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No dia seis de setembro 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  09:40  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a 

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

                      

Período de Antes da Ordem do Dia

No período antes da ordem do dia foi abordado as questões relacionadas com a 

Prainha e foi decidido solicitar pareceres a peritos. -------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto manifestou preocupação com o recente reajustamento 

que a SATA fez nas ligações entre a Terceira e o Pico, no ano passado realizou-se 

uma estratégia semelhante em relação às ligações entre a Terceira e a Graciosa, 

trata-se de uma nitida politica de centralização dos voos em Ponta Delgada, a que 

acresce uma crescente tendência publicitária que vem revelando que o aeroporto 

de Ponta Delgada duplicou o número de entradas nos últimos quatro anos. Trata-se 

de uma estratégia concertada de centralizar os transportes aéreos na ilha de São 

Miguel, que tem de ser combatida pelas entidades da ilha Terceira. ----------------------

O  Vereador  Miguel  Bezerra  referiu  que  essa  ideia  está  plasmada  na  primeira 

revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, publicada 

ontem em Diário da República. ---------------------------------------------------------------------

O  Presidente  referiu  que  a  autarquia  tem  feito  pressão  para  a  resolução  de 

matérias e algumas matérias tem sido resolvidas. ---------------------------------------------

Período da Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS
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1.1. Aprovação da ata  n.º 16 da reunião ordinária pública de 16-08-2019.------------

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

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. 9545 - Pedido do  Centro Infantil de Angra do Heroísmo, colégio "O 

Baloiço", solicitando a utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e 

respetiva isenção de taxas, nos dias 3 e 4 de Julho entre as 10h30 e as 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 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.

(484/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 11689 - Pedido da Clube Juvenil Boa Viagem, solicitando utilização do 

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

realização de um treinos de Basquetebol, nos dias de semana de 19 a 30, das 

18h00 às 19h30. 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 
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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 pela Vereadora Raquel 

Ferreira.(485/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  11579 -  Pedido da  Associação de Futebol  de Angra do Heroísmo, 

solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  de  formação  do  Centro  Cultural  e  de 

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de formação de árbitros. Para 

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

33.º conjugado com o 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.(486/2019/CMAH)------------------------------------------

2.4.  Ent.  11656  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  do  Raminho,  solicitando  a 

cedência de quatro cancelas para utilização durante as festas daquela freguesia. 

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

artigo 33.º  conjugado com o 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.(487/2019/CMAH)----------

2.5. Ent. 11663 – Pedido da  Junta de Freguesia do Posto Santo, solicitando a 

cedência  de quatro  cancelas  e  dois  sinais  de  trânsito,  para  serem usados nas 

festas de Santo António daquela freguesia, de 16 a 19 de agosto. Para ratificação 

do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  da  alínea  u)  do  n.º  1  do  artigo  33.º  

conjugado com o 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.(488/2019/CMAH)---------------------------------------------

2.6. Ent. 11683 – Pedido da Comissão de Festas de Santo António das Cinco 

Ribeiras, solicitando a cedência de três grades, para utilização nas citadas festas. 
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Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º  conjugado com o 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.(489/2019/CMAH)---------

2.7.  Ent.  12066  –  Pedido  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  de  São  Bento, 

solicitando a cedência de três grades e três sinais de trânsito, para serem utilizados 

na procissão do Sagrado Coração de Jesus e Maria.  Para ratificação do órgão 

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com 

o 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.(490/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.8.  Ent.  6248  –  Atribuição  de  apoio  à  Dionysus –  Associação Recreativa  e 

Cultural do Porto Judeu, no valor de €2.000,00, para deslocação do Teatro de 

Variedades  do  Porto  Judeu,  a  Gustine.  Para  ratificação  do  órgão  executivo 

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com o 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.(491/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.9.  Ent.  9794  -   Pedido  da  Associação  Guias  de  Portugal  -  Comissariado 

Regional dos Açores, solicitando apoio (em espécie) para realização de volta à 

ilha em autocarro. Para ratificação do órgão executivo municipal  nos termos da 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com o 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.(492/2019/CMAH)-------------

