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No dia sete de setembro de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do

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

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

Pelas  9:35  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 na sequência das

recentes chuvas e  da previsibilidade de instabilidade meteorológica  foi  decidido

terminar a época balnear uma semana mais cedo do que previsto na zona balnear

da Prainha, considerando a ocorrência de descargas de esgoto pluvial sempre que

chove com mais intensidade, que transporta uma grande quantidade de resíduos

que se encontram na via pública. -------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto salientou que nesta matéria a comunicação da autarquia

falhou,  uma  vez  que  se  deveria  ter  assumido  desde  o  início  que  iria  haver

problemas na Prainha e deveria ter-se dito que a autarquia iria monitorizar a praia e

que sempre que se realizasse uma descarga passaria a ser hasteada a bandeira

vermelha e que se se trataria de um período transitório. Por outro lado, considerou

que a época para a realização da obra da estação elevatória junto à Praça de

Touros  não  foi  a  mais  adequada,  embora  reconheça  a  necessidade  a  sua

realização e toda a envolvência do processo de contratação. ------------------------------

O Presidente concordou que houve falha de comunicação, no entanto, apesar da

realização  da  obra,  esta  não  irá  resolver  o  problema  de  descarga  das  águas

pluviais na Prainha, uma vez que existem problemas estruturais na rede, que vão

desde  da  drenagem  de  água  de  pátios  interiores  no  esgoto  doméstico  e

subdimensionamento da estação elevatória e da adutora. ----------------------------------

A Vereadora  Raquel  Ferreira  esclareceu  que  a  estação  elevatória  do  Pátio  da

Alfândega  tem  a  capacidade  de  7m3,  com  duas  bombas  em  funcionamento

permanente,  quando  há  excesso  de  caudal  o  que  ocorre  aquando  de  chuvas

intensas, por via da canalização de águas pluviais de privados na rede de esgotos,
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é ativado o bypass que canaliza as águas residais para o emissário atrás do Porto

das Pipas, esta é uma solução de emergência que ocorre em todas as estações. ---

Por outro lado, informou que a estação em construção tem a capacidade de 200m3

e vai receber 2/3 do esgoto que atualmente passa no Páteo da Alfândega. ------------

O Presidente fez o ponto da situação de toda a rede de esgotos do concelho, tendo

indicado como obras prioritárias o encaminhamento da rede de Santa Luzia para a

Praça de Toiros, o redimensionamento do Fanal e a conclusão da obra da Ponta

Rubra na Ribeirinha. -----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto perguntou se era possível interceder junto do Governo

para se proceder às obras de reparação do auditório da EBS Tomás de Borba. ------

O Presidente informou que já falou com a tutela sobre o assunto no passado ano

letivo, que se comprometeu a reparar, assim como o muro das traseiras da EBS

Jerónimo Emiliano de Andrade. O Presidente referiu ainda que a EBS Tomás de

Borba  não aceitou o acordo de delegação de competência para as manutenções. --

A  Vereadora  Raquel  Ferreira  informou  que  lhe  tinha  sido  transmitido  que  se

encontrava  em concurso  a  reparação  do  muro,  da  cobertura  do  pavilhão  e  da

repavimentação da EBS Jerónimo Emiliano de Andrade. ------------------------------------

O Presidente informou que em virtude de se ter  verificado uma deformação na

cobertura  nas  piscinas  municipais,  foi  solicitado  ao  Laboratório  Regional  de

Engenharia Civil uma peritagem para verificar o desnível de uma trave e a presença

de amianto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Marcos  Couto  questionou  o  ponto  do  Concurso  Municipal  de

Empreendedorismo que ainda não foi divulgado o resultado. ------------------------------

O Presidente informou que o segundo classificado contestou o decisão do júri, o

qual mantém a sua posição, a situação encontra-se num impasse. ---------------------

O Vereador Marcos Couto referiu, na sequência das informação sobre a classe do

betão  utilizado  no  Centro  Interpretativo,  que  se  verifica  uma  diminuição  da

qualidade da obra, tendo havido uma redução de custo, como foi feito o encontro

de contas. Por outro lado, entende que está em causa a longevidade da obra. -------

