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No dia três de outubro de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de Sessões

do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de

Angra do Heroísmo. ------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09H35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia a Vereadora Catarina Matias chamou a

atenção  para  o  acidente  ocorrido  na  rua  do  Faleiro,  em  que  o  condutor

esmagou  o peão junto à parede, pelo que propôs o encerramento da via ao

trânsito dadas as suas dimensões e inclinação. ------------------------------------------

O Presidente referiu que na rua indicada apenas podem circular os moradores,

e que o acidente se deve a um erro humano. ---------------------------------------------

O Presidente informou que a visita do Primeiro-Ministro da República Popular

da China decorreu conforme previsto, tendo ficado agradado com o concerto e

com o passeio. ------------------------------------------------------------------------------------

Informou ainda que reuniu com o Secretário de Estado da Defesa, tendo sido

abordada a atual situação da Cruz Vermelha, tendo ficado acordado remeter ao

Presidente da Cruz Vermelha Nacional uma missiva a solicitar a revitalização

da quase centenária estrutura da Cruz Vermelha em Angra do Heroísmo e um

com contato direto com o Presidente da instituição.  ------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias questionou qual a solução para os dois casos

apresentados na Assembleia Municipal, nomeadamente a questão dos cheiros

emitidos pela unidade de restauração que se infiltram na casa do particular e o

caso  da  exposição  dos  alimentos  de  alimentos  ao  ar  e  o  armazenamento

inadequado das bilhas do gás. ----------------------------------------------------------------

O  Presidente  respondeu  que  se  trata  de  situações  de  difícil  resolução,  a

primeira  relaciona-se  com  um  problema  de  construção  em  que  foram

embutidos dois exaustores numa chaminé de mãos postas, por imposição do
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Gabinete  da  Zona  Classificada,  a  segunda  situação  é  da  competência  da

Inspeção das Atividades Económicas. -------------------------------------------------------

Por outro lado, a Vereadora Catarina Matias referiu que existem esplanadas

mal localizadas e em locais que dificultam o trânsito, tendo dado o exemplo da

localizada na rua do Canos Verdes. ---------------------------------------------------------

O Presidente concordou que é necessário rever o regulamento de esplanadas.-

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 18 da reunião ordinária pública de 19 de setembro de

2016.

      A ata foi aprovada com a abstenção do Vereador Fernando Dias, em virtude de o

mesmo não ter estado presente na citada reunião.----------------------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 19 da reunião extraordinária de 21 de setembro de 2016.

      A ata foi retirada, devendo ser aprovada na próxima reunião do executivo, após

serem efetuadas algumas alterações.-----------------------------------------------------------

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

2.1. Ent.  10547  -  Pedido  do  Grupo Desportivo  e  Recreativo  de  São  Carlos,

solicitando  colaboração  na  disponibilização  e  transporte  de  um  quiosque

retangular a ser utilizado como cozinha e bar durante as festas de São Carlos,
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no período compreendido entre 12 a 30 de setembro. 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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(530/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 10443 - Pedido do Grupo Desportivo Bravio de São Mateus, solicitando

apoio na cedência do campo de São Mateus para a época 2016/2017. 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  Vereador  Guido  Teles.

(531/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 9154 - Pedido da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio nas despesas inerentes ao estágio de

10  formandos do  curso  de  calceteiros.  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.(532/2016/CMAH)---

2.4. Ent. 9232 - Pedido da Associação dos Amigos da Pediatria da Ilha Terceira,

solicitando o apoio da Autarquia para a IV edição do "Hospital dos Bonecos",

mediante  cedência de tenda,  montagem e divulgação e apoio financeiro de

€500. 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.(533/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------

2.5. Ent. 10852 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando utilização,

e,  isenção  de  pagamento,  do  Pavilhão  Posto  Santo,  no  dia  19  e  26  de

Setembro das 21:30 às 23:00 horas para realização de treinos. 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,
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ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(534/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 9846 - Pedido da Irmandade Nossa Senhora do Livramento, solicitando

apoio no empréstimo e montagem do pórtico de meta, no Relvão, no dia 18 de

setembro, para a Marcha Solidária integrada no 163.º aniversário da instituição.

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 Vereador Guido

Teles.(535/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent.  10642  -  Pedido  da  Associação  Natação  da  Região  Autónoma  dos

Açores, solicitando apoio na cedência de material (Cadeiras, mesas e tendas

pop up) para prova de águas abertas a realizar no dia 17 setembro 2016. 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  Vereador  Guido  Teles.

