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No dia dois de outubro 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 dez horas e cinco minutos, o Presidente da Câmara Municipal declarou

aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia

O  Presidente  deu  conhecimento  dos  resultados  da  recente  visita  a  Jining,

China, para assinar o protocolo de geminação. Mostrou o programa da visita, o

acordo assinado e a heráldica da cidade que será afixada no átrio superior,

junto às restantes cidades irmãs. -------------------------------------------------------------

Fazendo o enquadramento da sua visita e do vice-presidente, referiu que a

cidade de Jining era a cidade cultural de referência, onde nasceu Confúcio, o

mentor da corrente filosófica dominante na China. A cidade atualmente conta

com  oito  milhões  e  meio  de  habitantes,  é  um  dos  principais  polos  de

desenvolvimento do país, em indústria e tecnologia de ponta. -----------------------

Informou  que  houve  mais  três  assinaturas  de  geminações,  em  que  todas

envolveram  a  assinatura  de  protocolos  de  investimentos  na  ordem  das

centenas  de  milhões  de  euros,  tratando-se  assim  de  estabelecimento  de

relações económicas, ao nível do Estado. -------------------------------------------------

Salientou  o  nível  de  preparação  com  que  foram  recebidos,  foram

acompanhados por dois funcionários do município que tinham conhecimentos

sobre Angra. Informou que foram convidados para participar na cerimónia de

homenagem a Confúcio, o que é tido como uma grande honra, realçou que se

tratava  de  uma  cerimónia  de  grande  rigor  e  magnificência,  onde  estavam

presentes milhares de pessoas em representação das diversas profissões. -----

Informou que irá deslocar-se em breve a Angra uma delegação de Jining e

referiu que não vai ser fácil retribuir a receção, uma vez que não há dimensão



nem capacidade para retribuir da mesma forma. Será uma oportunidade para

dar a conhecer a cidade, a ilha e os produtos endógenos. ----------------------------

Passando a outras matérias o Presidente informou que a EDA estava testar a

colocação de LED's na avenida Tenente Coronel José Agostinho até a rotunda

da Silveira. Se o teste correr bem será alargado às principais vias. Ficando por

resolver, as luminárias que estão presas nas fachadas, por que não existem

LED's para o seu encaixe. Propôs que este inverno o horário de inverno da

iluminação pública nas freguesias ficasse igual à cidade. A proposta foi aceite

ficando o compromisso de oficiar o Governo Regional e a Câmara Municipal da

Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias questionou qual o ponto da situação do campo de

jogos da Ribeirinha e qual o sistema de treinos. ------------------------------------------

O Presidente informou que os treinos estavam a decorrer no Porto Judeu e que

o projeto de contenção estava a ser preparado. ------------------------------------------

A  Vereadora  Catarina  Matias  manifestou  preocupação  pelo  estado  das

passadeiras da rua da Sé que se encontravam muito escorregadias quando o

piso estava molhado. -----------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que a calçada tinha piorado significativamente com as

recentes chuvadas que provocou o arrastamento de finos de entre as pedras,

deixando-as soltas, que era uma situação preocupante e que envolverá um

investimento avultado que tem de ser analisado em detalhe. -------------------------

O Vereador Alonso Miguel questionou se estava concluída a obra da Central de

Valorização Energética. --------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  o  financiamento  da  Central  de  Valorização

Energética passou para 95%. A obra de construção encontra-se concluída, e

está em fase de testes, faltando apenas os arranjos exteriores. ---------------------

O Vereador Alonso Miguel perguntou porque se abateu a estrada na Ribeirinha.

Ao que o Presidente informou que se deveu a perda de finos ao longo dos anos

em torno da conduta das águas pluviais. ---------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias questionou se a passagem hidráulica para a fábrica,

na canada dos Vimial, era responsável pela saída da água da linha de água. ---



O Presidente informou que a dimensão da passagem estava correta, o canal é

que estava mal dimensionado. ----------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel questionou o que se passava com o caminhos no

Corpo Santo, que continuavam em mau estado. -----------------------------------------

O Presidente informou que a Direção Regional da Cultura, propôs a colocação

de calçada, proposta que foi  aceite desde que assumissem o custo entre o

asfalto e a calçada, entretanto passaram três meses sem resposta,  pelo que

se mandou asfaltar para não perder o cofinanciamento. -------------------------------

O Vereador Fernando Dias deu conhecimento da queixa de alguns moradores

em relação ao Dia Europeu sem Carros, que só foram avisados no próprio dia.