O Presidente informou que a fiscalização comunicou os acertos dos custos que já

foram realizados.  Reiterou  que  as  alterações  introduzidas  foram confirmadas  e

aceites pelos projetistas e pelo diretor técnico da obra. -------------------------------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 16 da reunião ordinária de 20 de agosto de 2018.  - 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.º 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.  11701  –  Pedido  da  Associação  Jovens  Açorianos  Unidos  pelos

Açores,  solicitando a cedência da sala de formação da Startup Angra, tendo em

vista a realização no dia 5 de setembro de um debate com representantes das

Juventudes Partidárias dos Açores.  Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alíena 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.(497/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.2.  Ent.  11714  -  Pedido  da  Orquestra  de  Sopros  da  Ilha  Terceira-OSIT,

solicitando  apoio  na  cedência  de  equipamento  técnico  para  a  gravação  do  II

videoclip dos BRUMA, a realizar nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Para ratificação

do órgão  executivo  municipal  nos  termos da alíena  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
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Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(498/2018/CMAH) -----------------------------------------------

2.3. Ent. 11725 – Pedido de João Francisco da Costa Dutra – Comissão Festas

Lapinha 2018, solicitando o empréstimo de um palco para as citadas festas, que

decorrerão de 8 a 10 de setembro. 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. (499/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 6030 – Pedido da  Casa do Povo do Raminho, solicitando apoio para

realização de obras naquele edifício. Para ratificação do órgão executivo municipal

da atribuição de um subsídio no valor de €5 000,00.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. (500/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

3. Protocolos

3.1. Ent. 11778 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Câmara do Comércio

de  Angra  do  Heroísmo,  tendo  em  vista  o  desenvolvimento  do  projeto

“Remodelação da Zona Central do Mercado Duque de Bragança”. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.(501/2018/CMAH) ------------------------------------
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3.2. Int. 2224 – Segundo aditamento ao protocolo entre o Município e a Câmara do

Comércio  de  Angra  do  Heroísmo,  tendo  em  vista  a  dinamização  das  duas

incubadoras de empresas no Concelho de Angra do Heroísmo, a Startup Angra e

a  incubadora  do  Parque  de  Ciência  e  Tecnologia  da  Ilha  Terceira.  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.(502/2018/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. 11036 - Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

para utilização regular das Piscinas Municipais, durante o presente ano letivo, 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 n.º 2 do artigo

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

unanimidade, autorizou este pedido. (503/2018/CMAH) ---------------------------------

4.2. Ent. 11613 – Pedido da INATEL – Angra do Heroísmo, solicitando a cedência

de uma sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo , para a

realização de um curso formativo de desenho a lápis, de 22 de outubro a 22 de

novembro,  às  segundas e  quintas,  das 19H00 às  21H30.  Para  deliberação do

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

75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
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de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este

pedido. (504/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

4.3.  Ent.  12276  –  Pedido  do  TAC  -  Terceira  Automóvel  Clube,  solicitando  a

cedência de três tascas de madeira retangulares, a fim de serem instaladas nas

imediações do Pavilhão Multiusos do Parque Multissetorial da Ilha Terceira – Vinha

Brava,  no  âmbito  do  Rali  Além Mar/40.º  Ilha  Lilás.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013

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

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

pedido.(505/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 9683 – Pedido do  Clube Naútico de Angra do Heroísmo, solicitando

apoio para a 2.ª  travessia  em Kayak de mar,  integrado nas comemorações do

centenário do Peter Café Sport. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€200,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alíneas 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.(€200,00)

(506/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.5.  Ent.  11020  –  Pedido  da  Associação  Solaris solicitando  apoio  para

participação  da  Angrense  Filipa  Fagundes  na  final  Nacional  do  Miss  Queen

Portugal/2018, a ter lugar de 18 a 22 de setembro, em Viana do Castelo. Propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal  nos termos da alínea 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)(507/2018/CMAH) --------------------

