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No dia dezanove de janeiro de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do

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

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

Pelas  9:40  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente salientou a necessidade de efetuar

as visitas do executivo às obras em curso e planear os eventos maiores para o

corrente ano para se poder ter um planeamento adequado para o corrente ano. -----

Informou ainda que esteve recentemente na reunião da Assembleia Intermunicipal

da  Associação  de  Municípios  da  Região  Autónoma  dos  Açores,  tendo  sido

abordada a redistribuição dos valores não executados do PO2020. No entanto, a

Associação  de  Municípios  ainda  não  estava  em  condições  de  decidir,  na

expectativa de executar mais algumas candidaturas a curto prazo, o que penaliza o

concelho de Angra do Heroísmo que executou o plafond e necessita de reforçar o

investimento nomeadamente na obra do Centro Interpretativo. Também informou

que ainda existe a receber, o valor do fecho dos projetos aprovados ao abrigo do

Proconvergência, sendo a CMAH uma das entidades que ainda não recebeu os

respetivos montantes.----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto congratulou-se com a iniciativa “Ready 2 Start  Angra

Boot Camp – Beta i” promovida pela Startup Angra, pela qualidade da orientação

pedagógica, manifestou interesse no acompanhamento das empresas. Por outro

lado, dado o número de empresas que se encontram na Startup e as preocupações

manifestadas  pelo  Diretor  Executivo,  propôs  que  a  autarquia  afetasse mais  um

recurso humano para apoiar os projetos em curso. -------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que a Startup Angra tem diversos mentores a

acompanhar os projetos, entre os quais a Beta i, informou ainda que se encontram

dois recursos humanos afetos à Statup Angra, o que neste momento se revelava

suficiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Vereador Marcos Couto questionou o ponto da situação da revisão do Plano

Diretor Municipal. Ao que o Presidente informou que o documento se encontrava

em fase de  apreciação  pela  Comissão  Técnica de Acompanhamento do  Plano,

sendo seguida da fase de discussão pública. ---------------------------------------------------

O  Vereador  Marcos  Couto  congratulou-se  com  abertura  do  executivo  para  a

participação de uma comitiva da autarquia à BIOFACH. -----------------------------------

Questionou  se  havia  resposta  da  SDEA para  prestar  informações  à  Câmara

Municipal sobre a escolha das empresas para participar em feiras e o ponto da

situação  da  gestão  da  Associação  de  Bombeiros  Voluntários  de  Angra  do

Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que se estava a aguardar a indicação da disponibilidade da

SDEA,  já  em  relação  à  segunda  questão  a  situação  estava  a  decorrer  nas

instâncias  competentes,  sendo  um  assunto  que  não  competia  à  autarquia.  A

autarquia apenas tem vindo a pressionar no sentido do cumprimento dos protocolos

existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao regulamento de bolsas o Vereador Marcos Couto propôs a sua

revisão  uma vez que os alunos  que  não escolhem licenciaturas com mestrado

integrado, deixavam de ter direito a bolsa quando ingressam em mestrados noutras

instituições. O Vereador Guido Teles comprometeu-se em rever a matéria. ------------

O Vereador Marcos Couto questionou se já estava resolvida a questão do guarda

do Parque da Queimada. Ao que o Vice-Presidente  informou que a situação já

estava reposta. ------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a questão da vigilância o Presidente propôs a realização de um estudo sobre

a criação de uma polícia municipal, porque assim passaríamos a ter capacidade

para  atuar  no  domínio  público  ao  contrário  do  que  acontece  com  os  atuais

vigilantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto entende que é um assunto complexo que tinha de ser

devidamente estudado. -------------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto solicitou esclarecimentos sobre os esgotos que estão a

escoar na Ribeira de São Bento. -------------------------------------------------------------------
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O Presidente esclareceu que foram realizados grandes investimentos na Ribeira de

São Bento, decorrentes das intempéries de setembro de 2015, tanto por parte do

Governo Regional como pela autarquia, estando ainda em andamento a obra de

separação dos esgotos. Referiu que a situação era difícil de resolução uma vez que

existem diversos quintais a escoar dejetos de canis e galinheiros para a linha de

água, situação que se tornava pior nos períodos de menor pluviosidade porque se

acumulam no leito da ribeira. ------------------------------------------------------------------------