O Presidente informou que houve um atraso na decisão, por haver obras na

rua dos Minhas Terras, o que obrigou a rever as saídas da cidade, tendo a

decisão de adesão sido tardia. ----------------------------------------------------------------

Período da ordem do dia

RATIFICAÇÕES

1. 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

1.1. Ent.  8443  -  Pedido  do  Regimento  de  Guarnição  n.º  1,  que  solicita  o

empréstimo do Relvão para prova desportiva de Duatlo BTT.  Para ratificação

do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de



Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  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  praticado  pela  Vereadora

Raquel Ferreira. (479/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------

1.2. Ent. 9282 – Pedido de Hélder Pimentel Andrade – Comissão das Festas de

Nossa Senhora dos Milagres – São Bartolomeu, que solicita o empréstimo

de duas cancelas, tendo em vista o encerramento de parte da estrada.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  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  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (480/2015/CMAH) ---------------------------------------------

1.3. Ent.  9199  -  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Feteira,  que  solicita  o

empréstimo de duas cancelas para a Festa de Nossa Senhora das Mercês,

para o período de 21 a 25 de setembro. Para ratificação do órgão executivo

municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

Interesse Municipal,  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 praticado pelo Vice-Presidente da Edilidade.

(481/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------

1.4. Ent.  8550  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Serreta,  que  solicita  o

empréstimo de 40 cancelas para corte de trânsito no dias 11 a 19 de setembro,

no âmbito  das Festas de Nossa Senhora dos Milagres.  Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades de Interesse Municipal,  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 praticado pelo Presidente da

Edilidade. (482/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------



1.5. Ent. 9034 – Pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Milagres

da Serreta,  que solicita o empréstimo de dois quiosques retangulares, com

vista à utilização nos dias 11 a 17 de setembro, na Praça de Touros da Serreta.

Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  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

praticado pelo Vereador Guido Teles. (483/2015/CMAH) ---------------------------

1.6. Ent. 9452 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

de  Angra  do Heroísmo,  que solicita  o  empréstimo  da  viatura  Unidade  de

Comando e Transmissões, tendo em vista a utilização nas Festas da Freguesia

dos Biscoitos, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, devidamente apetrechada

com os equipamentos de comunicações e grupo gerador elétrico autónomo.

Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  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

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (484/2015/CMAH) --------------------

1.7. Ent. 9003 - Pedido da Associação de Municípios da Região Autónoma dos

Açores,  que  solicita  o  empréstimo  de  3  cabines  de  tradução,  centrais  de

interprete,  70  recetores  multicanal,  para  a  reunião  da  Confederação  de

Municípios Ultraperiféricos e para o o Fórum Intermunicipal Local Eletrónica,

que se realiza no dia 24 de setembro, na Academia da Juventude e Artes da

Ilha  Terceira.  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

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (485/2015/CMAH) --------------------

1.8. Ent. 8977 - Pedido do Núcleo de Ambiente da Universidade dos Açores a

solicitar  o empréstimo de material  (2 baldes, 1 fita  métrica,  12 unidades de

luvas latex, 2 colheres de pedreiro redonda, 2 colheres de pedreiro em bico, 1



enxada,  1  pá,  4  talochas,  1  serra  de  arco,  1  martelo,  1  x-acto  grande,  6

unidades de luvas de borracha vermelhas),  para o workshop de construção

natural, que se realiza de 28 de setembro a 4 de outubro. Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades de Interesse Municipal,  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  praticado  pela  Vereadora

Raquel Ferreira. (486/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------

1.9. Ent. 9001 - Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo a

solicitar  a  cedência  do auditório  do  Centro  Cultural,  para  a  Conferência  de