(536/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 10442 - Pedido do Sport Clube Salão, solicitando apoio na cedência do

campo de São Mateus para a época 2016/2017. 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,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(537/2016/CMAH)-------

2.9. Ent. 10333 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para utilização

do  Campo  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo,  para  realização  do  torneio

Eduardo Sousa no dia 17 de Setembro de 2016, entre as 16 e as 19 horas e

respetiva  isenção  de  taxas  no  valor  de  120€.  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 Vereador Guido Teles.(538/2016/CMAH)-------
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2.10. Ent. 10686 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando utilização

isenção de pagamento, do Pavilhão Posto Santo, no dia 3, 10, 17, 24, 31 de

Outubro das 21h30 as 23h para realização de treinos.  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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(539/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 10290 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para utilização

do  Campo  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo,  para  realização  de  treinos

regulares  durante  a  época   2016/2017  e  respetiva  isenção  de  taxas.  Para

deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b),

6.º n.º 1 al.  b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das

instalações desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de

Taxas  de  Angra  do  Heroísmo.  -   A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(540/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent.  7311-  Pedido  dos  Veteranos  de  São  Mateus,  solicitando  apoio  na

cedência do campo de São Mateus para a época 2016/2017. 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,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(541/2016/CMAH)-------

2.13. Ent. 11122 - Pedido da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia

de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência de uma carrinha, no dia 22 de

setembro, para transporte de trabalhos para o Centro Cultural, a fim de serem

expostos na Mostra de Emprego e Formação Profissional. 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
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administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(542/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent.  10375  -  Pedido  do  Sport  Clube  Lusitânia,  solicitando  utilização,  e,

isenção de pagamento, do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, no dia 1

de Setembro das 18h as 20h e 2, 3, 4 de Setembro das 10H00 às 12h30 e das

18h as 20h para realização de treinos.  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 Vereador Guido Teles.(543/2016/CMAH)-------

2.15. Ent.  10665  -  Pedido  do  Agrupamento  803  de  São  Carlos,  solicitando

colaboração no empréstimo de uma barraca para apoio às atividades que o

agrupamento irá realizar com os escuteiros, durante as festas de São Carlos,

no período compreendido entre 18 a 30 de setembro. 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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(544/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.16. Ent.  10152  -  Pedido  de  Marco  Henrique  Melo  Ferreira,  na  qualidade  de

membro da Comissão das Festas de Santa Bárbara, solicitando a cedência de

um estrado, para instalar um palco com uma área de 5m x 4m, no período de

26 de agosto a 1de setembro por ocasião das referidas festas. 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 Vice Presidente da Edilidade.

(545/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.17. Ent. 9930 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Lugar de San

Carlos, solicitando a cedência de três tascas retangulares e uma hexagonal,

para serem utilizadas durante as festas tradicionais de São Carlos, no período

de 09 a 26 de setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
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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 Vice Presidente da Edilidade.(546/2016/CMAH)------------------ 

2.18. Ent. 10081- Pedido dos Marítimos de São Mateus Sport Clube,  solicitando a

cedência  de  um  palco  para  as  festas  dos  Marítimos  de  São  Mateus,  que

decorreram  de  26  a  28  de  agosto.  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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(547/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.19. Ent. 8924 - Pedido de Maria de Fátima Roseira Parreira Silva, solicitando a

cedência de um palco para as festas da Fajã do Ficher, que decorreram de 20

a 29 de agosto. 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

Vice Presidente da Edilidade.(548/2016/CMAH)---------------------------------------

2.20. Ent. 11143 – Pedido do Terceira Automóvel Clube, solicitando apoio logístico

para a realização do 16.º Rali Além Mar/XXXVI Ilha Lilás. 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 Vereador Guido Teles.(549/2016/CMAH)-------

2.21. Ent. 10521 – Pedido da  Associação Cultural Burra de Milho,  solicitando a

cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos,  para

realização de um workshop de dança contemporânea, de 5 a 9 de setembro.

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 Vereador Guido

Teles.(550/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------
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2.22. Ent.  10912  -  Pedido  da  Secretaria  Regional  da  Educação  e  Cultura,

solicitando  a  disponibilidade  de  de  um  meio  de  transporte  com  os  seus

respetivos funcionários, para proceder a uma troca de material escolar entre as

escolas EB1/JI de Santa Bárbara e EB1/JI Maximino Rocha da Terra Chã. 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 Vice Presidente da Edilidade.

