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

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

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

Pelas  09:35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      

Antes da Ordem do Dia

No inicio da reunião foi feito um debate preliminar sobre as acessibilidades à ilha

Terceira, tendo ficado decidido que se irá solicitar a elaboração de um estudo sobre

o tema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  referiu  que  havia  sido  publicada  no  dia  anterior  a  nova  Lei  das

Incompatibilidades o que implica o repensar das declarações que cada um terá de

fazer, tendo sido distribuído um exemplar a cada um dos Vereadores. ------------------

O Presidente fez ainda ponto de situação sobre as obras de reparações feitas, no

seguimento dos prejuízos causados pelas últimas chuvadas,  informando que os

dois casos mais perigosos já se encontram resolvidos. Trata-se da Ribeira das Oito,

em Santa Bárbara, e da Ribeira da Cruz, no Escampadouro, em São Bartolomeu. --

No caso de Santa Bárbara, existia uma ponte e uma outra alternativa que já estão a

ser reparadas,  a do Caminho de Cima deverá ser entregue o projeto em breve

existindo ainda outra nas Cinco Ribeiras que também aguarda a entrega do projeto,

sendo estas as duas situações mais urgentes por implicarem o corte do trânsito

naquelas vias. -------------------------------------------------------------------------------------------

No Escampadouro já foi concluído o dique e bacia de retenção, o que faz aumentar

a segurança no local. Na Canada da Ajuda a ribeira saiu do seu percurso, situação

que também já foi reparada através da construção de um dique. -------------------------

Existe outra situação que se está a tentar determinar o fazer e que se prende com o

Parque de Merendas e Praça de Toiros da Ajuda, sendo o problema maior o da

Zona Balnear visto a Direção Regional do Ambiente não autorizar a obra. -------------
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Falta  reparar  no  Raminho  uma ponte  da  responsabilidade do  IROA e  algumas

paredes mais pequenas que ficaram danificadas. ---------------------------------------------

Na zona da cidade falta adquirir a casa junto a São Rafael e elaborar o projeto para

o pontão nos Copins, em São Bento. -------------------------------------------------------------

No seguimento deste ponto de situação propôs uma visita às frentes de obra. --------

Informou também que as negociações para retirar os cavalos do terreno junto ao

Parque de Estacionamento da Praça de Toiros estavam concluídas. --------------------

Sobre  a  obra  da  estação  elevatória  existe  pressa  na  resolução  deste  assunto

porque tem de se concluir de imediato a ligação de todos os troços. ---------------------

Quanto às obras do Centro Interpretativo continua-se a aguardar a redistribuição do

montante atribuído às autarquias. ------------------------------------------------------------------

Em seguida fez ponto de situação da obra do Fanal. -----------------------------------------

O  Vereador  Marcos  Couto  referiu  algumas  preocupações,  nomeadamente  as

preocupações  referidas  pelo  Dr.  João  Gabriel  Martins,  na  reportagem  feita  na

sequência da visita da nova Secretária Regional da Saúde ao Hospital, tendo o

Presidente proposto que se solicitasse uma visita ao Hospital. ----------------------------

Voltou a tocar no assunto da obra do Porto das Pipas, tendo o Presidente ficado de

saber o ponto  de situação com o Presidente do Conselho de Administração da

Portos dos Açores. -------------------------------------------------------------------------------------

A última questão foi dirigida ao Vereador Guido Teles sobre o Empreendedorismo

Social,  ao  que  este  informou  que  irá  novamente  reunir  com  o  Conselho  de

Administração da Caixa Económica. --------------------------------------------------------------

Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 14 da reunião ordinária de 19-07-2019.------------------------

A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------
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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.  4790 - Pedido da  Associação de Amigos D’ Angra Basket  solicitando

utilização do Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de

um treino do 2º Campus de Basquetebol, no dia 2 de Julho, das 9h00 às 11h00 e

das 14h00 às 17h00. 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 c) do art.º 5.º, alínea c) 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.(446/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.2  Ent. 7762 -  Pedido  da  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do  Livramento  –

