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No dia três de julho de dois mil e quinze realizou-se na Sala de Sessões  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

O Presidente deu informação de que a PT entregou o documento prévio do

estudo  “Angra  –  Cidade  Inteligente”,  que  lhe  foi  encomendado,  sobre

investimentos  em  Angra.  Referiu  que  o  documento  foi  disponibilizado  no

servidor,  juntamente  com  os  documentos  desta  reunião,  para  acesso  dos

Vereadores  e  considerou  que  o  mesmo  tinha  um conjunto  interessante  de

informações e medidas inteligentes  e que era  intenção de o apresentar  na

Câmara do Comércio e aos empresários locais, na próxima semana e convidou

os Vereadores a estarem presentes.---------------------------------------------------------

Neste trabalho foi feita uma análise estatística de todos os dados do nosso

concelho, passando por uma análise comparativa com outros concelhos, dando

a ideia de como nos posicionamos no contexto nacional.------------------------------

Referiu ainda que a nossa posição em todos os indicadores, colocavam-nos a

meia tabela, com exceção de uma medida que nos colocava em último lugar,

em investimentos realizados na área do ambiente.---------------------------------------

Acrescentou que o documento fazia uma recomendação de investimentos a por

em  prática,  para  reflexão  do  que  éramos  e  do  que  aspirávamos  para  o

concelho, com base numa sondagem qualificada efetuada não só a particulares

como a empresas de interesse com sede no concelho.---------------------------------

Sobre as Sanjoaninas, informou que num primeiro balanço as festas correram

bem ao nível financeiro e que do ponto de vista organizacional, com exceção

da questão dos toiros, também tinha corrido bem.----------------------------------------

O Vereador Ventura referiu que em relação às festas achava que o modelo que

se iniciou  há dois  anos,  dava uma nova vida  ao Centro  Histórico  o  que o
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satisfazia. Sobre o resto da festa referiu que a questão da tauromaquia nada

tinha a ver com a Câmara. E que devíamos continuar a ter a atenção com as

nossa comunidades.------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que estará presente no Festival do Alho em Gilroy, como

forma de retribuir a participação que os emigrantes tem tido nas Sanjoaninas.---

O  Vereador  Ventura  realçou  a  participação  de  São  Miguel  e  que  o  Faial

também se preparava para iniciar a sua participação e que teve conhecimento

que a primeira marcha organizada para participação nas nossas festas veio da

Horta.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  referiu  ainda  que  ao  nível  da  segurança  não  tinha  havido

qualquer registo por parte da Policia de Segurança Pública.---------------------------

  APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 11 da reunião ordinária de 19 de junho de 2015. - A

ata foi  aprovada por  unanimidade,  com a alteração proposta  pelo

Vereador Nuno Melo Alves.------------------------------------------------------------

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

3



2.1. Ent. 5284 – Pedido de apoio do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,

solicitando  apoio  para  realização  de  atividades  náuticas  pelas

Sanjoaninas 2015. Para ratificação da atribuição de um subsídio no valor

de €470,00 (quatrocentos e setenta euros)  a  ser  pago pelo centro  de

custos das Sanjoaninas.  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. (343/2015/CMAH)-----------------

2.2. Ent. 579 – Despacho do  Presidente da Câmara,  autorizando um apoio

ao Grupo Folclórico Modas da Nossa Terra, no valor de €43.727,28 com

vista a garantir a disponibilidade de verba durante as Festas Sanjoaninas

2015, bem como ao cumprimento do projeto de etnografia para efeitos de

execução de despesa, ficando o Grupo responsável de transferir o apoio

da Direção Regional  do Turismo, no montante previsto  de €20.000,00,

após a edição das Festas. Para ratificação do órgão executivo municipal,

nos termos  conjugados da alínea o) nu 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do

artigo 35.º ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade. (344/2015/CMAH)--------------------------------

     A Vereadora  Catarina  Matias  questionou  o  valor  a  atribuir,  tendo  sido

explicado  que  incluía  o  pagamento  às  filarmónicas  e  aos  grupos  de

folclore pelas suas atuações, bem como as despesas com a coroação, o

desfile etnográfico e a animação das touradas, durante os dias da festa.---

2.3. Ent. 441 – Despacho do Presidente da Câmara, de decisão de contratar

e  decisão  de  escolha  de  procedimento  para  a  empreitada  de  obras

públicas  de  intervenção na  sede  do OMA – Observatório  do  Mar  dos

Açores em Angra do Heroísmo, pelo valor total de €6.915,83 à empresa

Líder Tarefa – Montagem de Carpintarias, Lda, mediante um ajuste direto

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

2.4. Ent.  674  -  Ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Câmara

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

setembro,  referente  ao  adiantamento  no  valor  de  €  84.732,07,  que

corresponde a 7% do valor contratual (€ 1.210.461,07), nos termos dos

artigos 292.º e 293.º do CCP e cláusula 26.ª do caderno de encargos,

referente à empreitada da Nova Escola do Ensino Básico da freguesia de

Santa Bárbara. -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, ratificou o

ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

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

2.5 Ent. 634 – Informação da Chefe do Gabinete propondo a atribuição de um

apoio ao  Grupo de Amigos da Terceira, para a divulgação das festas

Sanjoaninas 2015, nos órgãos de comunicação social: Portuguese Times,

Inc, Heral News e WJFD FM 97.3, na costa leste dos Estados Unidos da

América.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €950,00

(novecentos  e  cinquenta  euros).  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.

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

O Presidente  informou que este  ano decidiu  que os  apoios  dados às

festas pelas comunidades deveriam ser canalizados para os grupos que

vinham à festa e eles assumiram as suas despesas.----------------------------

 

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. 4400 - Pedido da  Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura

Cabral, solicitando  apoio  para  realização  de  projeto  com  idosos,

intitulado  "3ª  Idade  em  Movimento".  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros). 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  proposto

(€1.500,00). (348/2015/CMAH)---------------------------------------------------------

3.2. Ent. 4913 – Pedido da  Casa do Povo das Cinco Ribeiras,  solicitando

apoio  para  a  construção  de  um  quarto  de  arrumos.  Propõe-se  a

atribuição de um subsídio no valor de €2.000,00 (dois mil euros). Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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

proposto (€2.000,00). (349/2015/CMAH) ------------------------------------------

3.3. Ent. 5200 – Pedido do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 492

-  Conceição,  solicitando  um  apoio  para  deslocação  da  Secção  de

exploradores  à  Ilha  de  São  Miguel,  de  modo  a  participarem  num

acantonamento. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00

(quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea 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 proposto (€500,00). (350/2015/CMAH)-------------------
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3.4. Ent. 5017 - Pedido da Casa de Saúde de São Rafael, solicitando apoio

financeiro e empréstimo do carro da rainha das Sanjoaninas 2015, para

realização das festas Sanrafaelinas 2015. Propõe-se a atribuição de um

subsídio  no  valor  de  €150,00 (cento  e  cinquenta  euros)  bem como o

empréstimo  do  carro  solicitado.  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 proposto (€150,00) bem como a

cedência do carro em causa. (351/2015/CMAH)--------------------------------

3.5. Ent. 5120 – Pedido do Sport Clube Barbarense, solicitando apoio para a

deslocação dos atletas daquele clube ao torneio  Vitória  Futsal  Cup –

Masters 2015,  a realizar  em Santarém. Propõe-se a atribuição de um

subsídio  no  valor  de  €500,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea 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 proposto (€500,00). (352/2015/CMAH) -------

3.6. Ent.  5490 -  Pedido da  Irmandade do Divino Espírito Santo de São

Bartolomeu de Regatos,  para a cedência de um palco de 7,5mX5m,

entre  20  e 31 de julho,  necessário  para as festividades em honra  do

Divino  Espírito  Santo  daquela  freguesia,  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. (353/2015/CMAH)-----------------------------------------

3.7. Ent.  4885  –  Pedido  do  Núcleo  Sportinguista  da  Ilha  Terceira,

solicitando  apoio  para  a  deslocação  da  equipa  de  Futsal  a  Portugal

Continental, a fim de disputar os quartos de final do campeonato nacional

7



INATEL.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €500,00

(quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea 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 proposto (€500,00). (354/2015/CMAH) ------------------

3.8. Ent. 4917 – Atribuição de apoio ao Centro Comunitário da Vila de São

Sebastião, no valor de €2.589,61, para pagamento dos juros referentes

ao  último  empréstimo  bancário  contraído  para  realização  da  obra  de

requalificação do edifício da antiga escola primária  de São Sebastião.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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

proposto (€2.589,61). (355/2015/CMAH) ------------------------------------------

3.9. Ent. 2511 – Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo

e a  Junta de Freguesia de Cinco Ribeiras,  o qual tem por objeto a

cooperação financeira tendo em vista fazer face aos encargos inerentes à

execução de obras numa habitação degradada, no valor de €5.539,00.

