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No dia  vinte  e  oito  de  setembro  de  dois  mil  e  dezoito  realizou-se  na  Sala  de

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

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

Pelas  9:40  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período antes da ordem do dia

O  Vereador  Marcos  Couto  pediu  informações  sobre  uma  descarga  que

ocorreu no Fanal  à  minutos  atrás.  A Vereadora Raquel  informou que não

ocorreram quaisquer descargas no local.

O presidente informou que estava em preparação um documento para uma

nova  revisão  da  orgânica  do  Município.  Em  2016  procedeu-se  a  uma

alteração de modo a permitir uma melhor repartição dos Serviços e agora

existe  a  necessidade  de  se  retirarem  competência  aos  Serviços

Municipalizados. Com esta revisão pretende-se realizar uma revisão global

para termos uma estrutura estável para os próximos anos, juntando-se os

serviços de logística e de recursos humanos do grupo municipal e permitir

que todas a chefias fiquem em igual  posição.  O referido documento será

distribuído a  todos os Vereadores com vista  a  ser  apreciado e  analisado

antes de ser presente a votação.

A Vereadora Raquel Ferreira prestou informação sobre a avaria na rede de

distribuição de água, na zona que abastece a Serreta. 

O  Vereador  Marcos  Couto  apresentou  duas  questões,  uma  sobre  o

empreendedorismo social e outra sobre o prémio do concurso Atreve-te. O

Presidente informou que o primeiro ponto deveria ser  tratado em reunião

com a presença do Vereador Guido Teles, relativamente à outra questão era

de opinião de que deveriam aguardar a decisão do Tribunal, porque de outra

forma iriam interferir na decisão do júri.

O Presidente também deu conhecimento sobre a posição na AGESPI, porque
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o Governo Regional já oficiou a sua retirada.

Deu ainda conhecimento de que em novembro iria com o Vice-Presidente aos

Estados Unidos da América, a fim de assistirem aos Festival de Filarmónicas

da Califórnia e ainda proferir uma palestra na Universidade de Fresno.

Por  último  o  Vereador  Marcos  Couto  questionou  sobre  os  problemas  de

infiltrações de água do Pavilhão do Posto Santo. O Presidente informou que

estavam em vias de resolução.

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 17 da reunião ordinária de 7 de setembro 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 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. 8922 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas Activa,

para os  dias  6,  7  e  8 de  julho de 2018,  destinada ao Grande Prémio da Ilha

Terceira em Ciclismo de Estrada, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de
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setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado

pelo Presidente da Edilidade. (519/2018/CMAH) -------------------------------------------

2.2 Ent. 13059 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira  Automóvel

Clube, para o período de 13 a 15 de setembro de 2018, destinada ao Rali Além

Mar / 40º Ilha Lilás, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento

Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade. (520/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.3  Ent.  12599  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  –

Terceira Automóvel Clube,  para o período de 12 a 15 de setembro de 2018,

destinada a Festa do Rali, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara  Municipal,  nos  termos  conjugados  dos  artigos  6.º,  n.º  2,  alínea  b)  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

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

pelo Presidente da Edilidade. (521/2018/CMAH) -------------------------------------------

2.4 Ent.  9525 – Pedido de licença especial  de ruído, efetuado pela Sociedade

Filarmónica Instrução Recreio dos Artistas, para os dias 15 e 16 de julho de

2018, destinada às comemorações do aniversário da Sociedade e procissão, para

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(522/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent. 9830 – Pedido de licença especial  de ruído, efetuado por  Dionysus –

Associação  Recreativa e Cultural do Porto Judeu, para o período de 13 a 22
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de julho, por ocasião das Verbenas das Festas de Santo António do Porto Judeu

2018, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal

de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(523/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 11602 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Casa do Povo

do  Raminho,  para  o  período  de  24  a  31  de  agosto  de  2018,  destinada  às

Verbenas  das  Festas  do  Sagrado  Coração  de  Jesus,  para  ratificação  do  ato

praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos

artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei

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

ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade  em  exercício.