Infantário “A Joaninha”, solicitando utilização do tanque das Piscinas Municipais

de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, no âmbito da “Semana dos

Finalistas”, no dia 6 de Junho de 2019, das 14h30-15h30. 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 c) do art.º 5.º, alínea c) 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.(447/2019/CMAH)----------------------------------
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2.3  Ent.  10363 -  Pedido  da  Associação de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando utilização  do Campo Municipal  de Futebol  de Angra  do  Heroísmo e

respetiva isenção de taxas, para a realização de uma atividade de promoção com

crianças de ATL’s de Angra do Heroísmo, no dia 23 de Julho, das 10h00-12h30.

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 c)

do  art.º  5.º,  alínea  c)  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.º2 do art.º

6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(448/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Ent. 10385 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto

Santo,  solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva

isenção de taxas, para a realização do III Torneio Veteranos CDCC Posto Santo,

nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de Julho de 2019, entre as 16h00-21h00. 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 d) do

art.º 5.º, alínea d) 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.-

(449/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent.  10879 - Pedido do  Lawn Tennis Club, solicitando utilização do Campo

Municipal de Ténis de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a

realização de treinos nos dias 24, 26, 29 e 31 de Julho e também para 2 de Agosto,

das 09h00 às 13h00. 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
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unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(450/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.6  Ent.  10003 –  Pedido  do  Instituto  das  Irmãs  Hospitaleiras  do  Sagrado

Coração de Jesus, solicitando o empréstimo de passadeira vermelha e estrado de

palco,  tendo em vista  a comemoração do “Dia  do Colaborador”.  Mais solicita a

cedência  de  25  bilhetes  para  uma  sessão  de  cinema  no  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo. 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 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.(451/2019/CMAH)-------------------------------------------------

2.7 Ent. 10479 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Império dos

Inocentes da Guarita, solicitando o empréstimo de cancelas metálicas e sinais de

trânsito,  para  as  festas  daquele  Império.  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

e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.--------

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

praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(452/2019/CMAH)------------------------

2.8.  Ent.  10526 –  Pedido  da  Irmandade  do  Divino  Espírito  Santo  de  São

Bartolomeu de Regatos, solicitando o empréstimo de sinalética, para as festas, no

período de 25 a 29 de julho. 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  e  do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vice Presidente da Edilidade.(453/2019/CMAH)--------------------------------------

2.9  Ent. 10538  –  Pedido  da  Comissão de  Festas  de  Sant’Ana,  solicitando  o

empréstimo de sinalética, para as festas, no período de 26 de julho a 2 de agosto.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da
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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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(454/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.10 Ent.  10598 – Pedido do União Sebastianense Futebol Clube, solicitando o

empréstimo de um palco para realização das verbenas de São Sebastião. 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  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.

(455/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.11 Ent. 10386 – Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, solicitando apoio no

transporte de 17 crianças, tendo em vista uma visita ao aterro sanitário no dia 31 de

julho. 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  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.(456/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3. Protocolo Junta Freguesia de Altares

3.1. Ent. 5062 – Protocolo com a Junta de Freguesia dos Altares, tendo em vista

o  apoio  no  valor  de  €110.000,00  para  aquisição  e  recuperação  de  um  imóvel

destinado a armazém, sito na Ribeira dos Gatos – À Estrada. Para ratificação do

órgão executivo  municipal,  dos atos praticados pelo  Presidente  da Câmara nos

termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea o) e do Artigo 35.º, n.º 3  do Regime Jurídico das

Autarquias  Locais,  Entidades  Intermunicipais  e  do  Associativismo  Autárquico,

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alterado pela Lei n.º 25/2015,

de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30
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de março e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(457/2019/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. 10885 - Pedido da Associação Futebol Angra do Heroísmo, solicitando

utilização do Pavilhão Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para a realização

de treinos  de  futsal,  nos  dias  12  a  16  de  Agosto,  das  19h00  às  21h00.  Para

deliberação 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,

autorizou este pedido.(458/2019/CMAH)------------------------------------------------------

4.2 Ent. 10724 – Pedido da Freguesia de São Mateus da Calheta, solicitando a

cedência de dois quiosques para as Festas de Santo António, no Porto daquela

Freguesia, de 9 a 17 de agosto. 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.