Para  submeter  ao  órgão  deliberativo,  para  aprovação,  nos  termos  da

alínea j) do n.º 1, artigo 25.º e alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º, ambos da

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

unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo. (356/2015/CMAH) ---

3.10.Ent. 5106 – Pedido do Serviço de Desporto da Terceira,  solicitando a

utilização da piscina municipal para a realização da prova de natação, no

dia 13 de julho, para realização dos pré-requisitos para a candidatura de

acesso  ao  ensino  superior.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013

de 12 de setembro, bem como da alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do

Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido. (357/2015/CMAH)---------------------

8



3.11. Ent.  552 – Despacho da  Vereadora Raquel Ferreira,  datado de 5 de

janeiro  de  2015,  determinando  que  para  o  ano  de  2015,  o  cachet  a

atribuir  a  cada Filarmónica e  Grupo de Folclore integrados no evento

Gentes e Tradições, a decorrer em diferentes espaços do Concelho, seja

de  €350,00  (trezentos  e  cinquenta  euros),  valor  com  IVA  incluído,

acrescidos  de  100%  da  bilheteira  apurada,  quando  tiver  lugar,

nomeadamente,  no  Teatro  Angrense  e  no  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo, a repartir entre os participantes de

cada  espetáculo.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

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

proposto. (358/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------

3.12.Ent. 633 – Informação da Chefe do Gabinete propondo a atribuição de

um apoio à  Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos

Açores, para a organização das Cantorias e Pezinho das Sanjoaninas

2015,  no  valor  de  €1.750  (mil,  setecentos  e  cinquenta  euros).  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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

proposto (€1.750,00). (359/2015/CMAH) ------------------------------------------

3.13. Ent. 5149 – Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Sé, no valor de

€7.781,57, tendo em conta os trabalhos complementares realizados, ao

abrigo do contrato interadministrativo, relativamente às obras efetuadas

na sede do Sport Club do Lusitânia. Para deliberação do órgão executivo

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

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

deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€7.781,57).

(360/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------------------
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4. Zona Industrial  de Angra do Heroísmo – pedido de revogação de

deliberação

4.1. Ent:  5019  - Ofício  enviado  pela  empresa  Açoral,  Lda.,  a  requerer  a

revogação  da  deliberação  camarária  tomada  na  reunião  de  20  de

fevereiro de 2015, que revogou o direito de superfície que se encontrava

a favor desta empresa, sobre o lote 17 da ZIAH, sito no Caminho d' Justa,

da  freguesia  do  Porto  Judeu,  descrito  na  Conservatória  do  Registo

Predial com o n.º 2522 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo

1448º, tendo em conta que procedeu ao pagamento das prestações em

atraso  acrescidas  dos  respetivos  juros  de  mora.  Para  autorização  da

Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 165º, n.º 1 e 169,

n.º  1,  ambos do Código do Procedimento Administrativo.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, revogou a citada deliberação de 20 de

fevereiro de 2015. (361/2015/CMAH) -----------------------------------------------

5. Zona Industrial  de Angra do Heroísmo –  rescisão do contrato de

constituição do direito de superfície

5.1. Ent.  1665  -  Ofício  enviado  pela  empresa  Rentangra  -  Comércio  e

Aluguer  de Automóveis,  Lda., a  requerer  a  rescisão do contrato  de

constituição do direito de superfície, celebrado a 17 de janeiro de 2007,

mediante  celebração  de  escritura  de  cedência  gratuita,  em  que  será

cedido, a título gratuito, o direito de superfície sobre lote 34, sito na Rua

Basílio Simões, freguesia do Porto Judeu, descrito na Conservatória do

Registo Predial com o n.º2526 e inscrito na matriz predial urbana sob o

artigo 1451, a favor do Município, atribuindo-se à presente doação o valor

patrimonial determinado pelo Serviço de Finanças, no final do ano 2014,

de  €21.215,84 (vinte  e  um mil  duzentos  de quinze  euros  e  oitenta  e

quatro cêntimos), para aceitação, nos termos do disposto no artigo 33.º,

n.º1, alíneas g) e j), da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou o pedido e aceitou a cedência

do direito de superfície sobre o lote 34, da Zona Industrial de Angra

do Heroísmo. (362/2015/CMAH) -----------------------------------------------------
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6. Emissão de pareceres prévios

6.1. Ent. 609 – Pedido de parecer prévio, datado de 19 de junho de 2015,

tendo  em vista  a  contratação  da  Açorgeo –  Sociedade de  Estudos

Geotécnicos, Lda., para a aquisição de serviços para o estudo geológico

e geotécnico do mercado municipal  e terminal  rodoviário de Angra do

Heroísmo,  no  valor  total  de  €8.850,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo  municipal,  nos  termos  do  n.º12  do  artigo  75.º  da  Lei  do

Orçamento  de  Estado  para  2015.  -  A  Câmara  Municipal,  com  a

abstenção  do  Vereador  do  CDS-PP,  deliberou  emitir  parecer

favorável  quanto  à  aquisição  de  serviços  em  causa.