4.6.  Ent.  11437  –  Pedido  do  Grupo  Folclórico  e  Etnográfico  da  Ribeirinha

“Recordar  e  Conhecer”,  solicitando  apoio  tendo  em  vista  a  deslocação  ao

Festival Internacional de Folclore “Celestino Graça”, de 3 a 12 de setembro em
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Santarém.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €500,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termo da alínea u) do n.º 1 do art.º

33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto.  (€500,00)

(508/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent. 10635 – Pedido de Carlos Adalberto Pimentel Enes, solicitando apoio

para a edição do livro “Álbum Terceirense”, volume IV. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €1 000,00 em nome do  Instituto Açoriano de Cultura,

por ser a entidade responsável pela edição da publicação. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos das alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º

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

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

atribuir um apoio no valor proposto. (€1.000,00)(509/2018/CMAH) ------------------

4.8. Ent. 6402  - Em reunião da Câmara Municipal de 20-08-2018 foi atribuído um

subsídio no valor de €1.000,00 ao  Grupo de Teatro e Variedades da Vila do

Porto Judeu,  tendo ficado deliberado ser  em nome da Associação Cultural  do

Porto  Judeu,  quando  deveria  ter  sido  em  nome  da  Dionysus  –  Associação

Cultural e Recreativa do Porto Judeu, à qual pertence o Grupo de Teatro em

causa.  Para  retificação  da  citada  deliberação.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, deliberou retificar a deliberação em causa.(510/2018/CMAH) ----

5. Apoios regulares – limites de comparticipação

5.1. Int. 2296 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser deliberado

como limite de comparticipação para  atribuição de apoios regulares um teto

máximo  de  €20.000,00.  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 esta proposta.

(511/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------
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6. Aprovação de minutas de protocolos e contratos

6.1. Ent. 11430 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Direção Regional da

Energia, tendo em vista a cooperação para promoção da eficiência energética e a

mobilidade elétrica. Para aprovação da minuta de protocolo pelo órgão executivo

municipal nos termos da alínea o) 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. (512/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

6.2. Ent. 12047 – Protocolo a celebrar entre o Município e o Instituto Politécnico

de Beja, tendo em vista a fixação de um quadro de cooperação institucional. Para

aprovação da minuta de protocolo pelo órgão executivo municipal nos termos da

alínea  u)  do  n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do

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

Câmara  Municipal  retirou este  assunto,devendo o mesmo ser  reagendado

numa próxima reunião. (513/2018/CMAH) ----------------------------------------------------

6.3.  Int.  2301 – Minuta  de  contrato de gestão delegada na Teramb,  EM, da

gestão  dos  resíduos  de  embalagem produzidos  no  Município  e  cuja

responsabilidade seja atribuída ao Município, nos termos do artigo 12.º do Decreto

Legislativo  Regional  n.º  29/2011/A,  de  16  de  novembro.  Para  deliberação  no

sentido de enviar à Assembleia Municipal para aprovação. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  concordou  com  esta  minuta  de  contrato  e  deliberou

remeter a mesma ao órgão deliberativo para aprovação.(514/2018/CMAH) ------

6.4 Ent. 11814 –Protocolo a celebrar com  a Associação de Dadores de Sangue

de Angra do Heroísmo, tendo em vista a realização de atividades decorrentes do

funcionamento  daquela  Associação.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

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

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse
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Municipal. -   A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o protocolo em

causa.(515/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

7.  Associação  Nacional  Assembleias  Municipais  –  adesão  da  Assembleia

Municipal

7.1.  Ent.  12344 – E-mail  da  ANAM – Associação Nacional  das Assembleias

Municipais,  solicitando  que  a  adesão  da  Assembleia  Municipal  de  Angra  do

Heroísmo  àquela  Associação  ocorrida  na  sessão  de  26-02-2018,  seja  também

aprovada pelo órgão executivo, nos termos da alínea a), n.º 1 do artigo 35.º da Lei

n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou a adesão em causa.(516/2018/CMAH) --------------------------------------------