(459/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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4.3  Ent.  10752 –  Pedido  da  Comissão  de  Festas  de  Nossa  Senhora  da

Consolação – Feteira, solicitando o empréstimo de três cancelas, no período de

14  a  19  de  agosto,  no  âmbito  daquelas  festas.  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.(460/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.4  Ent.  3888 -  Pedido  da  Associação  de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando apoio financeiro destinado à realização do Torneio Regional Inter Ilhas

Sub 12. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. 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 (€500,00)(461/2019/CMAH) -------

4.5 Ent. 5187 - Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando  apoio  financeiro  destinado  à  deslocação  à  Universidade  Júnior  do

Porto. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. 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  Apoio  a

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00) (462/2019/CMAH)-------

4.6  Ent.  5583  -  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

solicitando apoio financeiro destinado à deslocação de alunos da EB/JI do Pico da

Urze a uma visita de estudo a Lisboa. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor

de €500,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto

(€500,00)(463/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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4.7  Ent.  5954 -  Pedido  da  Associação  de  Estudantes  da  Escola  Básica  e

Secundária  Tomás  de  Borba,  solicitando  apoio  para  realização  do  baile  de

finalistas a atribuir em nome do Grupo de Forcados Açorianos Tremores da Terra.

Propõe-se a atribuição de um apoio  no valor  de €500,00.  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  Apoio  a

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00) (464/2019/CMAH)-------

4.8  Ent.  6010 –  Pedido  da  ADDRA –  Associação  de  Dança  Desportiva  da

Região Autónoma dos Açores, solicitando apoio para aquisição de equipamento

destinado ao Dia Mundial da Dança. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor

de  €1.564,18.  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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto

(€1.564,18)(465/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

4.9 Ent.  14694 - Pedido da  ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas

Scientiarum Agrariarum,  solicitando apoio financeiro destinado à deslocação a

Rio Maior para estar presente em festival de Tunas. Propõe-se a atribuição de um

apoio no valor de €500,00.  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 (€500,00) (466/2019/CMAH) ----------------------------------------------

5. Protocolos e contratos interadministrativos

5.1  Int.  984 –  Informação  do  Chefe  de  Divisão  da  Unidade  de  Desporto  e

Promoção da Qualidade  de Vida,  solicitando a  renovação dos protocolos de
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integração  de  infraestruturas  no  Parque  Desportivo  Municipal. Para

deliberação do órgão executivo municipal,  nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do

Regulamento de Utilização de Instalações Desportivas  Municipais.  -  A Câmara

Municipal,  por unanimidade, aprovou a renovação dos citados protocolos.

(467/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Ent. 1257 – Renovação do protocolo com a Associação Amigos dos Animais

da Ilha Terceira, tendo em vista a cooperação logística e financeira, no valor de

€5.000,00, no âmbito das atividades a que se propõe a Associação nos termos dos

seus estatutos.  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 deste protocolo.