(524/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.7 Ent. 12334 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de

S.  Mateus  Sport  Clube,  para  o  período  de  31  de  agosto  a  4  de  setembro,

destinada a Festa dos Marítimos e touradas, para ratificação do ato praticado pelo

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,

alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de

12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

praticado pelo Presidente da Edilidade.(525/2018/CMAH) ------------------------------

2.8 Ent. 12366 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela  Casa do Povo

dos Altares, para o período de 1 a 6 de setembro de 2018, destinada à Festa de

N. Sra. De Lurdes, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento

Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(526/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------
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2.9 Ent. 12335 – Pedido de licença de divertimentos públicos ao ar livre, efetuado

pelos Marítimos de São Mateus Sport Clube, para os dias 31 de agosto e 1 de

setembro, destinada a Festa dos Marítimos, para ratificação do ato praticado pelo

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,

alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de

12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

praticado pelo Presidente da Edilidade.(527/2018/CMAH) ------------------------------

2.10 Ent. 12364 – Pedido de licença de recinto (palco), efetuado pelos Marítimos

de S. Mateus Sport Clube,  para o período de 31 de agosto a 4 de setembro,

destinada a Festa dos Marítimos, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

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

pelo Presidente da Edilidade.(528/2018/CMAH) --------------------------------------------

2.11  Ent. 8715 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado por Dionysus – Associação

Recreativa e Cultural do Porto Judeu, para o período de 13 a 22 de julho, por

ocasião das Festas de Santo António do Porto Judeu 2018, para ratificação do ato

praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos

artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei

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

ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.(529/2018/CMAH) --------

2.12  Ent. 10025 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado por Casa do Povo do Porto

Judeu,  para o período de 13 a 22 de julho, por ocasião das Festas de Santo

António do Porto Judeu 2018, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de
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setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado

pelo Presidente da Edilidade. (530/2018/CMAH) ------------------------------------------

2.13  Ent. 10048 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado por Sport Clube “Os Leões”,

para o dia 19 de julho, por ocasião de tourada no Porto de Pescas do Porto Judeu,

para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,  nos

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de

Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(531/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

2.14  Ent. 12304 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pela  Sociedade Recreativa

Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras, para o período de 7 a 13 de setembro

de 2018, por ocasião das Festas de Nossa Senhora dos Milagres, para ratificação

do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados

dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da

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

ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade. (532/2018/CMAH) -------

2.15  Ent. 12307 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado por  Casa do Povo de São

Bartolomeu, para o período de 1 a 8 de setembro, por ocasião das Festas de

Santo António, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento

Municipal  de Taxas e 35.º,  n.º  3  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de setembro.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(533/2018/CMAH) -------------------------------------------------
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2.16  Ent. 12501 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pela  Irmandade do Divino

Espírito Santo da Ladeira Branca, para o período de 7 a 13 de setembro de

2018, por ocasião das Festas de Nossa Senhora dos Milagres, para ratificação do

ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados

dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3

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

ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade. (534/2018/CMAH)-------

2.17  Ent. 12575 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  efetuado  por  João  Carlos  Tristão

Ávila,  representante da Marcha dos Voluntários, para o período de 7 a 10 de

setembro de 2018, por ocasião das Festas de Nossa Senhora dos Milagres, para

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(535/2018/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------

2.18  Ent. 13241 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  efetuado  pela  Escola  Básica  e

Secundária Tomás de Borba, para o período de 24 de setembro a 1 de outubro

de 2018, por ocasião das Festas de São Carlos, para ratificação do ato praticado

pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º,

n.º  2,  alínea  c)  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º

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

o ato praticado pelo Presidente da Edilidade. (536/2018/CMAH) -------------------

2.19  Ent. 13343 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pelo  Agrupamento 803 de

São Carlos,  para o período de 23 de setembro a 1 de outubro de 2018, por

ocasião  das  Festas  de  São  Carlos,  para  ratificação  do  ato  praticado  pelo
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Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,

alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de

12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

praticado pelo Presidente da Edilidade. (537/2018/CMAH) ---------------------------