Em relações  às  ligações  aéreas  da  Terceira  com o  exterior,  nomeadamente  a

questão relativa à opção da Delta pelo aeroporto de Ponta Delgada e a situação de

venda da Azores Airlines o Vereador Marcos Couto defendeu que nestes processos

deviam ser salvaguardados os interesses da ilha Terceira. ---------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou o facto dos espetáculos das Sanjoaninas

serem sistematicamente entregues a uma empresa de São Miguel, quando existem

empresas na Terceira com capacidade para executar este serviço. O Presidente

informou que a contratação deste serviço respondia aos requisitos legais e que a

empresa contratada, apesar de sediada em São Miguel, tem um sócio da Terceira e

era  aquela  que  oferecia  melhores  garantias  para  a  realização  dos  eventos.  O

Vereador Guido Teles acrescentou que em 2015 foi feito procedimento contratual

com convite a oito empresas, sendo elas Azorwaves, Projaçor, One Love, Sofestas,

Pinknoise,  Paulo  Borba,  Mia  e  a  Vasconcelos  Franck  &  Rocha  Silva,  Lda.,

empresas estas que à data correspondiam aos produtores musicais açorianos que

os serviços conseguiram identificar. Verificou-se que de todas as convidadas foram

apenas apresentadas propostas pelas empresas Mia e Sofestas as duas com sede

em São Miguel.-------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 1 da reunião ordinária de 5 de janeiro de 2018.-------------

- A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES
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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.  315  -  Pedido  da  Confederação  Operária  Terceirense,  solicitando

utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas,

para a  realização de atividades desportivas,  às terças feiras,  a  partir  de 16 de

Janeiro até Dezembro de 2018, das 10h00 às 11h00. 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, bem como nos termos conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea a) do

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das

Instalações Desportivas Municipais e n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de

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

praticado pelo Vereador Guido Teles.(11/2018/CMAH)------------------------------------

2.2. Ent. 297 - Pedido do  PROFIJ da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a

realização de três momentos formativos de Natação e Adaptação ao Meio Aquático,

nos dias 3,  8 e 15 de Janeiro,  das 09h00 às 11h30. 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, bem como nos termos conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea b) do

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das

Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de

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

praticado pelo Vereador Guido Teles.(12/2018/CMAH)------------------------------------
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2.3. Ent. 16530 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando apoio  na cedência de transporte de 60 atletas,  para participação no

torneio  desportivo  inter  escolas  a  realizar  na  Escola  Vitorino  Nemésio.  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.

(13/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.4.  Ent.  17031- Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do centro cultural, e

respetivo material de projeção, para realização da reunião na modalidade alargada.

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

art.º  33.º,  do n.º  3  do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013  de 12  de Setembro  e  do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade.(14/2018/CMAH)-----------------------------------------------

2.5.  Ent.  14412-  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

solicitando apoio na cedência  do Teatro  Angrense para realização de evento,  e

respetiva  logística  associada  ao  mesmo.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea  u) do n.º 1 do art.º 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro  e do Regulamento Municipal de Incentivo de

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

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.----------------

(15/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 3298 - Informação acerca da 4.ª Prova de Bolos e Licores do Município

de Angra do Heroísmo, em colaboração com os centros de convívio do concelho,

tendo como compensação um apoio de €800,00 dividido pelos 3 melhores bolos e

licores. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea  u) do

n.º 1 do art.º 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo  de  Atividades  de  Interesse  Municipal.-  A
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Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade.(16/2018/CMAH)-----------------------------------------------

2.7. Ent. 608 – Ofício da Direção Regional da Saúde, solicitando autorização para

colocação de armadilhas no Jardim Duque da Terceira, de 15 a 17 de janeiro de

2018,  por  ocasião  do  programa  “REVIVE  Açores”.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea  u) do n.º 1 do art.º 33.º, do n.º 3 do artigo

35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel

Ferreira.(17/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 165 – Pedido da JAÇOR – Juventude dos Açores, solicitando apoio para

o evento “Noites Jovens no Concelho de Angra do Heroísmo”. Para ratificação do

órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de €1.500,00, nos

termos da alínea  u) do n.º 1 do art.º 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013

de 12 de Setembro  e do Regulamento Municipal  de Incentivo de Atividades de

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(18/2018/CMAH)---------------

