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No dia dezasseis de novembro 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 9:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente informou que foi aprovada a
candidatura da Escola de Santa de Bárbara ao PO 2020, o que significava a
entrada de fundos, que iriam permitir dar inicio às obras resultantes das
calamidades e à colocação da teia do Teatro Angrense. ------------------------------Informou ainda que o empreiteiro responsável pela obra da Escola de Santa
Bárbara e da rede de água da Canada de Belém estava em dificuldades, pelo
que as obras se encontravam atrasadas. --------------------------------------------------Salientou que os pacotes de estradas estavam praticamente concluídos,
faltando apenas as ruas que ladeiam a nova Biblioteca Pública, uma vez que a
Direção Regional da Cultura manifestou interesse na colocação de calçada em
substituição do asfalto, ficando aquela Direção Regional responsável pelo
pagamento do acréscimo de preço resultante da colocação da calçada. ---------Informou ainda que Angra do Heroísmo foi eleita como Vice-Presidente do
Conselho de Administração da Organização das Cidades Património Mundial.
Esta organização dita as políticas da UNESCO, em matéria de património de
conjuntos classificados, referiu que se tratava do reconhecimento a nível
internacional da cidade de Angra do Heroísmo e do trabalho que se tem vindo a
desenvolver em matéria de divulgação e de promoção da cidade. -----------------O Vereador Alonso Miguel perguntou quantas cidades se encontravam na
Administração e quais os benefícios que daí advinham. ------------------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou que o Conselho de Administração era
composto por oito cidades. Salientou que estavam representadas mais de 270
cidades na organização, o que por si só assumia uma grande vantagem na
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promoção de Angra do Heroísmo, uma vez que havia a possibilidade de fazer a
divulgação nas suas publicações e de integrar projetos de interesse comum.
Para além, disso no corrente ano já ocorreram duas reuniões em Angra, uma
da Secretaria e uma do Conselho de Administração. -----------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou se o conselho de administração tinha
um programa. Ao que o Presidente informou que havia um programa com
estratégias e objetivos definidos. ------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou ainda sobre o tempo médio do
pagamento aos fornecedores pela autarquia, ao que o Presidente informou que
a média era de vinte e um dias. Algum atraso poderia dever-se a problemas
com

a fatura ou a extravio. Acrescentou que foi implementada a entrada

eletrónica de todas as faturas. ----------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias salientou a necessidade, urgente, de marcar a
sinalização horizontal com tinta, por que em dias de pouca visibilidade torna-se
muito difícil e perigosa a condução. --------------------------------------------------------O Presidente informou que essa é uma situação complicada, uma vez que
existe um grande desgaste do material, devido à corrosão pela urina e fezes
das vacas, que fica deteriorada em cerca de dois anos, o que significa um
investimento significativo sistemático das entidades. -----------------------------------Informou ainda que reuniu com o Secretário Regional da Agricultura e
Ambiente, sobre as intervenções que o Governo Regional tem de fazer
decorrente das calamidades, nomeadamente, na Grota da Chouriça, que no
entender da autarquia está a ser mal conduzido, porque se estava a construir
um canalete com capacidade diminuta. ----------------------------------------------------Por outro lado, referiu que se visitou a Canada do Capitão e a Canada da
Furna, e foi feito um acordo verbal entre as duas partes, no sentido de serem
asfaltadas, a autarquia compromete-se a alargar a Canada do Capitão nos
troços mais apertados. Com esta intervenção ficará resolvido a escorrência de
detritos para a estrada regional. Quanto à Canada da Furna estava dependente
do acordo com o proprietário dos terrenos para a sua ligação à Estrada da
Serretinha. -----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel perguntou se a passagem dos recicláveis para a
Teramb, significava que no futuro seria aquela empresa a fazer a gestão de
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todos os resíduos e se isto significava que os Serviços Municipalizados ficavam
esvaziados de competências. ----------------------------------------------------------------O Presidente informou que já se transformou a Teramb no SMAUT, ou seja
entidade que detém a autoridade delegada para a gestão de todos os
recicláveis da ilha, o que permitirá à Teramb abrir o concurso público para o
serviço de triagem e exportação. Explicou ainda que a recolha encontrava-se
em situação mista, com a empresa privada e as câmara a fazerem o serviço,
nesta matéria o ideal seria passar também a recolha para a Teramb, o que
permitiria responsabilizar pelo cumprimentos das metas impostas pela União
Europeia, ficando apenas o indiferenciado para os Serviços Municipalizados. --Referiu ainda que os Serviços Municipalizados tinham quatro competências
básicas, águas residuais, água, resíduos e limpeza urbana, e que os resíduos
recicláveis eram uma pequena parte dos resíduos. --------------------------------------

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.

Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 21 da reunião extraordinária de 30 de outubro de
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias propôs as seguintes alterações na página
nove da ata: --------------------------------------------------------------------------------“Relativamente às ver verbas afetas à delegação de competências nas
juntas de freguesia, conclui-se que as verbas distribuídas continuam a
obedecer a critérios injustos que vêm sendo seguidas, pelo menos nos
dois últimos anos. Em resultado da aplicação desses critérios a freguesia
com maior área é a que recebe por Km menor verba. Ou seja os critérios
adotados prejudicam as freguesias com maior área. -----------------------------
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Por exemplo a junta de freguesia da Terra Chã com maior área recebe
969,03€/Km que é o valor mais baixo de todas as freguesias incluídas
nesta delegação de competências. ---------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias referiu em relação ao orçamento dos Serviços
Municipalizados, como é referido no recente relatório preliminar da
Inspeção, ser necessário prover contas equilibradas, o que leva a uma
posição de cautela, até se conhecer o relatório

final da Inspeção

Administrativa Regional. -----------------------------------------------------------------”
O Vereador Alonso Miguel propôs a seguinte alteração na página dez: ----“O Vereador Alonso Miguel entende que em mandatos anteriores não
foram acauteladas as situações referentes ao pessoal, o que agrava a
situação atual, por outro lado, considerou que em termos de investimento
é muito redutor, porque se baseia em duas grandes obras, que ainda por
cima dependem de financiamento do PO 2020. ----------------------------------”
- A ata foi aprovada por unanimidade, com as alterações introduzidas
pelos Vereadores Fernando Dias e Alonso Miguel. ---------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 22 da reunião ordinária de 2 de novembro de 2015. A ata foi aprovada com as abstenções dos Vereadores Fernando
Dias e Alonso Miguel, em virtude de não terem estado presentes na
citada reunião.------------------------------------------------------------------------------

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
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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. 11211 – Pedido da Turma do 7.º B da Escola Secundária
Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando a cedência de uma carrinha
de 9 lugares, para realização de uma visita ao canil municipal, no dia 14
de dezembro. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal
e 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 administrativo praticado pela Vereadora Raquel
Ferreira. (578/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 10982 - Pedido do Sport Clube Salão para utilização não regular do
Campo de Futebol de São Mateus, para realização de um jogo de treino,
no dia 24 de Outubro de 2015 e respetiva isenção de taxas. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 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
administrativo

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(579/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 9846 – Pedido de apoio da Aventura Social Associação,
solicitando apoio financeiro para as deslocações/alojamento de jovens de
Angra do Heroísmo a Lisboa, para a reunião internacional do “Projeto
Dream Teens”. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal
e 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 administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
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(580/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 11201 - Pedido do Grupo Desportivo Bravio de São Mateus, para
utilização do Campo de Futebol de São Mateus, para realização de um
jogo de treino, no dia 31 de outubro de 2015 e respetiva isenção de taxas
no valor de 120€, 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. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal e 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 administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(581/2015/CMAH)---------------------

2.5. Ent. 10382- Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira,
solicitando apoio no empréstimo do vídeo projetor para as "Jornadas
Técnicas dos Açores de Saltos" a realizar nos dias 31 de outubro e 1 de
novembro de 2015. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal e 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 administrativo praticado pelo Vereador
Guido Teles. (582/2015/CMAH)-------------------------------------------------------

2.6. Ent.10943 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
para utilização do Pavilhão Municipal de Desportos, para realização de
uma Ação de Formação, no dia 24 de outubro de 2015 e respetiva
isenção de taxas. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal e 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
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador
Guido Teles. (583/2015/CMAH)-------------------------------------------------------

2.7. Ent. 9624 - Pedido da EBI Francisco Ferreira Drumond, solicitando
apoio para aquisição de fruta para comemoração do dia mundial da
alimentação. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal
e 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 administrativo praticado pela Vereadora Raquel
Ferreira.(584/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 9272 – Pedido da Associação Açoriana dos Criadores dos Cães
Barbados da Ilha Terceira, solicitando apoio para realização da 5.ª
monografia do cão barbado da Ilha Terceira, 23.ª do fila de São Miguel e
2.º concurso canino da Ilha Terceira. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal e 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 administrativo praticado
pela Vereadora Raquel Ferreira.(585/2015/CMAH)----------------------------

2.9. Ent. 11319 - Pedido do Hospital de Santo Espírito de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio no empréstimo de uma tenda pop up para
realização de evento de comemoração do Dia Mundial da Diabetes. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 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
administrativo

praticado

pela

Vereadora

Raquel

Ferreira.

