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No dia  vinte  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezassete  realizou-se  na  Sala  de

Sessões do edifício  dos Paços do Concelho a  reunião ordinária  pública da

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

Pelas  09:39  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que o Tribunal de

Contas tinha visado o contrato de recolha e separação de resíduos entre a

Teramb  e  a  Resiaçores,  o  que  significava  um  período  de  10  anos  de

estabilidade  nesta  área,  embora  o  setor  da  recolha  e  reciclagem  se

encontrasse em dificuldade, tendo em conta a entrada de uma nova operadora

a nível nacional e com o valor dos resíduos em baixa o que tornava difícil o

tratamento. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 3 da reunião extraordinária de 2 de fevereiro de 2017.

- A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------
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1.2. Aprovação da ata n.º 4 da reunião ordinária de 6 de fevereiro de 2017. - A

ata foi aprovada com a abstenção do Vereador Fernando Dias, por não ter

estado presente na reunião em causa.---------------------------------------------------

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. 520 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade

de Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência do grande auditório do

Centro  Cultural  e  de Congressos de Angra do Heroísmo,  e respetivo  apoio

logístico,  para  realização  de  espetáculo  de  solidariedade  a  realizar  a  4  de

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

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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(78/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.2.  Ent. 762 - Pedido da  Associação Juvenil  da Ilha Terceira,  solicitando

utilização do Jardim Duque da Terceira, até às 20h30, do dia 4 de fevereiro,

para a  realização de uma “Palestra  da Igualdade”,  a  ter  lugar  na Casa do

Jardim,  no  mesmo  dia,  das  18h30  às  20h00.  Para  ratificação  do  órgão
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executivo municipal nos termos da alínea u) 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 e do Regulamento Municipal

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(79/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 10794- Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,

solicitando a cedência de duas tendas tipo pop up de 2,50m x 2,50m, para a

realização do evento "Dream Sensations" para os dias 9 e 10 de setembro de

2017. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(80/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.4.  Ent.  1092  –  Pedido  da  ACM  –  Associação  Cristã  da  Mocidade,

solicitando apoio no transporte de 11 atletas no âmbito do “2.º Corta Mato de

Ilha”. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(81/2017/CMAH) --------

2.5. Ent.1795 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala, para trabalhos a

realizar  pela entidade,  no dia  16 de fevereiro  de 2017.  Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) 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 e do Regulamento

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela

Vereadora Raquel Ferreira.(82/2017/CMAH) -------------------------------------------
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2.6.  Ent.  1207  –  Pedido  da  Escola  Secundária  Jerónimo  Emiliano  de

Andrade, solicitando autorização para utilizar duas pistas da Piscina Municipal

no dia 3 de fevereiro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (83/2017/CMAH)--------

2.7. Ent. 6604 – Protocolo entre o Município e a  Defesa Nacional,  tendo em

vista  a  utilização,  a  título  precário,  da  área  do  PM  1/Angra  do  Heroísmo

designada  por  Campo  do  Relvão  e  o  PM 57/Angra  do  Heroísmo  –  Casa

Palhoça ou Barracão. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(84/2017/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.  15482  -  Pedido  da  Associação  Portuguesa  dos  Técnicos  de

Anatomia  Patológica,  solicitando  apoio  na  cedência  do  grande  auditório,

foyer e  sala  multimédia  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do
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Heroísmo para realização do XIX Congresso Técnico de Anatomia Patológica.

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

1  do  art.º  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, autorizou este pedido.(85/2017/CMAH) --------

3.2.  Ent.  1026  -  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  de  Angra  do

Heroísmo,  solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno  auditório  do  Centro

Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  das  VIII

Jornadas de Enfermagem. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da  alínea   u)  do  n.º  1  do  art.º  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, autorizou este pedido.

(86/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 1357 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando a

cedência de uma tenda e de um palco com 10m de comprimento por 7,5 de

largura, no âmbito da 6.ª edição do Festival de Bandas Filarmónicas, a realizar

de 31 de março a 6 de abril. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 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, autorizou este pedido.

(87/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.4.  Ent.  1035  -  Pedido  do Instituto  Superior  de  Engenharia  do  Porto,

solicitando a cedência de todo o edifício do Centro Cultural e de Congressos

de Angra do Heroísmo para realização de dois  eventos -  45.ª  Conferência

Anual  da  SEFI  (European  Society  for  Engineering  Education)  e  Global

Colloquium ASSE (American Society for Engineering Education - entre os dias

12 e 22 de setembro de 2017. Para deliberação do órgão executivo municipal

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

setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.