(551/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.23. Ent. 11123 – Pedido da  Direção Regional das Comunidades,  solicitando a

cedência  da  viatura  de  9  lugares,  a  fim  de efetuar  os  transferes  do  grupo

Antiteatro da Casa dos Açores do Uruguai – Los Azorenõs, que se deslocou à

Ilha Terceira, Pico e Faial de 14 a 23 de setembro. 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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(552/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.24. Ent. 2152 – Alteração da entidade a atribuir o apoio concedido em reunião de

19  de  setembro  de  2016,  no  valor  de  €500,00,  a  qual  em vez  de  ser  ao

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores é à Fundação

Gaspar Frutuoso. 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.(553/2016/CMAH)----------------------------------------------

3. Empreitada da Conclusão da Escola de Santa Bárbara

3.1. Ent. 4561 - Ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara

Municipal  referente  à  aprovação  da  minuta  do  contrato  da  empreitada  da

Conclusão da Escola de Santa Bárbara, no valor de €731 050,34 acrescido

de IVA à taxa legal em vigor, em cumprimento do nº.3 do artigo 35º. da Lei

nº.75/2013 de 12 de setembro. -   A Câmara Municipal, por unanimidade,
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ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(554/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. 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

4.1. Ent. 9052 – Pedido da Associação de Testemunhas de Jeová, solicitando a

cedência do Teatro Angrense para o dia 30 de abril  de 2017, bem como o

grande auditório do Centro Cultural e de Congressos para o período de 28 a

30 de julho de 2017 e o dia 10 de setembro do mesmo 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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou este pedido.(555/2016/CMAH)-------------------------------------------------

4.2. Ent. 9859 - Pedido da  N.E.P.T.U.N.A. - Nobre Enfermagem Poderosa Tuna

Universitária nos Açores,  solicitando apoio na cedência do Salão Nobre e

Teatro  Angrense,  bem  como  transporte  das  tunas,  para  realização  da  VI

Oceanus (encontro de tunas). 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, autorizou este pedido.

(556/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 11310 – Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando apoio no transporte de alunos no âmbito do projeto de atividades

aquáticas e equitação, que se realizarão às segundas feiras e quintas feiras no

período da manhã. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
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do  artigo  33.º  n.º  1,  alínea  u)  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(557/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 10071 – Pedido da  Associação de Dadores de Sangue de Angra do

Heroísmo, solicitando apoio na realização do XII almoço convívio dos dadores

de  sangue,  que  se  realiza  no  dia  23  de  outubro,  na  Casa  do  Povo  da

Ribeirinha. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €550,00. 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.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  deliberou  atribuir  um apoio  no  valor  proposto  (€550,00).

(558/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

5. Serviços Municipalizados – 7.ª alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao

PPI – 2016

5.1. Ent.  11412  -  Sétima  alteração  ao  Orçamento  e  quarta  alteração  ao  Plano

Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados,  para 2016, tendo

em vista o reforço das dotações de alguns projetos do PPI:

• Equipamento administrativo - €1.000,00 (mil euros), para aquisição de

um ar condicionado para o Serviço de Recursos Humanos;

• Material de transporte - €38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos euros),

para aquisição de duas viaturas para os operadores da rede de águas.

Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea d) 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.(559/2016/CMAH)---------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento
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6.1 Ent. 11000 – Ofício do  Centro Humanitário da Terceira da Cruz Vermelha

Portuguesa,  agradecendo pelo apoio prestado aquando da Peregrinação de

Nossa  Senhora  dos  Milagres  da  Serreta.  Para  conhecimento  do  órgão

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

6.2 Ent.  10996  –  Ofício  da  Liga  dos  Amigos  dos  Doentes  dos  Açores,

agradecendo pela cedência do espaço no Centro Cultural e de Congressos,

aquando da realização do 20.º aniversário da Fundação da Instituição. Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

6.3 Ent. 10635 – Ofício da Creche e ATL Rural “Olhar Infantil”, agradecendo pela

colaboração  e  disponibilidade  para  dar  aulas  de  ténis  às  crianças  daquela

creche e ATL.  Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara

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

6.4 Ent.  11199  –  Ofício  do  Corpo  Nacional  de  Escutas-Junta  Regional  dos

Açores,  agradecendo pelo apoio prestado aquando do “IV INDABA Regional

I/III  RenovAçores”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

12



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

encerrada a reunião,  pelas dez horas e vinte 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, 3 de outubro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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