(586/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------------------
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2.10. Ent. 2921 – Pedido da Associação dos Imigrantes nos Açores,
solicitando apoio para

empréstimo do Grande Auditório do Centro

Cultural e atribuição de verba para a realização do evento “Clube do
Fado”, no dia 19 de setembro. Propõe-se para a além da cedência do
grande auditório a atribuição de um apoio monetário de 300,00€
(trezentos euros). Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal e 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 administrativo praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira. (587/2015/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. 11565 – Pedido da Ordem dos Arquitetos, solicitando a cedência
do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos para o dia 18
de novembro, bem como um vídeo projetor e respetiva tela de projeção.
Para deliberação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(588/2015/CMAH)----------------------

3.2. Ent. 8369 – Pedido de Liduíno Borba, solicitando apoio para a edição do
livro “Francisco Andrade - O Poeta da Caldeira”. Propõe-se a atribuição
de um subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação, nos termos da
alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. 8

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€1 000,00). (589/2015/CMAH) -----------------------------------------

3.3. Ent. 8252 – Pedido da Associação de Avicultores da Terceira,
solicitando apoio para realização da Expo Aves 2015 e Campeonato
Inter-Ilhas. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €4 287,30.
Para deliberação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€4.287,30).
(590/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 8810 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial do Porto Judeu,
solicitando apoio para a reparação da Igreja de Cristo Salvador. Propõese a atribuição de um subsídio no valor de €3.000,00. Para deliberação,
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12
de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
atribuir o apoio proposto (€3.000,00). (591/2015/CMAH) -------------------

3.5. Ent. 5192 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando
um apoio para a criação de um fundo editorial. Propõe-se a atribuição de
um subsídio no valor de €5.000,00. Para deliberação, nos termos da
alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€5.000,00). (592/2015/CMAH) -----------------------------------------

3.6. Ent. 10223 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
para utilização não regular do Pavilhão Municipal, para realização do "8º
Encontro Mini Basquete ABIT 2015/2016", no dia 18 de Junho de 2016 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
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municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do
Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(593/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------

3.7. Ent.10368 - Pedido do Grupo Desportivo Bravio de S.M. para utilização
regular do Campo de Futebol de São Mateus, com a realização de 2
treinos semanais regulares 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 do n.º 2 do artigo 6.º do
Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido. (594/2015/CMAH) --------------

3.8. Ent. 8579 e 11151 – Pedido do Centro Comunitário da Vila de São
Sebastião, para

pagamento de acréscimo aos juros de empréstimo

bancário contraído para reconstrução e implementação de creche e ATL
no edifício da antiga escola de São Sebastião, no valor de €1649,05.
Para deliberação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, atribuiu o citado apoio no valor de €1.649,05.
(595/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

3.9. Ent. 9569 – Pedido da Associação de Dadores de Sangue de Angra do
Heroísmo, apoio com vista a realização de um almoço convívio de
dadores de sangue, agendado para o dia 25 de outubro, no âmbito do XI
Encontro de Dadores de Sangue. Propõe-se a atribuição de um subsídio
no valor de 550,00€. Para deliberação, nos termos da alínea u) do n.º 1
do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto
(€550,00) (596/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------
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3.10. Ent.5901 – Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, para Construção
da Casa de Apoio ao Polivalente. Propõe-se a atribuição de um apoio no
valor 56.600,00€ (cinquenta e seis mil e quinhentos euros), através de
contrato interadministrativo nos termos resultantes da alínea m) do n.º 1
do art.º 33.º em conjugação com os artigos 120.º e 121.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração do
citado contrato interadministrativo para atribuição do apoio de
€56.600,00. (597/2015/CMAH) --------------------------------------------------------

4.

Doação de imóveis à Junta de Freguesia de Santa Luzia

4.1. Ent. 62 - E-mail enviado pela Junta de Freguesia de Santa Luzia,
datado de 27 de dezembro de 2013 em conjunto com a informação
prestada pela Sub Unidade de Contratação Pública e Gestão Patrimonial,
a propor a doação à Junta de Freguesia de Santa Luzia, dos imóveis
sitos no Beco da Pereira, freguesia de Santa Luzia, descritos na
Conservatória do Registo Predial com os n.º 5 e 299, inscritos na matriz
predial urbana sob os artigos 501 e 1000, pelo valor de €194.200,00
(cento e noventa e quatro mil e duzentos euros). Para deliberação do
órgão executivo municipal, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g) e o)
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, com os
votos contra dos Vereadores do PSD e do CDS-PP, deliberou doar à
Junta de Freguesia de Santa Luzia os imóveis em causa.
(598/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

5.

