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No dia dois de outubro de dois  mil  e  vinte realizou-se na Sala de Sessões do
edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09:30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente apresentou o projeto do futuro
mercado  e  silo  automóvel,  referiu  que  a  solução  apresentada  vai  aumentar
significativamente a oferta  de estacionamento no centro da cidade, assim como
oferece  uma  solução  urbanística  bem  enquadrada  no  espaço.  Por  outro  lado,
oferece uma forma moderna de operacionalização do mercado. --------------------------

Oferece  espaço  para  talhos,  peixarias  e  verduras,  assim  como  espaço  para
restauração e animação. -----------------------------------------------------------------------------

O executivo foi unânime em dar continuidade ao processo, remetendo para revisão.

O  Presidente  referiu  ainda  que  o  passo  seguinte  será  a  negociação  com  os
mercadeiros para  a cessação da posição contratual, mediante indemnização. Para
tal foi realizado um estudo económico, com base no qual se está a elaborar um
regulamento para ser submetido à Assembleia Municipal. ---------------------------------

Por  outro  lado,  informou que o  projeto  do  terminal  de  passageiros  encontra-se
concluído e que já foi apresentado à empresa de camionagem, que se mostrou
satisfeita com os espaços disponibilizados. -----------------------------------------------------

Salientou que é fundamental a retirada dos autocarros do centro da cidade, para a
preservação  do  património  edificado,  dada  a  trepidação  que  provocam  nos
edifícios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra questionou o ponto da situação da alteração urbanística
do Alto da Covas, que deve ser pensada em função do novo mercado e do terminal
de passageiros. -----------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  efetivamente  foi  elaborado  um  projeto  de
reordenamento do Alto das Covas, onde está prevista a colocação da estátua do
navegador João Vaz Corte Real. -------------------------------------------------------------------
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O  Presidente  informou  que  para  complementar  estas  alterações  também  está
concluído  o  projeto  de  ligação  da  rua  do  Conde  à  rua  da  Queimada,  ficando
facilitada as entradas e saídas na cidade. -------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 22 da reunião ordinária  de 18-09-2020.-----------------------

- 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. 13425 - Pedido dos Marítimos de São Mateus Sport Clube, solicitando
utilização do Campo de Futebol de São Mateus e respetiva isenção de taxas, para
a realização de treinos regulares durante a época desportiva 2020/2021, às terças
entre as 17h e as 18h e às quintas entre as 17h15 e 18h30. 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
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(449/2020/CMAH)-------------

2.2. Ent.  10036 – Contrato programa celebrado com a  Junta de Freguesia do
Posto Santo, tendo em vista a legalização do Império da Grota do Medo, mediante
a atribuição de um apoio no valor de €8.000,00. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da  alínea o) do n.º 1 do art.º 33º e do n.º 3 do artigo 35.º,
ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio
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a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.-------------

(450/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  11656  –  Pedido  da ARDEA –  Associação  Regional  do  Desporto
Equestre dos Açores, solicitando a colaboração na afetação de recursos humanos
e materiais, a fim de peneirar o piso para realização de provas equestres, no antigo
campo de jogos do Posto Santo, para o Campeonato de Dressage da Ilha Terceira,
nos dias 29 e 30 de agosto. Para ratificação do órgão executivo municipal  do apoio
em espécie, nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º e do n.º 3 do artigo 35.º,
ambos 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,
ratificou  o  ato  administrativo  praticado pelo  Vice  Presidente  da  Edilidade.
(451/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 13140  Pedido do Partido Social Democrata - Açores, solicitando apoio
na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo  para  apresentação  de  Lista.  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.
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vereador Guido Teles.(452/2020/CMAH)-------------------------------------------------

2.5. Ent. 14642 – Revogação da deliberação n.º 265 de 15 de maio de 2020, na
qual foi aprovado a minuta do protocolo que seria para celebrar com a  Junta de
Freguesia de Santa Luzia,  cujo  o objeto era a cooperação financeira, tendo em
vista a realização da obra de ampliação do Centro Social de Santa Luzia, no prédio
sito  no  lote  n.º  11,  na  Rua  Padre  Máximo,  daquela   freguesia,  no  valor  de  €
200.000,00.  Esta  revogação  deve-se  ao  facto  daquela  Junta  de  Freguesia  ter
solicitado a alteração do objeto de protocolo. 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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse
Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, ratificou a atribuição do
apoio  de  €  200.000,00  (duzentos  mil  euros). Deliberou  ainda  revogar  a
Deliberação  n.º 265 de 15 de maio de 2020.(453/2020/CMAH)-------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
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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.  13025  -  Pedido  do Clube  de  Karaté  do  Shotokan  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 Assembleia Geral.
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, autorizou este pedido.(454/2020/CMAH)----------------------------