(468/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Ent.  5889 – Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia da Vila de São

Sebastião,  tendo em vista o apoio para realização do Festival do Garajau 2019,

no valor de €500,00. 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, aprovou a celebração deste protocolo.---

(469/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.4  Ent.  8485 –  Protocolo  a  celebrar  com  Jasse  James  na  qualidade  de

presidente da direção da Anda & Fala – Associação Cultural, tendo em vista a

participação de seis alunos e dois professores da Escola Básica e Integrada Tomás

de Borba no programa de voluntariado do Festival Walk & Talk 2019 em Ponta

Delgada  (estadia,  alimentação  e  aluguer  de  uma  carrinha  de  nove  lugar  para

transporte dos jovens e professores para as atividades). 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

celebração deste protocolo.(470/2019/CMAH)-----------------------------------------------
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5.5 Int.  2061 – Minuta de primeiro aditamento ao contrato interadministrativo de

2019,  para  delegação  de  competências,  com  a  Freguesia  de  São  Pedro,

respeitante  à  cláusula  21.ª,  n.º  2,  alínea  b)  em  que  o  valor  passa  a  ser  de

€1.950,00. Para deliberação do órgão executivo municipal  nos termos do artigo

133.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de

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

unanimidade,  aprovou  este  aditamento  ao  contrato  interadministrativo.

(471/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------

5.6 Ent.  7367 - Minuta de primeiro aditamento ao contrato interadministrativo de

2019,  para  delegação  de  competências,  com  a  Freguesia  de  Santa  Luzia,

acrescentando à cláusula primeira,  a aquisição de uma viatura de caixa aberta

para apoiar a operação e manutenção da limpeza de espaços públicos municipais

delegados  naquela  Junta  de  Freguesia.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos do artigo 133.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do

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

Câmara Municipal,  por  unanimidade,  aprovou este aditamento ao contrato

interadministrativo.(472/2019/CMAH)----------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1 Ent.  9747 – Comunicação da  Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,

agradecendo  à  Câmara  Municipal  e  à  equipa  da  organização  das  Sanjoaninas

2019,  pelo  esforço  e  apoio  constante,  aquando  do  “Torneio  Nacional  de  Mini

basquetebol – Terceira 2019”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------
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6.2 Ent. 10453 – Ofício da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de

Angra  do  Heroísmo,  agradecendo  pela  colaboração  prestada  àquela  escola  e

formandos, aquando da implementação do período de estágio do curso de “Técnico

de Informática e Gestão”. Para conhecimento do órgão executivo municipal.----------

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

6.3  Ent.  10454 –  Ofício  da  Associação  de  Pais  da  Escola  B1/JI  das  Doze

Ribeiras, agradecendo pelo apoio prestado na reparação e conservação do edifício

escolar das Doze Ribeiras. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A

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

6.4 Ent.  10456 –  Ofício  da  Cozinha Económica  Angrense, agradecendo pela

colaboração  da  Câmara  Municipal,  bem  como  atenção,  simpatia  e  eficácia

dispensados  pelos  trabalhadores  envolvidos  no  projeto  “Sopa  de  Livros”.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

6.5 Ent. 10541 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o relatório de gestão e contas

relativo  ao  primeiro  trimestre  de  2019.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

municipal e envio ao órgão deliberativo também para conhecimento. -  A Câmara

Municipal  tomou conhecimento  e  deliberou enviar  à  Assembleia  Municipal

também para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------

6.6 Ent. 10788 – Carta de Dionísio Mendes Sousa, agradecendo a todo o elenco

camarário,  aos membros da Assembleia  Municipal  e  em especial  ao presidente

daquele órgão deliberativo, pela atribuição da medalha de mérito municipal cultural.

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

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

6.7 Ent.  10863 – Ofício da  Assembleia da República,  remetendo o documento

“Estratégia Portugal 2030 – Relatório Final”. Para conhecimento do órgão executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------
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6.8 Int. 2320 – Décima primeira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções

do Plano da Câmara Municipal, para 2019. Para conhecimento do órgão executivo

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

Fora da agenda

Voto de Pesar

Int. 2414 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser aprovado um Voto

de  Pesar  à  cidade  irmã  de  Gilroy,  pela  tragédia  ocorrida  naquela  cidade.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou o  Voto  e  deliberou  enviar  o

mesmo à Assembleia Municipal também para aprovação.(473/2019/CMAH)------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas 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, 2 de agosto de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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