2.20  Ent.  13427 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença de ruído,

efetuado pelo, Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo para

o dia 27 de outubro de 2017, destinada ao IV Festival de Sopas, para ratificação

do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta  Câmara  Municipal,  nos  termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(538/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------

2.21  Ent.  3098  -  Pedido  da  Associação  de  Natação  da  Região  Açores,

solicitando utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva

isenção de taxas, para a realização de competições nos dia 03 de Março. 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  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(539/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------

2.22 Ent. 3892 - Pedido do Judo Clube de São Carlos, solicitando utilização das

Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a

realização  de  estágio,  nos  dias  27  e  28  de  Março.  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
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de Taxas. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado

pelo Vereador Guido Teles.(540/2018/CMAH) -----------------------------------------------

2.23  Ent.  8582  -  Pedido  do  Serviço  de  Desporto  da  Terceira,  solicitando

utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de

taxas,  para  a  realização  das  provas  de  pré-requisitos  de  acesso  ao  Ensino

Superior, nos dias 9 e 10 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, 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles. (541/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------

2.24  Ent. 10094 - Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando

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

isenção de taxas, para a realização de treinos regulares da nova época desportiva

2018/2019, todas as segundas, terças e quintas-feiras ,das 21h15 às 22h45. 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 a) do

art.º 5.º, alínea a) 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 praticado pelo Vereador Guido Teles.(542/2018/CMAH) ------------

2.25  Ent.  10225 - Pedido da  Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

solicitando utilização do Campo de Futebol Sporting Clube Os Leões e respetiva

isenção de taxas, para a realização dos treinos 2018/2019, todas as quintas feiras,

entre  as  19 e  as  21 horas.  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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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
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Municipal,  por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido

Teles.(543/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.26  Ent.  12314  Pedido  da Associação  Cultural  Burra  de  Milho,  solicitando

utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas,

para a realização de treinos regulares às segundas feiras, das 22h00 às 23h30 e

sextas feiras, das 21h00 às 22h30. 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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador

Guido Teles. (544/2018/CNAH) -------------------------------------------------------------------

2.27 Ent. 12409 - Pedido dos Veteranos de São Mateus da Calheta, solicitando

utilização do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva isenção de

taxas, para a realização de treinos regulares da nova época desportiva 2018/2019,

todas as sextas-feiras, das 19h30 às 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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles. (545/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------

2.28  Ent. 12505 - Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando

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

isenção de taxas, para a realização de um jogo de apresentação, no dia 22 de

Setembro, pelas 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 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
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Municipal,  por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido

Teles.(546/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.29  Ent. 12507 - Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando

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

isenção de taxas, para a realização de um jogo de treino, no dia 1 de Setembro,

pelas 19h00. 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  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(547/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.30  Ent.  12561  -  Pedido do  Sport  Clube  Angrense,  solicitando utilização do

Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas,

para a realização de treinos regulares do escalão de Veteranos, todas as quartas

feiras,  das 21h15 às 22h45.  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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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 praticado pelo Vereador Guido

Teles.(548/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.31 Ent. 13271 - Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, solicitando

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

de treinos de futsal, às quartas das 22h00 as 23h15 a partir de 26 de Setembro.

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 a)

do  art.º  5.º,  alínea  a)  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 1 do art.º

6.º  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por
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unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(549/2018/CMAH)  -------------------------------------------------------------------------------------

2.32  Ent.  9582  -  Pedido  da  Associação  de  Patinagem  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio material através da cedência de 2 balizas de hóquei em patins,

no dia 13 de julho, para a realização de um evento demonstrativo da modalidade,

no Ringue da Terra Chã e integrado nas Festas do Divino Espírito Santo do império

do  Conjunto  Habitacional  da  Terra  Chã.  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 praticado pelo Vereador

Guido Teles.(550/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------

2.33  Ent.  9686  -  Pedido  do  Regimento  de  Guarnição  N.º1,  solicitando  apoio

material através da cedência do pórtico de meta, pódio e guardas delimitadoras, no

dia 21 de julho, para a realização da Estafeta da Salga. 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 praticado

pelo Vereador Guido Teles.(551/2018/CMAH) -----------------------------------------------