2.10.  Int.  83 –  Protocolo  com a  Direção-Geral  da Administração da Justiça, 
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tendo por objeto a conservação do interior das instalações do Tribunal – edifício 

sito na Rua Dr. Luís Ribeiro, sem alterações estruturantes ou métodos construtivos 

e funcionais, a limpeza periódica de coberturas e seus órgãos de drenagem de 

águas pluviais,  bem como a reparação de mobiliário,  pelo valor  de €18.345,00 

acrescido  de  IVA à  taxa  legal  em  vigor.  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.(493/2019/CMAH)---------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e ao PPI

3.1. Ent. 12067 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo  a sétima  alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de 

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos 

conjugados da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º 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  Conselho  de  Administração  daqueles 

Serviços.(494/2019/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.  11319  -  Pedido  da  Associação  de  Jovens  Unidos  pelos  Açores, 

solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  de  formação  do  Centro  Cultural  e  de 

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  apresentação  de  artigo  científico  em 

6



parceria  com o ISCTE-IUL.  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.

(495/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 939 – Pedido do Clube de Praticantes DAE-AIRSOFT, solicitando apoio 

para realização do jogo anual “OPFOR 2019”,  a ter lugar nos dias 28 e 29 de 

setembro.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €150,00.  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  (€150,00).

(496/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 2062 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Bento, solicitando 

apoio financeiro destinado a obras na igreja. Propõe-se a atribuição de um apoio 

no valor de €4.800,00. 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 (€4.800,00)(497/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

4.4.  Ent.  4498  -  Pedido  do  Cine-Clube  da  Ilha  Terceira,  solicitando  apoio 

financeiro destinado às  despesas com o aluguer de filmes, conceção e produção 

de  material  gráfico  de  divulgação  e  com  os  custos  de  projeção  referentes  à 

exibição  de  filmes alternativos  integrados no ciclo  “O Cinema da Minha Vida”.  

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €7.500,00. 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 (€7.500,00)(498/2019/CMAH)----
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4.5.  Ent.  8029  –  Pedido  do  Clube  Naval  da  Horta,  solicitando  apoio  para  a 

deslocação do atleta Gonçalo Lucas ao Campeonato Europeu de Vela. 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)(499/2019/CMAH)-----------------------------------------------

4.6. Ent. 8837 – Pedido do  Cine-Clube da Ilha Terceira, solicitando apoio para 

realização da Mostra de Cinema de Verão. Propõe-se a atribuição de um apoio no 

valor de €170,00. 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 

(€170,00)(500/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent. 8875 – Pedido do Centro Social de São Bento, para a deslocação dos 

idosos a Santa Maria da Feira, de 29 de setembro a 4 de outubro de 2019. 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)(501/2019/CMAH)---------------------------------

5. Protocolos, contrato de comodato e contratos interadministrativos

5.1. Ent. 8863 – Minuta de contrato de comodato a celebrar com o  Instituto de 

São João de Deus – Casa de Saúde de São Rafael,  para cedência,  a título 

gratuito,  das lojas  32 e 33,  localizadas no piso  inferior  do  Mercado Duque de 

Bragança. Para  deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas 

g) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara 

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  contrato  de  comodato.

(502/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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5.2. Ent. 6242 – Protocolo a celebrar com a Câmara do Comércio de Angra do 

Heroísmo, tendo em vista o apoio financeiro, durante três anos, no montante anual 

de  €15.000,00,  para  a produção de vídeos e reportagens para divulgação das 

atividades  comerciais  e  industriais  do  Concelho.  Para  deliberação  do  órgão 

executivo municipal nos termos da alínea m) do n.º 2 do art.º 23.º e alínea ff) so n.º  

1 do artº 33.º 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, aprovou este protocolo.(503/2019/CMAH)--------------------------------