(88/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.5.  Ent.  931  -  Pedido  do  Centro  Regional  de  Apoio  ao  Artesanato,

solicitando apoio na logística necessária para o evento de celebração do dia

europeu do artesanato que decorrerá entre 30 de março e 2 de abril de 2017.

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

1  do  art.º  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, autorizou este pedido.(89/2017/CMAH) --------

3.6. Ent. 1832 – Pedido do  Instituto Histórico da Ilha Terceira,  solicitando

apoio no transporte de 12 pessoas do aeroporto até o Hotel de Angra no dia 28

de março e o percurso inverso no dia 3 de abril. Para deliberação do órgão

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

autorizou este pedido.(90/2017/CMAH)---------------------------------------------------

3.7. Ent. 15536 - Pedido da Fundação INATEL solicitando apoio na cedência

de salas do Centro Cultural, para formação a realizar por esta entidade, entre 3

de abril e 30 de maio de 2017. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º  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, autorizou este pedido.

(91/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

3.8.  Ent.  852-  Pedido  do  Seminário  Episcopal  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  apoio  na  projeção  de  filme  a  ser  integrado  no  programa  das

jornadas Teológicas a realizar entre 16 e 18 de março de 2017. Propõe-se a

projeção do filme no valor de €180,00 acrescido de IVA à taxa em vigor.  Para
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deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

art.º 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, autorizou este pedido. (92/2017/CMAH)------------------------------

3.9. Ent. 14206 – Pedido do  Clube Desportivo do Centro Comunitário do

Posto Santo,  solicitando apoio  para aquisição de cinquenta fatos de treino

para atletas da dança desportiva. Propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de €1.900,00. 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, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€1.900,00) (93/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

3.10.  Ent.  15483-  Pedido  da  Associação  de  Estudantes  do  Campus  de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio financeiro (€3.500,00) e cedência do

Teatro Angrense para os dias 21 e 26 de Abril  de 2017, para realização da

XXIX Semana Académica.  Propõe-se a atribuição de um subsídio  no valor

solicitado. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea

u)  do  n.º  1  do  art.º  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, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€3.500,00)(94/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

3.11. Ent. 1037 - Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, solicitando apoio

financeiro para fazer à aquisição de uma viatura de nove lugares. Propõe-se a

atribuição de um subsídio no valor de €24.370,23. Para deliberação do órgão

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto ao Centro de Convívio de

Idosos de Nossa Senhora dos Milagres (€24.370,23) (95/2017/CMAH).-------
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3.12. Ent. 15588 – Pedido do  Judo Clube de São Carlos,  solicitando apoio

para realização de um torneio Nacional e um Estágio Nacional de Judo, no

âmbito do Torneio Comemorativo do XVII Aniversário daquele Clube. Propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de €2.500,00. Para deliberação do

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€2.500,00)(96/2017/CMAH).

3.13.  Ent.  16169  –  Pedido  da  Casa do Povo da  Vila  de  São Sebastião,

solicitando apoio para a deslocação de um grupo de 24 elementos emigrantes

que  vão  participar  num bailinho  de  Carnaval  organizado  por  um grupo  de

sebastianenses. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00.

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

1  do  art.º  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,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor

proposto (€1.000,00)(97/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

3.14. Ent. 1010 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio

para publicação do livro “Arquivo de São Mateus da Calheta I”. Propõe-se a

atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)(98/2017/CMAH)-

3.15. Ent. 3789 – Pedido da Revista GROTTA, solicitando a atribuição de um

apoio  para  o  lançamento  daquela  revista.  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 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
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setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

apoio no valor proposto (€500,00)(99/2017/CMAH).----------------------------------

3.16.  Ent.  15537  –  Pedido  da  comissão  da  Tourada  dos  Estudantes,

solicitando apoio tendo em vista a realização da tourada de estudantes 2017.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00 em nome da

Tertúlia  Tauromáquica  Terceirense.  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,

deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€1.000,00)

(100/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.17. Ent. 853 – Pedido do  Terceira Basket Club – TBC,  solicitando apoio

para  a  execução  de  trabalhos  na  nova  sede  daquele  Clube.  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 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,

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00)(101/2017/CMAH)--

3.18. Ent. 470 – Pedido do  Angra Volei Clube,  solicitando apoio tendo em

vista a edição do XXVII Torneio do Angra Voleibol. Propõe-se a atribuição de

um  subsídio  no  valor  de  €2.600,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 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,  deliberou

atribuir um apoio no valor proposto (€2.600,00)(102/2017/CMAH)--------------

 

4. Protocolos
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4.1. Ent. 15773 - Minuta de protocolo a celebrar com a APALIT – Associação

de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira, o qual tem por objeto

a concretização do processo de cancelamento de uma licença de transporte

público  de  aluguer  de  veículos  automóveis  ligeiros  de  passageiros  (táxis),

mediante  uma compensação financeira  no valor  de €20.000,00 a atribuir  a

Walter Sousa. Para deliberação do órgão executivo, 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 esta minuta de protocolo.