2.34 Ent. 10467 - Pedido da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, solicitando

apoio logístico, material e licenças, para a realização de um concerto musical, no

dia 28 de julho, pelas 17h00, no cais da Zona Balnear da Silveira. 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

praticado pelo Vereador Guido Teles.(552/2018/CMAH) ---------------------------------

2.35  Ent.  11503 - Pedido da  Junta de Freguesia de São Bento,  solicitando a

cedência da máquina compactador para ser utilizada no dia 13 de agosto. 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
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Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou o ato praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(553/2018/CMAH) --

2.36 Ent. 11627 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Lugar de

San  Carlos,  solicitando  o  empréstimo  de  um  quiosque  para  servir  de  bazar,

durante as festas de São Carlos. 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  praticado  pelo  Vice

Presidente da Edilidade.(554/2018/CMAH) ---------------------------------------------------

2.37 Ent. 11998 – Pedido de Fábio Cabral em representação da Comissão de

Festas de Santo António da Ermida de Nossa Senhora do Desterro, solicitando

o  empréstimo  de  sinais  de  trânsito  para  realização  daquelas  festas.  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 praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(555/2018/CMAH) --

2.38  Ent.  12913  -  Pedido  da  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do Livramento,

solicitando  a  cedência  dos  jogos  tradicionais  para  o  4.º  Encontro  de  Jogos

Tradicionais da Ilha Terceira, integrado nas comemorações do 165º aniversário da

instituição, previsto para o dia 15 de setembro. 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 praticado pela Vereadora

Raquel Ferreira.(556/2018/CMAH) ---------------------------------------------------------------

2.39  Ent. 13029 – Pedido da  Comissão de Praxe 2018/2019 da Universidade

dos Açores – Campus de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência de 75 kits,

compostos por emblema e pin da Edilidade, para oferta ao caloiro. 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
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Interesse Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, ratificou o ato

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(557/2018/CMAH)---------------------------

2.40 Ent. 13319 – Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo, solicitando a cedência de uma sala no Centro Cultural e de

Congressos para realização da reunião plenária da Mobilidade Alargada daquela

Comissão, no dia 28 de setembro. 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles. (558/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------

2.41  Ent.  13336  –  Pedido  da  ALA –  Associação  do  Alojamento  Local  dos

Açores,  solicitando  a  cedência  da  sala  de  formação  da  Startup  Angra  para

realização de uma ação de apresentação e esclarecimentos das suas atividades

aos associados e não associados. 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles. (559/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------

2.42  Ent.  5299  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal ao órgão executivo municipal, no que respeita à aprovação da minuta do

contrato  referente  à  Empreitada  de  Construção do Centro  Interpretativo  de

Angra do Heroísmo,  tendo em vista  a ratificação do despacho emanado pelo

mesmo, datado de 19/09/2018, nos termos do n.º 3 do art.º35.º do Regime Jurídico

das  Entidades  Intermunicipais  e  do  Associativismo  Autárquico.  -  A  Câmara

Municipal, com as abstenções dos Vereadores do Partido Social Democrata,

ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.(560/2018/CMAH) ---------

2.43  Ent. 3858 – Protocolo com a  JAÇOR – Juventude dos Açores, tendo em

vista o apoio no valor de €15.000,00, para fazer face às despesas inerentes à

organização do Festival AZURE 2018, bem como ao apoio logístico acordado entre
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aquela Associação e a Autarquia. 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 praticado pelo Presidente

da Edilidade.(561/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------

2.44 Ent. 10464 – Protocolo de parceria com a Casa do Povo de Santa Bárbara,

tendo  em vista  o  apoio  no  valor  de  €15.000,00,  para  fazer  face  às  despesas

inerentes à execução de ações de prevenção, sensibilização e formação previstas

no Projeto Âncora - ano de 2017. 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 praticado pelo Presidente

da Edilidade.(562/2018/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. 5547 – Pedido do  Coro Tibério Franco – Terra Chã,  solicitando apoio

para um concerto de música sacra na Igreja da Misericórdia, a realizar no dia 9 de

dezembro,  no  âmbito  das festividades de Natal.  Propõe-se a  atribuição de um

subsídio no valor de €550,00. 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 o apoio

proposto (€550,00)(563/2018/CMAH)------------------------------------------------------------
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3.2  Ent.  7879  -  Pedido  da  AIPA -  Associação  dos  Imigrantes  nos  Açores,

solicitando apoio financeiro e logístico para evento de comemoração do Dia do

Imigrante e Diálogo Intercultural. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor

de  €2.000,00.  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,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto

(€2.000,00)(564/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

3.3 Ent. 10446 – Pedido do  Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros

dos Açores,  solicitando a cedência de diversas salas do Centro Cultural  e  de

Congressos, no período de 5 a 8 de junho de 2019, para um evento da Proteção

Civil   Regional.  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.(565/2018/CMAH) -

3.4  Ent.  12610  -  Pedido  da  Casa  de  Saúde  do  Espírito  Santo,  solicitando

utilização  do  tanque  pequeno  das  Piscinas  Municipais  e  respetiva  isenção  de

taxas, para a realização da atividade de hidroterapia na época 2018/2019, com

carácter  regular  semanal,  às  quartas-feiras,  entre  as  15h30  e  as  16h30.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1

do  art.º  33.ª  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  bem  como  nos  termos

conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea a) 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 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(566/2018/CMAH) ----------------------------------

3.5 Ent.  14160 – Pedido do  Angra Iate Clube,  solicitando apoio para diversas

ações do plano de atividades daquele Clube para o ano de 2018. Propõe-se a

atribuição de um subsídio no valor de €20.000,00, mediante a celebração de um

contrato programa. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
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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 (€20.000,00) Mais deliberou a Câmara que esta matéria deverá ser

incluída nos apoios ao desporto.(567/2018/CMAH) ---------------------------------------

3.6 Ent. 15115 – Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do

Pico da Urze,  solicitando apoio para restauro do altar da Ermida da Penha de

França.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €1.590,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1

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

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€1.590,00)

(568/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4. Atribuição de apoio – retificação de entidade

4.1 Int. 1378 – Em reunião da Câmara Municipal de 22-05-2018, foi atribuído um

subsídio no valor de €1.000,00 ao  Grupo de Veteranos da Casa do Povo da

Terra Chã, o qual deverá ser em nome da  Casa do Povo e não àquele Grupo.

Para retificação pelo 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 retificar o nome da entidade a atribuir o apoio em

causa.(569/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

5. Empreitada do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo

5.1 Ent. 11135 - Informação da fiscalização - ArquiAngra, sobre a empreitada do

Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, para aprovação dos trabalhos de
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suprimento  de  Erros  e  Omissões,  no  valor  de  €14.757,63,  sendo  da

responsabilidade  da  CMAH  a  parcela  €13.364,92,  acrescidos  de  IVA,  e  a

aprovação de Trabalhos a Menos correspondentes no valor de € 892,55. Presentes

também para  aprovação a prorrogação de prazo de 30 dias,  o  novo plano de

trabalhos,  diagrama  de  carga  de  mão  de  obra,  diagrama  de  carga  de

equipamentos, o plano de pagamentos e o cronograma financeiro. Para aprovação

do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 377, 378 e 379 do Código

dos Contratos Públicos.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  aprovou o

solicitado.(570/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

6.  Correção e  ordenamento do trânsito cruzamento Canada Nova –  Santa

Luzia  - declaração de utilidade pública – Governo Regional

6.1 Int. 2000 – Proposta de deliberação no sentido de a Câmara Municipal enviar

ao Governo Regional dos Açores o requerimento para a declaração de utilidade

pública,  para  efeitos  de  expropriação,  da  área  identificada  no  documento,  em

conformidade  com o  n.º  6  do  artigo  11.º  e  n.º  1  do  artigo  12.º  do  Código  de

Expropriações,  tendo  em  vista  a  correção  e  ordenamento  do  trânsito  no

cruzamento da Canada Nova, Freguesia de Santa Luzia. Para autorização do

órgão executivo municipal, nos termos da alínea vv), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º

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

esta  proposta,  deliberando  remeter  ao  Governo  Regional  dos  Açores.