3.2. Ent.  13133 -  Pedido da  Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando  utilização  do  Campo  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo  e  respetiva
isenção de taxas, para a realização de uma ação de promoção de futebol feminino,
no dia  17 de Outubro de 2020,  das 18h às 20h30.  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 b) do
art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento
de  Utilização  das  Instalações  Desportivas  Municipais  e  n.º   2   do  art.º  6.º  do
Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
autorizou este pedido.(455/2020/CMAH)-------------------------------------------------------

3.3. Ent. 13418 - Pedido da Associação de Avicultores da Terceira, solicitando
apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de Assembleia  Geral.  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,
autorizou este pedido.(456/2020/CMAH)-------------------------------------------------------

3.4. Ent. 12824 - Pedido da Junta de Freguesia da Sé, solicitando a prorrogação
do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com a autarquia.
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, autorizou este pedido.(457/2020/CMAH)----------------------------
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3.5. Ent. 11734 - Pedido da  Associação Marítima de Pescas e Aquicultura da
Ilha Terceira, solicitando alteração do objeto do contrato programa assinado com a
autarquia. 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, autorizou este pedido.(458/2020/CMAH)-------------

3.6. Ent. 2962 – Pedido da Fábrica do Curato de São Carlos, solicitando apoio
para pintura exterior da casa do Passal. Propõe-se a atribuição de um apoio no
valor de €4.956,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio solicitado (€4.956,00)
(459/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.7.  Ent.  8848  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Vila  de  São  Sebastião,
solicitando apoio para execução das obras de reabilitação da antiga escola da
Ribeira Seca de cima. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €14.038,35.
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
Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  solicitado  (€14.038,35)
(460/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 9456 – Pedido do Sport Club “Os Leões”, solicitando apoio tendo em
vista a aquisição de uma carrinha. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€3.000,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  solicitado  (€3.000,00)
(461/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.9. Ent.  9631 – Pedido do  Grupo de Teatro Alpendre,  solicitando apoio para
realização do Festival de Curtas de Artes Performativas de Angra do Heroísmo.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor  de €380,00.  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 Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
o apoio solicitado (€380,00)(462/2020/CMAH)-----------------------------------------------
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3.10. Ent. 9701 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a edição do livro “Da Militia – Textos de História Militar dos Açores e Outros”.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.469,16. 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 Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
o apoio solicitado (€1.469,16)(463/2020/CMAH)---------------------------------------------

3.11.  Ent.  10625  –  Pedido  da  APALIT  –  Associação  de  Profissionais  de
Automóveis Ligeiros da Terceira, solicitando apoio destinado ao pagamento das
quotas  dos  sócios  daquela  Associação,  tendo  em  vista  atenuar  a  situação
provocada pela pandemia da doença COVID-19. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €1.500,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio solicitado (€1.500,00)
(464/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.12.  Ent.  11130 – Pedido da  Fanfarra  Operária Gago Coutinho e  Sacadura
Cabral, solicitando apoio para demolição das antigas instalações e construção de
parque de estacionamento, no prédio sito na Rua da Guarita, Freguesia de Nossa
Senhora  da  Conceição.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de
€17.110,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir o apoio solicitado (€17.110,00) (465/2020/
CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.13.  Ent.  12798  –  Pedido  da  Associação  de  Atletismo  da  Ilha  Terceira,
solicitando apoio para aquisição de uma viatura. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €3.000,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio solicitado (€3.000,00)
(466/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.14.  Ent.  12854  –  Pedido  da  Polícia  de  Segurança  Pública  –  Angra  do
Heroísmo, a  solicitar  apoio  para  pintura  exterior  das  paredes,  bem como das
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portas e janelas daquelas instalações.  Propõe-se a atribuição de um apoio em
espécie no valor de €34.467,68. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio em espécie
solicitado (€34.467,68)(467/2020/CMAH)-------------------------------------------------------

3.15. Int. 3240 – Atribuição de apoio ao  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,
tendo  em  vista  fazer  face  às  despesas  com  a  a  organização  das  provas
desportivas das Sanjoaninas 2019, no valor de €600,00. 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  Apoio  a  Atividades  de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
o apoio proposto (€600,00)(468/2020/CMAH)------------------------------------------------

3.16. Ent.  12980 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião,
solicitando  apoio  para  obras  de  manutenção  da  Igreja  Matriz  da  Vila  de  São
Sebastião. Propõe-se um apoio no valor de €16.000,00. 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  Apoio  a  Atividades  de
Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
o apoio solicitado (€16.000,00)(469/2020/CMAH)-------------------------------------------

