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No dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um realizou-se por videoconferência

a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. ------------------------

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

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

                      

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que já havia assinado o

acordo  com  o  sindicato  para  a  atribuição  do suplemento  remuneratório  de

penosidade e insalubridade ao pessoal operacional com efeitos a 1 de janeiro de

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou o ponto da situação da entrega dos “kits”

para os núcleos de proteção civil.  Ao que o Presidente informou que o Serviço

Municipal de Proteção Civil estava a proceder à sua aquisição. ---------------------------

O Vereador Guido Teles informou que a campanha de apoio à restauração “Toma lá

5”,  estava  a  correr  bem  e  já  contava  com  quarenta  e  sete  estabelecimentos

aderentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

                                                              

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 3 da reunião ordinária de 5-02-2021. A ata foi aprovada

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------
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RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do

Regulamento Municipal  de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal  e

isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,

do  Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  do  n.º  3  do  artigo  35.º,  da  Lei  n.º

75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent.  890 -  Pedido do  Grupo Desportivo da Casa do Povo do Raminho,

solicitando a utilização do Campo de Futebol dos Altares e respetiva isenção de

taxas, para a realização de treinos regulares, todas as segundas e quartas, das

20h00 às 22h00. 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. (78/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 1321- Pedido do Marítimos de São Mateus Sport Clube para utilização

do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta, para a realização de um jogo

treino com o Sport Clube Lusitânia, no dia 23 de janeiro de 2021, pelas 15h00. 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.º2  do  art.º  6.º  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(79/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------
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2.3.  Ent.  2157  -  Pedido  do Clube  Desportivo  Escolar  da  Tomás  de  Borba,

solicitando a  utilização dos  dois  Campos  de  Ténis  da  Ilha  Terceira  e  respetiva

isenção de taxas, para a realização de um treino, no dia 6 de fevereiro, das 14h00

às 17h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro,  bem  como  nos  termos

conjugados da alínea c)do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do

mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais

e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(80/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.4. Int. 543 – Atribuição de 5 litros de álcool gel à Junta de Freguesia da Terra

Chã, a pedido da mesma. Para ratificação do órgão executivo municipal 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(81/2021/CMAH)-----------

2.5. Int. 680 – Atribuição de 500 máscaras cirúrgicas e 1000 luvas descartáveis ao

Lar do Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas),  a pedido da mesma. Para

ratificação do órgão executivo municipal 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. -A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(82/2021/CMAH)------------------------------------------------------

                                                                                                                        

2.6.  Ent.  1913  -  Pedido  da  Direção  Regional  do  Planeamento  e  Fundos

Estruturais, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório  do Centro Cultural

e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de prova escrita relativa a

procedimento concursal. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 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 Apoio a Atividades

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(83/2021/CMAH)---------------
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2.7. Ent. 1212 – Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto

Santo, solicitando apoio para realização do torneio VITEC II. Propõe-se a atribuição

de um apoio no valor de €300,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 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 Apoio a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(84/2021/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. 2364 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando

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

realização de um Encontro Regional de seleções, nos dias 5, 6 e 7 de Março de

2021, das 10h às 12h. 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 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, autorizou este pedido.(85/2021/CMAH)----

3.2. Ent. 2185 - Pedido da  Associação de Atletismo da Terceira, solicitando o

apoio através da  cedência de 150 cones e 10 grades (3 com sinal de proibição de

transito), para a realização da segunda etapa do Campeonato da Ilha Terceira de

Atletismo em Estrada, no dia 27 de fevereiro, pelas 15h00. Para deliberação do
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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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a

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

autorizou este pedido.(86/2021/CMAH)---------------------------------------------------------

3.3.  Ent.  15454  -   Pedido  da  Danc´Arte  -  Academia  de  Dança  do  Clube

Desportivo da Casa de Povo da Feteira, informando da desistência do pedido de

apoio de cedência do Grande Auditório do CCCAH. Para revogação da deliberação

camarária de 6 de novembro de 2020,  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, revogou a deliberação em causa.(87/2021/CMAH)---------------------

4. Apoios – prorrogação de prazo

4.1.  Ent.  5274  -  Pedido  do  Instituto  Açoriano  de  Cultura,  solicitando  a

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com

a  autarquia,  referente à  conceção,  construção  e  instalação  de  escultura  em

homenagem a Gungunhana, a realizar pelo artista Julian Voss-Andreae e a instalar

em espaço camarário. 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.(88/2021/CMAH)---------------

4.2.  Ent.  13045  -  Pedido  da Fanfarra  Operária  Gago  Coutinho  e  Sacadura

Cabral, solicitando a prorrogação do período de vigência do protocolo assinado

com a autarquia, relativo à  execução de projetos e fiscalização da primeira fase

das obras na sede. 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.(89/2021/CMAH)----------------
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4.3.  Ent.  14443  -  Pedido  da  Casa  do  Povo  de  São  Sebastião,  solicitando  a

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com

a autarquia relativo a obras na sede. 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.