(103/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 362 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a  Santa

Casa  da  Misericórdia  da  Vila  de  São  Sebastião, tendo  em  vista  a

implementação  das  aulas  de  hidroterapia  no  âmbito  do  programa  “Haja

Saúde”. 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 esta minuta de protocolo.

(104/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 4154 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Casa do

Povo da Feteira, o qual tem por objeto a construção de um ringue, com piso

de  asfalto.  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 esta minuta de protocolo.

(105/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento

5.1.  Ent.  556  –  Comunicação  de  Antonieta  Costa,  remetendo  o  relatório

produzido por Lisa McLoughtin, na qualidade de perita na avaliação de rochas

e paisagens. Para conhecimento do órgão executivo municipal.  - A Câmara

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

5.2. Int. 386 – Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do

Direito  de  Oposição,  nos  termos  a  Lei  n.º  24/98  de  26  de  maio.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  - A Câmara Municipal  tomou

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

Fora da agenda

Empreitadas

Ent. 130 – Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de

16/02/2017, para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos n.º 3 do

artigo  35.º  do  Regime  Jurídico  das  Entidades  Intermunicipais  e  do

Associativismo Autárquico. Este despacho determinou a abertura de concurso

público para a empreitada de "Proteção, Consolidação e Valorização da

Baía  do  Fanal  -  2ª.  Fase",  a  autorização  da  correspondente  despesa,  a

aprovação  das  peças  procedimentais,  as  quais  incluem  o  correspondente

projeto  de  execução,  a  designação  do  júri  do  procedimento,  bem como  a

delegação de competências no mesmo júri, nos termos legalmente previstos. -

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo
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praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade,  do  despacho  de  16-02-2017.

(106/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

Int. 4148 - Proposta de deliberação do Senhor Presidente da Câmara Municipal

ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  do  despachos

emanados pelo signatário, seguidamente elencados, referentes à “Empreitada

de Conclusão das Instalações da Escola do Ensino Básico da Freguesia

de Santa Bárbara – 2017”,  nos termos do n.º  3 do artigo 35.º  do Regime

Jurídico das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico:-----------

1. Pronúncia quanto aos esclarecimentos, de acordo com o artigo 50.º do CCP;

Despacho do Sr. Presidente da CM de 25/01/2017;--------------------------------------

2.  Pronúncia quanto aos erros e omissões,  de acordo com o artigo 61.º  do

CCP; Despacho do Sr. Presidente da CM de 31/01/2017;------------------------------

3. Relatório preliminar, nos termos do artigo 146.º do CCP; Despacho do Sr.

Presidente da CM de 08/02/2017.  - A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou os atos administrativos praticados pelo Presidente da Edilidade,

dos despachos de 25-01-2017, 31-01-2017 e 08-02-2017.(107/2017/CMAH)---

Ent.  1689  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal  ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  do

despacho emanado pelo mesmo, com data de 15/02/2017, nos termos do n.º 3

do  artigo  35.º  do  Regime  Jurídico  das  Entidades  Intermunicipais  e  do

Associativismo  Autárquico,  relativo  à  libertação  da  caução  prestada  pela

empresa Trepa Construção Civil, Lda, no valor de € 14.621,01, devido à

recusa  de  visto  por  parte  do  Tribunal  de  Contas  à  Empreitada  de

Conclusão das instalações da Escola do Ensino Básico da Freguesia de

Santa Bárbara, nos termos do n.º 2, do artigo 82.º, do DLR  n.º 27/2015/A, de

29/12 (RJCPRAA). - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade, do despacho de 15-

02-2017.(108/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------
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Atribuição de apoios

Ent. 553 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de serem atribuídos

apoios financeiros às entidades e organismos que constam do anexo I, que faz

parte  integrante  da presente  proposta,  no valor  total  de €505.460,62.  Para

deliberação  do  órgão  executivo  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.º75/2013,  de  12  de  Setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta proposta. (109/2017/CMAH)---------------------------

Ent. 559 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de serem atribuídos

apoios financeiros às entidades e organismos que constam do anexo I, que faz

parte  integrante  da presente  proposta,  no valor  total  de €154.741,17.  Para

deliberação  do  órgão  executivo  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.º75/2013,  de  12  de  Setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta proposta. (110/2017/CMAH)---------------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e cinquenta 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, 20 de fevereiro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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