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

 

6.2. Ent. 566 – Pedido de parecer prévio, datado de 12 de junho de 2015,

tendo  em vista a aquisição de serviços da Costa Poim – Fiscalização,

Estudos  e  Projetos  de  Engenharia,  Lda.,  para  a  fiscalização  da

empreitada de construção do pavilhão desportivo da escola do ensino

básico da Freguesia do Posto Santo, no valor total de €9.982,80. Para

deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º12 do artigo

75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015. - A Câmara Municipal,

com a abstenção do Vereador do CDS-PP, deliberou emitir parecer

favorável  quanto  à  aquisição  de  serviços  em  causa.

(364/2015/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

7. Contrato de prestação de serviços para a certificação de contas do

Município e Serviços Municipalizados

7.1. Ent.  297  e  3191  -  Novamente  presente  o  contrato  de  prestação  de

serviços  para  a  Certificação  de  Contas  do  Município  e  Serviços

Municipalizados de Angra do Heroísmo referente à cessão da posição

contratual  com a empresa J.  Bastos,  C.  Sousa Góis  & Associados,
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SROC, Lda para Ana A. Santos, C. Sousa Góis & Associados, SROC,

Lda, nos termos do artigo 96.º, n.º4 do Estatuto dos Roc's e artigos 316.º

e 319.º do CCP, para autorização do órgão executivo e posterior remessa

para o órgão deliberativo, de acordo com o artigo 77.º, n.º1 da Lei das

Finanças Locais que obriga à nomeação do auditor externo responsável

pela  certificação  legal  de  contas  pelo  Município  e  pela  Assembleia

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou remeter

este assunto ao órgão deliberativo, para nomeação do citado auditor

externo. (365/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------

8. Empreitada  da  escola  do  ensino  básico  da  Freguesia  de  Santa

Bárbara - adiantamento

8.1. Ent. 4373 - Pedido da empresa José Artur da Cruz Leal, Unipessoal,

Lda. para  a  concessão  de  um  adiantamento,  no  montante  de  €

60.523,05,  que  corresponde  a  5%  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, autorizou o adiantamento solicitado. (366/2015/CMAH)

9. Atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultural ao Colégio de

Santa Clara

9.1. Ent.  681  -  Recomendação  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito

Municipal Cultural ao Colégio de Santa Clara, aprovada em reunião da

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, datada de 30 de junho de

2015. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 2

do artigo 10.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do

Município  de  Angra  do  Heroísmo.  -  Após  votação  por  escrutínio

secreto,  a  proposta  foi  aprovada  com  7  votos  a  favor  (por

unanimidade). (367/2015/CMAH) ----------------------------------------------------
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10. Documentos para conhecimento

10.1.Ent. 5533 – Comunicação do Município da Praia da Vitória, remetendo

para conhecimento o ofício enviado ao Diretor Geral de Política de Defesa

Nacional,  sobre  o  interesse  em Infraestruturas  a  libertar  pela  65th  Air

Base Wing, na BA4 – Lajes, dando conta da posição daquele Município

sobre o assunto. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A

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

10.2.Ent.  5467  –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo, remetendo a 3.ª alteração ao ao orçamento e plano plurianual

de  investimentos  de  2015.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

10.3.Ent. 5354 e 5356 – Cartas da Organização das Cidades do Património

Mundial,  dirigidas  ao  Senhor  Presidente  da  Câmara,  bem  como  à

Vereadora  Raquel  Ferreira,  agradecendo  em  nome  do  Conselho  de

Administração da Organização of World Heritage Cities, pela forma como

foram acolhidos aquando do encontro ocorrido em Angra do Heroísmo,

em 28 e 29 de maio. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

10.4.Ent. 5830 – Ofício da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento de

Angra  do  Heroísmo,  agradecendo  pela  colaboração  e  disponibilidade

demonstrada aquando das comemorações do 162.º aniversário daquela

Irmandade. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara

Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------
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10.5.Ent. 1226 – Informação da Técnica Superior Jesuína Costa, na sequência

de comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses,

respeitante  à  gestão  de  pessoal  no  Município  –  LOE/2015.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal

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

O Presidente alertou para este problema e informou para a existência de

1,7 milhões de euros acima dos 35 referidos pelo Orçamento de Estado.

Informou  ainda  que  na  prática  o  Município  estava  impedido  de  fazer

qualquer  despesa  a  mais  em  matéria  de  pessoal  e  que  muito

provavelmente teriam de suspender o concurso de Engenharia Civil que

estava a decorrer.---------------------------------------------------------------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e dezoito 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, 3 de julho de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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