4. Contratos interadministrativos e protocolos

4.1. Ent. 8159 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências
para construção de um parque de estacionamento no prédio onde se encontra
implantado o edifício escolar daquela Freguesia, sito no Caminho da Esperança,
no  valor  de  €137.664,46.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos
termos dos artigos 117.º, 118.º, 119.º e 120.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  esta  minuta  de  contrato.
(470/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 9500 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia  de  São  Mateus  da  Calheta, tendo  em  vista  a  delegação  de
competências para execução das obras de asfaltamento da Canada do Pico, da
Canada da Boa Viagem, da Rua do Biscoitinho e da Rua da Boa Vista, no valor de
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€76.196,58. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos
117.º, 118.º, 119.º e 120.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 esta minuta de contrato.(471/2020/CMAH)-------------

4.3. Ent. 9588 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia  da  Vila  de  São  Sebastião, tendo  em  vista  a  delegação  de
competências para execução das obras de asfaltamento da Canada dos Barreiros,
da Canada do Riadouro e da Canada da Forca,  no valor  de €52.808,60.  Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos 117.º, 118.º, 119.º
e 120.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 esta minuta de contrato.(472/2020/CMAH)-------------------

4.4. Ent. 9627 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia  de  São  Mateus  da  Calheta,  tendo  em  vista  a  delegação  de
competências para execução da obra de correção de curva na Canada do Pombal,
no valor de €8.840,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
dos artigos 117.º, 118.º, 119.º e 120.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  esta  minuta  de  contrato.
(473/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 11149 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia  de  Feteira,  tendo  em  vista  a  delegação  de  competências  para
execução da obra de recuperação da orla marítima com feitura e enrocamento e
recuperação de muros na Fajã do Ficher, bem como para aquisição dos projetos
de arquitetura para a execução de obras no edifício escolar da Feteira, no valor
€16.742,60. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos
117.º, 118.º, 119.º e 120.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 esta minuta de contrato.(474/2020/CMAH)-------------

4.6. Ent. 9974 – Protocolo a celebrar com a Academia de Dança Paulo Borges
do Sport Club Barbarense, tendo em vista o apoio para as despesas inerentes à
organização da 6.ª edição do Festival Angra Dança Esta Noite 2020, no valor de
€6.700,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
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por unanimidade, aprovou este protocolo.(475/2020/CMAH)--------------------------

4.7. Int.  3154 – Minuta de acordo de modificação do protocolo de colaboração
referente ao serviço de atendimento descentralizado dos Serviços Municipais
nas lojas e Centro de contacto da RIAC. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 35º 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 esta minuta de
acordo de modificação ao protocolo.(476/2020/CMAH)----------------------------------

4.8.  Int.  3162  –  Minuta  de  acordo  de  modificação  do  contrato  de  gestão  e
manutenção dos sistemas integrados de abastecimento de água nos perímetros de
ordenamento agrário da Bacia Leiteira do Paúl, Cinco Ribeiras/Santa Bárbara e
Altares/Raminho,  a  celebrar  com  o  IROA,  S.A. Para  deliberação  do  órgão
executivo municipal nos termos  da alínea r)  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 acordo de modificação ao protocolo.(477/2020/CMAH)------------

4.9.  Ent.  5701 –  Minuta de contrato de financiamento a fundo perdido,  no
seguimento do pedido da Açoraves – Produção, Comercialização e Abate de
Aves,  S.A., solicitando  a  devolução  dos  85%  do  valor  cobrado  aquando  da
aquisição da propriedade plena de lotes na Zona Industrial de Angra do Heroísmo.
Propõe-se  a  devolução  de  €385.436,61,  correspondente  à  percentagem
mencionada. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
a)  do  n.º  1  do  artigo  16.º  do  Regulamento  do  Parque  Industrial  de  Angra  do
Heroísmo. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de
contrato de financiamento a fundo perdido.(478/2020/CMAH)-------------------------

5. Documentos para conhecimento

5.1. Int. 3159 – Listagem das viaturas municipais, nos termos do artigo 145.º da
Norma de Controlo Interno dos Serviços do Município. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

5.2.  Ent.  13427 – Ofício  da  TERAMB, EM,  remetendo o relatório  de contas do
primeiro trimestre de 2020. Para conhecimento tanto do órgão executivo municipal
bem como do órgão deliberativo. -  A Câmara Municipal tomou conhecimento e
vai ser enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento.-------------
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5.3. Ent. 13746 – Comunicação do IFRUU 2020,  remetendo um comunicado de
imprensa  emitido  ontem  pelo  Gabinete  do  Ministro  das  Infraestruturas  da
Habitação, sobre o IFRUU 2020. 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  quinze  minutos  da  qual  se  lavrou  a
presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.-------------------------

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.-----------------------------

Angra do Heroísmo, 2 de outubro de 2020.------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _________________________________
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