2.9. Ent. 442- Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  de Angra

do  Heroísmo,  solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  de  reunião  modalidade

alargada, nos dias 16 e 30 de janeiro. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo de Atividades

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(19/2018/CMAH)---------------

2.10.  Ent.  101  –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo,

remetendo  a  12.ª  alteração  ao  Orçamento  e  11.ª  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos  para  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
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Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Conselho de Administração daqueles Serviços.(20/2018/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.  12992  -  Pedido  da  Associação  Cultural  AngraJazz, solicitando  a

renovação do protocolo para XX Edição do Festival Internacional de Jazz de Angra

do Heroísmo (Angrajazz), projeto formativo “Orquestra Angrajazz e Comemoração

do Dia Internacional do Jazz. 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação do

protocolo em causa. (21/2018/CMAH)----------------------------------------------------------

3.2.  Ent.  14743  –  Pedido  da  T.U.S.A.  -  Tuna  Universitas  Scientiarum

Agrariarum, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense para realização do

XIII Ciclone, bem como a respetiva receita de bilheteira. 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este

pedido.(22/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.3.  Ent.  13683  -  Pedido  do  Grupo  de  Forcados  Amadores  da  Tertúlia

Tauromáquica  Terceirense, solicitando  apoio  financeiro  (€32.500,00)  para

construção  do  monumento  ao  forcado.  Para  deliberação  do  órgão  executivo
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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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o

subsídio proposto (€32.500,00).(23/2018/CMAH)-------------------------------------------

3.4.  Ent.  12135 - Pedido da  NEPTUNA -  Nobre Enfermagem Poderosa Tuna

Universitária, solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural

e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização do VII  Oceanos. 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 e do Regulamento Municipal de

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

unanimidade, autorizou este pedido.(24/2018/CMAH)------------------------------------

3.5. Ent. 12123 - Pedido da Associação para o Planeamento Familiar e Saúde

Sexual e Reprodutiva Açores - Núcleo da Ilha Terceira, solicitando a renovação

do protocolo em vigor para o ano 2017/2018. 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação do

protocolo em causa.(25/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------

3.6.  Ent.  16195  -  Pedido  do  Sindicato  dos  Professores  da  Região  Açores,

solicitando apoio na cedência do pequeno auditório e foyer do Centro Cultural e de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento. 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a

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

autorizou este pedido.(26/2018/CMAH)--------------------------------------------------------

3.7. Ent. 526 – Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando o transporte para os alunos do 7.º ano, destinado a realizarem um trilho

pedestre , no âmbito do projeto “Autonomia e Flexibilidade Curricular”, nos dias 23,

24 e 26 de janeiro, sendo cada dia para uma turma. Para deliberação do órgão
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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 e  do Regulamento Municipal  de Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade, autorizou este

pedido.(27/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

4. Aprovação de minutas

4.1. Ent. 14406 - Contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de Freguesia

do Porto Judeu, tendo em vista o apoio de €1.832,48, para obras na zona verde

do Pavilhão Gimnodesportivo. Para aprovação do órgão executivo municipal nos

termos dos artigos 117.º, 118.º e 120.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A

Câmara Municipal,  por  unanimidade,  aprovou a celebração deste  contrato.

(28/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

4.2.  Int.  79  –  Minuta  de  contrato  de  comodato  a  celebrar  com  a  Junta  de

Freguesia  de  Santa  Bárbara,  tendo  em vista  a  cedência  a  título  gratuito,  do

edifício da antiga Escola de Santa Bárbara, sito na Ribeira das Oito, Freguesia de

Santa Bárbara. Para deliberação do órgão executivo, nos termos da alínea u), n.º 1

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

unanimidade, aprovou a celebração deste contrato.(29/2018/CMAH)---------------

4.3.  Int.  3491  –  Renovação  dos  contratos  de  comodato  para  a  utilização  das

arrecadações  sob  a  bancada  central,  no  corredor  do  rés-do-chão  norte  do

Pavilhão  Municipal  de  Desportos  de  Angra  do  Heroísmo,  nos  termos  da

cláusula segunda dos respetivos contratos.  Para aprovação do órgão executivo

municipal, 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, deliberou renovar os

contratos em causa. (30/2018/CMAH)----------------------------------------------------------

