART IT's, mas sim José João Dutra, no seguimento do pedido de

Parecer Prévio, datado de 5 de maio, para a elaboração e manutenção do site

das Sanjoaninas 2015, no valor de €1.300,00, acrescido de IVA, cujo parecer

da Câmara Municipal foi favorável em reunião de 8-05-2015 (Deliberação n.º

269/2015/CMAH). Para deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  esta  retificação.

(363/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

11



11. Aprovação de minuta  de protocolo

11.1. Int. 550 - Proposta de minuta de protocolo entre o município de Angra do

Heroísmo, a Portos dos Açores, SA e o Observatório do Mar dos Açores, nos

termos da  alínea  o)  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

de protocolo. (364/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------

12. Atribuição de Medalhas e Insígnias

12.1. Ent. 486 – Proposta do Presidente da Câmara,no sentido de ser atribuída

a Avelino Teixeira, a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico. Para votação

e  posterior  submissão  à  Assembleia  Municipal  para  aprovação.  -  Após

votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com  6 votos a

favor (por unanimidade)(365/2015/CMAH)----------------------------------------------

12.2. Ent. 487 – Proposta do Presidente da Câmara,no sentido de ser atribuída

a  Manuel Fernandes Gil, a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico.  Para

votação e posterior submissão à Assembleia Municipal para aprovação. - Após

votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com  6 votos a

favor (por unanimidade)(366/2015/CMAH)----------------------------------------------

12.3. Ent. 511 – Proposta do Presidente da Câmara,no sentido de ser atribuída

a  Diamantino Ferreira Ávila, a Medalha de Mérito Municipal Cultural.  Para

votação e posterior submissão à Assembleia Municipal para aprovação. - Após

votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com  6 votos a

favor (por unanimidade) (367/2015/CMAH)----------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

13. Documentos para conhecimento

13.1. Ent. 5090 – Comunicação da  Paróquia de São Pedro da Ribeirinha,

agradecendo  pelo  apoio  recebido  no  valor  de  €900,00,  no  âmbito  do

Regulamento  Municipal  de Apoio  a  Atividades  de Interesse Municipal.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

13.2. Ent. 5092 – Comunicação do  Angra Garden Hotel,  agradecendo pelo

excelente trabalho realizado na produção e colocação do Brasão no edifício da

Praça Velha.  Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A Câmara

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

13.3. Ent. 5095 – Comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Angra do

Heroísmo,  agradecendo pela colaboração aquando da realização do desfile

para  comemoração  do  Dia  do  Pai.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------

13.4.  Ent.  5096  –  Comunicação  da  Direção  Regional  do  Emprego  e

Qualificação  Profissional,  agradecendo  pela  colaboração  dispensada  na

cedência do auditório do Centro Cultural e de Congressos para a realização de

eventos  formativos.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

13.5.  Ent.  5112  –  Comunicação  da  Sociedade  Filarmónica  de  Instrução

Recreio  dos  Artistas,  agradecendo  pela  oferta  de  um  computador.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------
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13.6.  Ent.  5141  –  Comunicação  do  Centro  Comunitário  da  Terra  Chã,

agradecendo pelo apoio concedido aquando da comemoração do Dia Mundial

da  Família.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

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

13.7. Ent. 5145 – Comunicação do COFIT – Comité Organizador de Festivais

Internacionais da Ilha Terceira, agradecendo pelo apoio da Câmara Municipal

em  todas  as  edições  do  Festival  Internacional  de  Folclore  dos  Açores,  no

seguimento de terem recebido o selo de qualidade de Plataforma Europa para

os Festivais,  Festivais  para a  Europa (EFFE).  Para conhecimento do órgão

executivo municipal. -A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------

13.8.  Ent.  5118 – Comunicação da  Escola Básica Integrada de Angra do

Heroísmo, agradecendo pela colaboração na cedência da grua para tirarem a

fotografia  –  Estrela  Make  a  Wish  EBIAH.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------

13.9.  Ent.  5127 -   Comunicação da  Cresaçor  –  Cooperativa  Regional  de

Economia  Solidária,  CRL,  agradecendo  pelo  apoio  e  disponibilidade  na

cedência do Centro Cultural e de Congressos para a Ação de Promoção de

Produtos e Recursos Endógenos dos Açores, bem como para a realização do

processo  de  seleção para  o  curso  de  formação “Empreende Açores”.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

13.10.  Ent.  5087  –  Comunicação  da  Associação  para  a  Promoção  da

Segurança Infantil, agradecendo pelo apoio disponibilizado pela Autarquia na

estruturação das ações de formação e cedência de espaço, aquando da sua

deslocação à Ilha Terceira. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------
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13.11.  Ent.  5037  –  Comunicação  da  Academia  Musical  da  Ilha  Terceira,

agradecendo e felicitando  trabalho que todos os coros desempenharam no

Encontro  de Coros e  de toda a  disponibilidade na realização do mesmo.  A

colaboradora da Câmara Municipal  Brigite Borges,  refere também que são

vários os coros que tem felicitado pela organização do Encontro de Coros no

Teatro Angrense e pelas condições que foram criadas, sendo da opinião que

deverá ser ponderada a continuidade do referido evento naquele Teatro. Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------

13.12.  Ent.  5268  –  Comunicação  da  Assembleia  Legislativa  da  Região

Autónoma dos Açores,  remetendo um voto de congratulação, aprovado por

unanimidade - “Equipas Açorianas Conquistam o Pódio de Concurso Nacional

do  Cansat”.  Para  conhecimento do órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

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

13.13.  Ent.  5150 –  Comunicação da  Câmara  Municipal  do Porto  Novo –

Cabo Verde, agradecendo o convite para participação nas Sanjoaninas 2015,

não sendo possível comparecer, devido a compromissos oficiais já assumidos.

Convida o Presidente da Câmara a  participar nas festas de comemoração do

Dia  do  Município,  que  se  realiza  a  de  2  de  setembro  de  2015.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

13.14. Ent. 5116 – Comunicação da Casa de Saúde de São Rafael – Instituto

de  São  João  de  Deus,  informando  que  não  pode  participar  no  “Cantinho

Solidário”,  uma  vez  que  vão  participar  na  MART  –  Sanjoaninas.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

encerrada a reunião, pelas onze horas e trinta 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, 19 de junho de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

     ______________________________
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