(90/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

4.4.  Ent.  14802  -  Pedido  da   Sociedade  Filarmónica  Recreio  Serretense,

solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa

assinado com a autarquia para a realização de obras no salão. 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.(91/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

4.5.  Ent.  14908 -  Pedido  da  Associação Cultural  Cães  do Mar,  solicitando  a

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com

a autarquia para obras no palco da Recreio dos Artistas. 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.(92/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

4.6. Ent. 19131 - Pedido da  Irmandade do D.E.S. do Império da Ladeira Branca,

solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa

assinado com a autarquia para realização de obras no império. 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.(93/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------------
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4.7. Ent. 4919 – Prorrogação de prazo do período de vigência do contrato realizado

com Nuno Costa Santos para apoio à edição da revista “Grotta”. 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 a prorrogação do prazo em causa.(94/2021/CMAH)--------------------------

                                                                        

5. Contratos e protocolos

5.1.  Ent.  422  –  Minuta  do  primeiro  aditamento  ao  contrato  interadministrativo

celebrado  com a  Junta  de  Freguesia  das  Cinco  Ribeiras,  tendo  em  vista  a

prorrogação do prazo de execução do projeto, até 30 de novembro de 2021. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118.º e

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

unanimidade, aprovou esta minuta de contrato.(95/2021/CMAH)---------------------

5.2. Ent. 1077 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  de  Terra  Chã,  tendo em vista  o  apoio  no valor  de  €2.916,00,  para

aquisição do projeto e do levantamento topográfico da zona de lazer da Rua José

da Lata. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs

117.º, 118.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato.(96/2021/CMAH)---------------

5.3.  Ent.  9594  –  Adenda  ao  contrato-programa  celebrado  com  o  Núcleo  do

Sporting  Clube  de  Portugal  da  Ilha  Terceira,  nos  termos  do  disposto  no

Regulamento  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades  Desportivas  e  Atletas

Individuais  do  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  deliberação  do  órgão

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

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

Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta

adenda ao contrato.(97/2021/CMAH)------------------------------------------------------------
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5.4.  Ent.  17534  –  Adenda  ao  contrato-programa  celebrado  a  Associação

Desportiva e Cultural da Ladeira Grande Ribeirinha, nos termos do disposto no

Regulamento  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades  Desportivas  e  Atletas

Individuais  do  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta adenda ao

contrato.(98/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

                                                

5.5. Ent. 676 – Renovação do protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários,

tendo  em  vista  o  apoio  no  valor  de  €30.000,00,  para  emissão  de  cheques

veterinários  de  tratamento  e  cirurgia,  para  2021.  Para  deliberação  do  órgão

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

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

Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a

renovação deste protocolo.(99/2021/CMAH)--------------------------------------------------

5.6. Int.  754 – Protocolo a celebrar com a  Direção Regional de Energia,  para

cedência de bens móveis – atribuição de ponto de carregamento normal para a

Rede  de  Mobilidade  Elétrica  dos  Açores.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, aprovou este protocolo.

(100/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 1554 -  Proposta de revogação do protocolo a celebrar com a Unidade de

Saúde  da  Ilha  Terceira,  para  o  desenvolvimento  de  um  Projeto  de  Apoio  à

Natalidade  e  à  Família,  e  respetivo  apoio  financeiro  no  valor  de  €25.000,00,

aprovado em reunião camarária de 16 de outubro de 2020. Para apreciação do

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

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

Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  revogou  a

deliberação de   16-10-2020.(101/2021/CMAH)-----------------------------------------------
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6. Atribuição de apoios pontuais, apoios para aquisição de equipamentos e

apoios para execução de obras

6.1. Int. 547 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem atribuídos

apoios  pontuais a  diversas  entidades  e  organismos,  no  valor  total  de

€124.321,77. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo

33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal

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

unanimidade, aprovou esta proposta.(102/2021/CMAH)---------------------------------

6.2. Int. 548 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem atribuídos

apoios  financeiros para  aquisição de  equipamentos a  diversas entidades e

organismos,  no valor total  de €97.055,76.  Para deliberação do órgão executivo

municipal  nos  termos  do  artigo  33.º  n.º  1,  alínea  u)  da  Lei  n.º  75,  de  12  de

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta.