4.4.  Ent.  9430  –  Minuta  de  contrato  do  acordo  de  modificação  do  contrato  de

concessão de exploração de solo para a instalação e exploração de parquímetros
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na cidade de Angra do Heroísmo, com a firma DataRede, S.A. Para deliberação do

órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  aprovou

esta minuta de contrato.(31/2018/CMAH)------------------------------------------------------

4.5.  Ent. 15261 – Minuta de protocolo com a Casa do Povo da Terra Chã e com

a Associação Nascer e Crescer Feliz, relativa a cooperação institucional. Para

aprovação do órgão executivo municipal, 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.(32/2018/CMAH)------------------

5. Procedimento concursal – emissão de parecer

5.1.  Int.  122 –  Emissão  de  parecer  favorável  relativamente  à  abertura  de

procedimento concursal para a vaga de um assistente técnico (área de técnicas de

som) por tempo indeterminado. Para deliberação do órgão executivo municipal,

nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 28 de fevereiro. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer  favorável

quanto ao assunto em causa.(33/2018/CMAH)----------------------------------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 40 – E-mail da  Embaixada do Canadá,  agradecendo pelo convite para

visitar a cidade de Angra do Heroísmo, bem como por ter organizado em conjunto

com o Instituto Histórico da Ilha Terceira  a conferência sobre o CETA – Acordo

Económico  e  Comercial  Global  entre  o  Canadá  e  a  União  Europeia.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
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6.2. Ent. 84 – Ofício dos Amigos da Pediatria da Ilha Terceira, agradecendo por

todo o apoio da Câmara Municipal e dos funcionários, na organização do evento “V

Edição do Hospital dos Bonecos”, que decorreu nos dias 20 e 21 de outubro de

2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A Câmara Municipal

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

6.3. Ent. 106 – Ofício da Unidade de Saúde da Ilha Terceira,  agradecendo pela

colaboração da Câmara Municipal  na cedência do pequeno auditório do Centro

Cultural,  aquando  do  evento  formativo  “Gravidez  nos  Cuidados  de  Saúde

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

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

6.4.  Ent.  286  –  Ofício  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Quebéc,

expressando a sua satisfação por ter sido eleito Presidente da Organização das

Cidades do Património Mundial. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

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

6.5. Ent. 16823 – E-mail da  Associação de Estudantes da Escola Secundária

Jerónimo Emiliano de Andrade, agradecendo pelo colaboração na ajuda prestada

aquando do transporte dos alunos à Escola Vitorino Nemésio. Para conhecimento

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

6.6. Ent. 16631 - Para conhecimento da Câmara,na qualidade de órgão competente

para a decisão de contratar, do visto dado pelo Tribunal de Contas, na sequência

do processo de fiscalização prévia da Empreitada de Proteção, Consolidação e

Valorização da Baía do Fanal - 2.ª Fase. Para conhecimento do órgão executivo

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

6.7. Ent. 311 – Ofício do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores,  prestando  esclarecimentos  quanto  ao  funcionamento  da  Associação

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. Para conhecimento

do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------
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6.8.  Ent.  702 – Ofício das  Irmãs Hospitaleiras – Casa de Saúde do Espírito

Santo,  remetendo uma brochura  de divulgação de desempenho de 2016.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

6.9. Ent. 582 – Ofício do  Centro Infantil de Angra do Heroísmo,  agradecendo

pela cedência do Centro Cultural aquando da Festa de Natal. Para conhecimento

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

6.10.  Ent.  444  –  Ofício  do  Jardim  Infantil  de  São  Gonçalo,  agradecendo  a

cedência  do  grande  auditório  para  a  realização  da  Festa  de  Natal.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

Fora da agenda

Ent. 16118 - Contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de Freguesia de

São Bento, tendo em vista o apoio de €5.000,00 para conservação e reparação de

sarjetas. Para aprovação do órgão executivo municipal nos  termos  dos artigos

117.º, 118.º e 120.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou a celebração deste contrato.(34/2018/CMAH)----------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada  a  reunião,  pelas  onze  horas e  quinze  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 janeiro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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