8. Alteração da reunião de Câmara

8.1.  Alteração  da  reunião  de  Câmara  do  dia  21  de  setembro  para  dia  28  de

setembro, em virtude do agendamento da reunião da Assembleia Municipal para

21  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta

alteração.(517/2018/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1. Ent. 11840 – Ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

do Nordeste,  agradecendo pelo modo como a Charanga daquela Associação foi

acolhida, aquando das participação nas Festas Sanjoaninas. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------
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9.2. Ent. 11867 – Ofício da  Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores, remetendo um Voto de Congratulação, pelas bodas de prata do Centro de

Convívio da Casa do Povo do Porto Judeu. Para conhecimento do órgão executivo

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

9.3. Ent. 11868 – Ofício da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia

de Angra do Heroísmo, agradecendo pela colaboração prestada àquela Escola e

aos formandos,  aquando da implementação do período de estágio do curso de

Técnico  de  Informática  de  Gestão.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

9.4. Ent. 11869 – Ofício da  Direção Regional das Comunidades,  agradecendo

pela  colaboração  da  Câmara  no  acolhimento  aos  convidados  do  “I  Encontro

Intercalar  de Investidores  da  Diáspora”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

9.5. .Ent. 11873 – Ofício do Instituto Universitário Militar, agradecendo pela forma

como foram acolhidos aquando da visita do Curso de Promoção a Oficial General à

Região Autónoma dos Açores. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A

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

9.6. Ent. 11874 - Ofício da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de

Angra do Heroísmo, agradecendo pela colaboração prestada àquela Escola e aos

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

de  Apoio  Psicossocial.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

9.7.  Ent.  11875  –  Ofício  da  Casa  de  Saúde  do  Espírito  Santo  –  Irmãs

Hospitaleiras, agradecendo  a  participação  da   Câmara  enquanto  entidade

parceira, na auditoria de renovação da certificação pelo novo referencial EQUASS

2018. Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A Câmara Municipal

tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------
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9.8. Ent. 11876 – Ofício da Câmara Municipal do Cartaxo – Biblioteca Municipal

Marcelino Mesquita, agradecendo pelo envio da publicação “Angra, Agora”. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

9.9. Ent. 12149 - Ofício da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia

de Angra do Heroísmo, agradecendo pela colaboração prestada àquela Escola e

aos formandos,  aquando da implementação do período de estágio do curso de

Eletricista de Instalações.  Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A

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

9.10.  Ent.  12400 –  Relatório  da  TERAMB – Empresa Municipal  de Gestão e

Valorização Ambiental  da Terceira,  EM, respeitante à Gestão e Contas do 1.º

trimestre de 2018. 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. -----------------------------------------------------------------------------------------

9.11.  Ent.  12606  –  E-mail  da  Bastonária  da  Ordem  dos  Nutricionistas,

manifestando em seu nome pessoal e da Ordem, o agradecimento  por a Câmara

ter recebido a comitiva do ciclo de visitas da Bastonária. Para conhecimento do

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

9.12.  Int.  2279 –  Auto de Vistoria  referente  à averiguação do cumprimento dos

critérios subjacentes à atribuição da Bandeira Azul e consequente estado ambiental

da zona balnear da Prainha. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A

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

Fora da Agenda
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TERAMB, EM – Prestação de Contas 2017 – cobertura do prejuízo

Ent. 10387 – Ofício da TERAMB, EM, solicitando a cobertura do prejuízo, ou seja, a

transferência financeira, na proporção da respetiva participação social, tendo em

vista  equilibrar  os  resultados  do  exercício  relativo  ao  ano  de  2017.  O  valor

correspondente a 60% dos prejuízos é de €310.500,85. Para deliberação do órgão

executivo municipal, nos termos dos n.ºs 2, 3, 4 do artigo 40.º da Lei n.º 50/2012 de

31 de agosto. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o solicitado.

(518/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

   
          

13



Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e quarenta e nove 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, 7 de setembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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