Emissão de pareceres prévios para aquisição de serviços

5.1. Ent. 7518 – Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer
prévio à contratação da empresa CYBERMAP, tendo em vista a prestação
de serviços para execução de um Plano Integrado de Regeneração
Urbana Sustentável – PIRUS, pelo valor total de €33.210,00, nos termos
do n.º 12 do artigo 75.º da Lei do Orçamento do Estado. - A Câmara
Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDS-PP,
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deliberou emitir parecer favorável quanto à aquisição dos serviços
em causa.(599/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------

5.2 - Ent. 2266 – Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer
prévio à contratação da Empresa Consulmar Açores – Projectistas e
Consultores, Lda., tendo em vista a prestação de serviços para a
elaboração do projeto do passeio da marginal da zona de banhos e
zona de lazer do Fanal, pelo valor total de €52 510,00, nos termos do n.º
12 do artigo 75.º da Lei do Orçamento do Estado. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à
aquisição dos serviços em causa.(600/2015/CMAH) -------------------------

5.3 - Ent. 11337 - Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer
prévio à contratação da Empresa PE-COSTA POIM - Fiscalização,
Estudos e Projetos de Engenharia, Lda, tendo em vista a prestação de
serviços para o estudo hidrogeológico e projeto da regularização da
Ribeira das Figueiras Pretas, incluindo os muros de gabiões da Rua
Capitão João de Ávila e muro de contenção e pavimentação do
arruamento perpendicular às Figueiras Pretas,

pelo valor total de

€59.472,00, nos termos do n.º 12 do artigo 75.º da Lei do Orçamento do
Estado. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir
parecer favorável quanto à aquisição dos serviços em causa.
(601/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

5.4 - Ent. 1689 - Proposta do Presidente da Câmara para emissão de
parecer prévio à contratação da Empresa Projectangra , tendo em vista a
prestação de serviços para o projeto do Campo de Jogos da
Ribeirinha, pelo valor total de €17.500,00, nos termos do n.º 12 do artigo
75.º da Lei do Orçamento do Estado. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à aquisição
dos serviços em causa. (602/2015/CMAH) ---------------------------------------
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6 - Índice de inflação – tabela de taxas
6.1 - Ent. 1908 – Informação do gabinete técnico no sentido de ser ou não
atualizada a tabela de taxas em função do índice de inflação. Para
decisão do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º
da Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou não atualizar a tabela
de taxas.(603/2015/CMAH) ------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

7.

Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 11674 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a retificação dos valores referidos na ata do
Conselho de Administração de 29-11-2013, respeitante aos Documentos
Previsionais e Mapa de Pessoal para o ano de 2014. Para conhecimento
do

órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

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

7.2. Ent. 11686 – E-mail do Orfeão do Porto, agradecendo pelas publicações
enviadas para a Biblioteca Eduardo Pinto da Silva. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.

7.3. Ent. 11597 – Ofício da Comissão de Festas do Império de São Carlos
2015, agradecendo pelo apoio concedido àquela Comissão. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------

7.4. Ent. 11045 – E-mail de Lara Adalgisa Reis Costa, agradecendo pelo
apoio dado na realização do evento “Angra Dança esta Noite”. Para
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conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------

7.5. Ent. 10944 – Ofício do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus, agradecendo à equipa do projeto “Haja Saúde” a
participação na Semana Aberta 2015, da Casa de Saúde do Espírito
Santo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------

7.6. Ent. 11355 – Ofício da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos dos Açores, divulgando uma recomendação tarifária dos
serviços de águas e resíduos. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------

7.7. Ent. 11668 – Ofício da Cáritas da Ilha Terceira, agradecendo pela
cedência dos espaços do Centro Cultural e do equipamento utilizado,
aquando do seminário “Humanizar a Sociedade – o papel das IPSS no
processo de humanização da sociedade”. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------

7.8. Ent. 11742 – Ofício da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,
agradecendo o apoio prestado à escola e Clube Europeu António
DaCosta, para a realização do mural de António DaCosta. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------

7.9. Ent. 11747 – Ofício da URAP – União de Resistência Antifascistas
Portugueses, agradecendo forma solidária como foram recebidos e de
ter sido dada a possibilidade de participar na homenagem aos
antifascistas que estiveram presos no Forte de São João Batista. Para
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conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------

7.10. Ent. 11741 – Carta do Bispo de Angra que exprime todo o seu
reconhecimento à CMAH pela homenagem que lhe foi prestada com a
entrega das Chaves da Cidade. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e sete 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, 16 de novembro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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