(571/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Contratos interadministrativos – abertura de época de candidaturas e 

valor por projeto

Int.  2398 -  Proposta  do Presidente  da Câmara para  a  abertura  de  época de

candidaturas para os contratos interadministrativos, entre 1 e 30 de outubro

de 2018, bem como a fixação do valor máximo de €20.000,00 por projeto, nos

termos dos artigos 119.ª e 120 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta. (572/2018/CMAH) ----------
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8. Contratos e protocolos

8.1 Int.  598 – Minuta de protocolo a celebrar com a  Secretaria Regional  dos

Transportes e Obras Públicas, tendo em vista a ligação ao nível das redes de

comunicação,  do  edifício  localizado  na  Zona  Industrial  de  Angra  do  Heroísmo,

onde  funcionam  os  Meios  Operacionais  da  Autarquia,  ao  terminal  que  será

construído pelos Serviços Municipalizados, junto à estação de tratamento de águas

residuais da Pronicol, que por sua vez ligará aos restantes edifícios municipais.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea ee) do n.º 1

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(573/2018/CMAH) ----------------

8.2 Int. 2118 – Contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de Freguesia

da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a execução do projeto/obras relativo/a à

realização de  obras  de alargamento  da  via  na  Canada da  Ponta  Gorda.  Para

aprovação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos 117.º, 118.º e 120.º

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

aprovou este contrato interadministrativo.(574/2018/CMAH) -------------------------

8.3  Ent.  11847  –  Minuta  do  contrato  de  comodato  a  celebrar  com  o  Núcleo

Sportinguista da Ilha Terceira,  tendo em vista a cedência, a título gratuito, da

arrecadação do edifício da bilheteira do Campo Municipal de Futebol, para que

aquele Clube se sirva da mesma, com a obrigação de a restituir. Para deliberação

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

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

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

aprovou esta minuta de contrato.(575/2018/CMAH) --------------------------------------

9. Geminação com a Cidade do Rio de Janeiro – Brasil

9.1  Ent.  13010  –  Comunicação  da  Câmara  Municipal  do  Rio  de  Janeiro,
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manifestando  interesse  em assinar  um protocolo  de  geminação,  cooperação  e

amizade  com  Angra  do  Heroísmo.  Para  apreciação  do  assunto  pelo  órgão

executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  apreciou  o

assunto.(576/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1 Ent. 12748 – Caderno Reivindicativo da União dos Sindicatos de Angra do

Heroísmo.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

10.2 Ent. 12827 – Ofício da Assembleia Municipal de Santa Cruz da Graciosa,

remetendo um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Artur Cunha de Oliveira. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal  e  enviar  à  Assembleia  Municipal

também  para  conhecimento.  -  A Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  e

deliberou remeter à Assembleia Municipal também para conhecimento. ---------

10.3 Ent.  12860 – Ofício da  Câmara Municipal do Funchal,  agradecendo pelo

apoio dispensado à delegação do Funchal,  aquando da deslocação a esta Ilha

pelas  Sanjoaninas 2018.  Para  conhecimento  do órgão executivo  municipal.  -  A

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

10.4  Ent.  13016  –  Ofício  da  Junta  de  Freguesia  da  Vila  de  São  Sebastião,

agradecendo pelo empenho pessoal do Senhor Presidente da Edilidade, bem como

toda  a  cooperação  e  fornecimento  atempado  da  documentação  necessária  à

candidatura efetuada por aquela Freguesia, junto da Grater. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------
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10.5  Ent.  13191  –  E-mail  da  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo  da  Cruz

Vermelha Portuguesa, agradecendo pelo apoio prestado aos voluntários daquela

Instituição, aquando da Peregrinação de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta.

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

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

10.6 Int. 2420 – 9.ª alteração ao Orçamento e 8.ª às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal, para 2018. 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 trinta e dois 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, 28 de setembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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