Educação intitulada "Como preparar o melhor ano letivo de sempre", no dia 15

de  setembro.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  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

praticado pelo Vereador Guido Teles. (487/2015/CMAH) ---------------------------

2. Empreitada  da  Nova  Escola  do  Ensino  Básica  da  Freguesia  de  Santa

Bárbara – pedido de adiantamento

2.1. Ent. 8624 – Pedido da José Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda., solicitando um

adiantamento  no  montante  de  €60.000,00,  como  reforço  para  compra  de

materiais. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo

n.º  292  e  do  n.º  1  do  artigo  n.º  36  do  Código  dos  Contratos  Públicos,

conjugados com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99,

de 8 junho, que estabelece os limites das despesas públicas e da contratação

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

setembro,  Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais  das  Entidades

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico.  -  A Câmara Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(488/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------



DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e  t) 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. 7570 - Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade

que  solicita o apoio financeiro de 906.89€ (novecentos e seis euros e oitenta e

nove cêntimos) para implementação do projeto "Aproveita a onda das TIC e

vem surfar na biblioteca".  Para deliberação do órgão executivo municipal  a

atribuição  do  apoio  solicitado,  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal da alínea u) do n.º 1 do artigo

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  solicitado  (€906,89).

(489/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 8958 - Pedido do Jardim Infantil de São Gonçalo que solicita a cedência

do auditório  grande do Centro Cultural,  nos dias 9,  10 e 11 de dezembro,

respetivamente, realização de ensaios e Festa de Natal do Jardim de Infância.

Para  deliberação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal  da alínea u) do n.º

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido. (490/2015/CMAH) ---------------------

3.3. Ent. 8584 - Pedido da ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu,

que solicita  apoio para  o projeto "Abre  a  Porta",  que tem como objetivo  o

combate ao isolamento nos idosos e a promoção intergeracional. Propõe-se a

atribuição do apoio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros).

Para  deliberação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento



Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal  da alínea u) do n.º

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€1.500,00).

(491/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent.  8929 -  Pedido da  Associação Cultural  do Porto Judeu a  solicitar  o

empréstimo do Teatro Angrense, para realizar o concerto final integrado no 4.º

estágio de formação da Banda Filarmónica da Associação Cultural do Porto

Judeu, no dia 1 de novembro de 2015. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

Interesse Municipal  da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de

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

pedido. (492/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 9051 - Pedido da Escola Secundária Tomás de Borba, para utilização

regular  das  Piscinas  Municipais,  durante  a  época  desportiva,  e  respetiva

isenção  de  taxas.  Para  deliberação  do  órgão  executivo,  nos  termos

conjugados dos artigos 5.º al. a), 6.º n.º 1 al. a) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do

Regulamento de utilização das instalações desportivas municipais e n.º 2 do

artigo  6.º  do  Regulamento  de  Taxas  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (493/2015/CMAH) ------

3.6. Ent.  9207  -  Pedido  da  Associação  Consciência  Jovem que  solicita  o

empréstimo  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo,

sistema de som. projetor, microfones e técnico de som, para a realização do

evento "Muda a Tua Mente", no dia 21 de novembro, das 14 às 18 horas. Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal  da alínea u) do n.º

1  do  artigo  33.º   da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (494/2015/CMAH) ------

3.7. Ent. 9237 - Pedido da Saudaçor que solicita a reserva do pequeno Auditório

do Centro Cultural e de Congressos para o dia 22 de outubro, entre as 9 e as



18 horas, para o evento "I Encontro de Telemedicina do SRS" e o patrocínio

dos dois coffee breaks que intercalam o evento. Para deliberação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

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

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

autorizou este pedido. (495/2015/CMAH) -----------------------------------------------

3.8. Ent. 9269 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo " O Baloiço"

que solicita a cedência o empréstimo do Grande Auditório do Centro Cultural e

de Congressos e apoio técnico de som e luz, para a realização de uma peça

de teatro inserida nas festividades natalícias. no dia 12 de dezembro, entre as

18,30  e  as  23  horas.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.