5.3.  Int.  2662  –  Minuta  de  contrato  interadministrativo,  para  delegação  de 

competência, a celebrar com as Juntas de Freguesia do Município, tendo em visa 

a  cedência de barreiras de segurança para o ordenamento do trânsito nas 

vias públicas, aquando da realização de eventos relacionados com festividades 

locais de índole profana ou religiosa, eventos desportivos, culturais e de lazer. Para 

aprovação do órgão executivo municipal, nos termos conjugados dos  artigos 33.º, 

n.º 1, 120.º e 121.º, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12.09,  com a redação mais  

recente  dada  pela  Lei  n.º  42/2016,  de  28  de  dezembro,  e  posterior  envio  à 

Assembleia Municipal para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

aprovou  esta  minuta  e  deliberou  enviar  à  aprovação  da  Assembleia 

Municipal.(504/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------

5.4. Int. 2061 – Aditamento ao contrato interadministrativo de 2019, para delegação 

de competências, com a  Freguesia de São Pedro, no valor de €1.500,00, para 

limpeza  da  zona  balnear  da  Silveira.  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.(505/2019/CMAH)----------------------------------------------------------

5.5. Ent. 7595 – Minuta de primeiro aditamento ao contrato interadministrativo de 

2019,  para  delegação  de  competências,  com  a  Junta  de  Freguesia  da 

Ribeirinha,  no  valor  de  €15.095,60,  respeitante  à  obra  de  pavimentação  e 
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saneamento  de  águas  residuais  pluviais  na  Canada  do  Lameirinho.  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.(506/2019/CMAH)-------------------------

5.6. Ent. 11885 – Pedido da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, no âmbito do 

contrato  interadministrativo  celebrado,  solicitando  alteração  à  lista  dos  projetos 

aprovados em reunião do executivo municipal de 4 de janeiro de 2019, para que o 

projeto “início da construção dos sanitários da zona de campismo” seja substituído 

por  “correção  dos  prejuízos  causados  pelo  temporal  de  16-06-2019”.  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 esta 

alteração.(507/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

5.7.  Ent.  15969  –  Minuta  de  contrato  interadministrativo,  para  delegação  de 

competências,  a celebrar com a  Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 

Regatos, cujo objeto é  a atribuição de um apoio para obras de construção civil 

tendo em vista a remodelação do edifício da antiga escola do Pesqueiro, em São 

Bartolomeu  de  Regatos.  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 esta minuta de contrato interadministrativo.----------

(508/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

6. Estudo serviço aéreo

6.1. Ent. 11877 – Proposta de  serviço sobre serviço aéreo – New Angle. Para 

apreciação  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade,  aprovou esta proposta para realização do estudo em causa.

(509/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent.  11524 – Comunicação de Antonieta Costa, agradecendo o empenho da 

Edilidade no projeto de estudo das “Paisagens Pétreas” da Ilha Terceira e envia o 

atual  desenvolvimento  do  mesmo.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo 

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

7.2. Ent.  11775  – Ofício da  Tripadvisor, remetendo um Certificado de Excelência 

de 2019 relativo a esta Edilidade. Para conhecimento do órgão executivo municipal. 

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

7.3. Ent. 12536 – Ofício do Município do Funchal, agradecendo pelo modo  como 

foram  acolhidos  aquando  da  participação  nas  Festas  Sanjoaninas  2019, 

nomeadamente, profissionalismo e competência da equipa desta Edilidade. Para 

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou 

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

7.4.  Ent.  12541 –  Ofício  do  Comandante  da  Zona  Militar  dos  Açores, 

agradecendo  pela  colaboração  e  apoio  pessoal  e  institucional  que  a  Edilidade 

manifestou para com o Exército, aquando das cerimónias comemorativas do Dia da 

Zona Militar  e  do  Regimento  de Guarnição n.º  1.  Para  conhecimento  do órgão 

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

7.5. Int. 2545 – Décima segunda 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.-----------------------------------
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Fora da agenda

Ent. 8411 – Protocolo com a Academia de Dança Paulo Borges do Sport Clube 

Barbarense, tendo como objeto o apoio para a realização da 5.ª Edição do Festival 

Angra Dança Esta Noite 2019, no valor de €6.700,00, bem como apoio logístico e a 

receita da 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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade, aprovou este protocolo.(510/2019/CMAH)---------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião,  pelas onze horas e vinte 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, 6 de setembro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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