(496/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.9. Ent. 9298 - Pedido da  AMI - Centro Porta Amiga de Angra que solicita a

cedência  da  sala  de  cinema  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  e  do

equipamento  de  som  e  imagem,  para  a  projeção  de  imagens  e/ou  filmes

referentes  ao   projeto  "Lentes  que  Incluem",  no  dia  30  de  outubro.  Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo 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.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (497/2015/CMAH) ------

3.10. Ent. 9356 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

apoio no empréstimo de um vídeo projetor para formação a decorrer nos dias 2

e 3 de outubro no Estádio João Paulo II. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo 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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este

pedido. (498/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------



3.11. Ent. 7426 – Pedido da Universidade dos Açores para a realização do Fórum

Biodiversidade e Turismo Náutico, no dia 5 e 6 de outubro, no Pólo de Angra

do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal a atribuição do

apoio  financeiro  à  Fundação  Gaspar  Frutuoso,  no  montante  de  550,00€

(quinhentos  e  cinquenta  euros),  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal  e 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  o  apoio  proposto  (€550,00).

(499/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.12. Int. 1588 – Proposta do Vereador Guido Teles, que propõe a atribuição de um

apoio à Casa  do  Povo  do  Porto  Judeu,  no  valor  de  3.618,61  (três  mil

seiscentos e dezoito euros e sessenta e um cêntimos) com vista a transferir os

utentes  do Campo de Futebol  da  Ribeirinha para  o  Campo de Futebol  do

Sporting  Clube  Os  Leões,  na  sequência  da  danos  provocados  pelas

enxurradas  do  dia  4  de  setembro.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta

proposta. (500/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------

4. Atribuição de bolsas de estudo

4.1. Ent.  6441  -  Pedido  do  estudante  André  Gunko,  solicitando  apoio  para

prosseguimento de estudos no estrangeiro, considerando ter sido aceite para

integrar  a  Fachhochschule  Nordwestschweiz,  Musik-Akademie  Basel,

Hochschule fur Musik Basel. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos  termos  do  artigo  29.º  Regulamento  do  Sistema  Municipal  de  Apoio

Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  no  sentido  de  ser

atribuído ao estudante em causa o escalão I,  traduzido nos seguintes

apoios:----------------------------------------------------------------------------------------------



1. atribuição  de  bolsa  de  estudo,  aplicando-se  com  as  devidas

adaptações o artigo 17.º. Estando em causa a atribuição deste apoio

por motivos de interesse público municipal; --------------------------------------

2. comparticipação  financeira  destinada  ao  pagamento  de  juros

resultantes de créditos pessoais com garantia mútua ou outra garantia

adequada  contraídos  para  o  prosseguimento  de  estudos,  conforme

prevê o artigo 20.º,  enquadrando-se este caso na alínea c) do n.º 5

desse artigo; ----------------------------------------------------------------------------------

3.  amortização do capital mutuado em créditos pessoais com garantia

mútua ou outra garantia adequada contraídos para o prosseguimento

de estudos quando o beneficiário, após a conclusão do curso, exerça

uma atividade remunerada estável no concelho de Angra do Heroísmo,

conforme previsto no artigo 21.º. -----------------------------------------------------

(501/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------

4.2.  Ent.  1581  -  Ata  de  apreciação  de  candidaturas,  nos  termos  do

Regulamento  Municipal  para  a  Atribuição  de  Bolsas  de  Estudo  no

Concelho de Angra do Heroísmo - Bolsangra. Para deliberação do órgão

executivo, nos termos n.º 1 e 2 do artigo 11.º Regulamento Municipal para a

Atribuição  de  Bolsas  de  Estudo  no  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta ata. (502/2015/CMAH) -

5. Protocolos

5.1. Ent. 869 – Adenda ao protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a

Associação Cultural Angrajazz, tendo em vista fazer face às despesas com

a formação da Orquestra Angrajazz, no valor de €7.500,00. 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 Municipal de Incentivo a

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

aprovou esta adenda ao protocolo em causa. (503/2015/CMAH) ---------------



5.2. Ent. 8921 - Pedido da Cáritas da Ilha Terceira para renovação do protocolo

cujo  objetivo  é  a  implementação  de  um  conjunto  de  ações  capazes  de

promover o desenvolvimento socioeducativo e o sucesso escolar no ensino

pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei

n.º 75/2013 de 12 de setembro e do n.º 4 do artigo 87.º do capítulo IV do

Orçamento do Estado. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a

renovação deste protocolo. (504/2015/CMAH) ----------------------------------------

5.3. Ent. 9652 – Minuta de  protocolo de cooperação entre a Comissão para a

Cidadania e a Igualdade de Género e o Município de Angra do Heroísmo. Para

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

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo. (505/2015/CMAH) ----------

6. Emissão de parecer prévio

6.1. Ent. 393 – Proposta do Presidente da Câmara Municipal, para a emissão de

parecer  prévio  favorável,  pelo  órgão executivo  municipal,  tendo em vista  a

aquisição de prestação de serviços de consultoria energética à empresa

OPAKSCREEN, Unipessoal, Lda., nos termos do n.º 12 do artigo 75.º da Lei

do Orçamento de Estado para 2015, aprovada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31

de dezembro.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  deliberou emitir

parecer  favorável  quanto  à  prestação  de  serviços  em  causa.

(506/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento



7.1. Ent.  8846  –  Ofício  da  Escola  Superior  de  Enfermagem  de  Angra  do

Heroísmo, agradecendo pela cedência do Centro Cultural e de Congressos de

Angra do Heroísmo, no dia 10 de julho. Para conhecimento do órgão executivo

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

7.2. Ent.  8853  –  Ofício  da  Assembleia  Legislativa  da  Região  Autónoma dos

Açores, remetendo um Voto de Congratulação referente aos Jogos das Ilhas –

Açores  2015.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal  e  envio  à

Assembleia  Municipal  também  para  conhecimento.  -  A Câmara  Municipal

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

7.3. Ent. 8948 – E-mail da  Fundação Make-A-Wish Portugal,  agradecendo pelo

apoio concedido na decoração do carro de rallye do Tiago Azevedo, no Rallye

Sprint Sanjoaninas 2015, numa iniciativa em parceria com o ACRACING. Para

conhecimento  do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

7.4. Ent.  9305  –  E-mail  da  Escola  Superior  de  Educação  de  Coimbra,

agradecendo pela  colaboração no acolhimento  de estágios  curriculares  das

licenciaturas  daquela  Escola  e  solicita  o  preenchimento  do  questionário  do

Núcleo  de  Estágios  e  Saídas  Profissionais.  Para  conhecimento  do  órgão

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

7.5. Ent. 9509 – Relatório anual de auditoria do auditor externo Ana A. Santos, C.

Sousa  Góis  &  Associado,  SROC  Lda.,  sobre  a  situação  económica  e

financeira da Câmara Municipal, emitido nos termos da alínea d) do n.º 2 do

artigo 77.º da Lei das Finanças Locais. Para conhecimento do órgão executivo

municipal  e  envio  à  Assembleia  Municipal  também para  conhecimento.  -  A

Câmara  Municipal  retirou  este  assunto,  devendo  o  mesmo  ser

reagendado para a próxima reunião. -----------------------------------------------------



7.6. Ent. 9510 – Relatório anual de auditoria do auditor externo Ana A. Santos, C.

Sousa  Góis  &  Associado,  SROC  Lda.,  sobre  a  situação  económica  e

financeira dos Serviços Municipalizados, emitido nos termos da alínea d) do n.º

2  do  artigo  77.º  da  Lei  das Finanças Locais.  Para  conhecimento  do órgão

executivo  municipal  e  envio  à  Assembleia  Municipal  também  para

conhecimento.  -  A  Câmara  Municipal  retirou  este  assunto,  devendo  o

mesmo ser reagendado para a próxima reunião. -------------------------------------

7.7 Ent.  1583  –  Ata  da  Comissão  de  Análise  das  Candidaturas  –  Apoio

complementar à frequência de estudos pós secundários e superiores (Estuda

+) - Apreciação das candidaturas – ano letivo 2015/2016. - 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 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, 18 de setembro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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