(103/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Int. 549 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem atribuídos

apoios financeiros para execução de obras a diversas entidades e organismos,

no valor total de €374.502,17. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos do artigo  33.º  n.º  1,  alínea u)  da  Lei  n.º  75,  de  12 de setembro e  do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(104/2021/CMAH)

7. Classificação de interesse municipal do imóvel sito na Estrada Regional –

Forte Grande – São Mateus da Calheta - Revogação de deliberação

7.1.  Ent.  3148  -  Proposta  de  revogação  da  abertura  de  procedimento  de

classificação de interesse municipal do imóvel sito na Estrada Regional, ao Forte

Grande, na freguesia de São Mateus da Calheta, aprovado em reunião camarária

de 7 de agosto de 2020. Para apreciação do órgão executivo municipal nos termos
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conjugados da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro,

do n.º 2 do artigo 94.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro e e n.º 2 do artigo 6.º e

do  artigo  44.º  ambos  do  Decreto  Legislativo  Regional  n.º  3/2015/A  de  4  de

Fevereiro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, revogou a deliberação de

7-08-2020.(105/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

8. Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo

8.1.  Ent.  2013  –  Documentos  finais  do  projeto  de  musealização  do  Centro

Interpretativo  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a proposta. ---------

(106/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

9. Zona Industrial – prorrogação de prazo – CNH Crossing New Horizons, Lda.

9.1.  Ent.  2452  -  Resposta  à  audiência  prévia  efetuada  pela  empresa  CNH  –

Crossing New Horizons, Lda., a justificar que as razões pelas quais não cumpriu

o prazo das construções deveu-se aos atrasos associados às limitações impostas

pela pandemia, vindo requerer a prorrogação do prazo para início das obras por

mais 12 meses,  a  contar  de 15/10/2020.  À Câmara Municipal  para autorizar  a

prorrogação  do  prazo  que  consta  da  escritura  de  constituição  do  direito  de

superfície realizada a 15/10/2019, por 12 meses e ser concluídas até 36 meses

contados  a  partir  da  mesma  data,  nos  termos  do  n.º  4  do  artigo  6.º  do

Regulamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  autorizou o  pedido de prorrogação de prazo em causa.

(107/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

10. Documentos para conhecimento

10.1. Int. 742 – Quarta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

para 2021.  Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
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10.2. Ent. 528 – Ofício da Direção Regional da Cultura dando conhecimento da

criação de um  link,  da “Alcatra da Ilha Terceira”, no seguimento do processo de

sinalização. A Câmara Municipal também criou um link da morada da Associação

em causa. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou

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

   10.3.  Ent.  1771  –  Relatório  da Arquiangra, relativo  à  revisão  do  projeto  de

execução  de  construção  do  Mercado  Duque  de  Bragança  –  versão  1.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

10.4.  Ent.  1952  –  Comunicação  da  Biblioteca  Escolar  Almeida  Garrett  da

ESJEA,  agradecendo  pela  oferta  da  publicação  “EverydayCovid”.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

10.5. Ent 2124 – Carta de Basílio Narciso de Sousa, agradecendo pelo empenho

demonstrado pela Câmara em fazer sempre o melhor pela Freguesia da Sé e em

especial  nos Courts  de  Ténis,  junto  ao  Relvão.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

10.6. Ent. 2453 – Ofício do Presidente cessante do Conselho de Administração do

IROA,  agradecendo  pela  boa  relação  institucional  e  pessoal  que  foi  mantida

durante os sete anos em que esteve naquelas funções.  Para conhecimento do

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

10.7.  Ent.  2583 –  Documento  da  Diocese  de  Angra respeitante  à  prática  dos

Impérios do Espírito Santo no Concelho de Angra do Heroísmo, no corrente ano.

Para  conhecimento  do  órgão  executivo.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
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10.8. Ent. 2620 – Comunicação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,

agradecendo pela oferta de três exemplares da banda desenhada “Ilha Terceira –

Açores: O Homem de uma Vitória”.  Para conhecimento do órgão executivo. -  A

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

10.9. Ent. 2692 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo pelo apoio financeiro concedido para as valências de Creche e Jardim

de Infância. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou

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

FORA DE AGENDA

Ent.  2135  –  Atribuição  de  Suplemento  Remuneratório  de  Penosidade  e

Insalubridade, para deliberação nos termos do art.º 159, n.º 6 da LTFP e do art.º

24.º  da  Lei  n.º  75-B/2020,  de  31  de  dezembro.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou nos termos propostos.(108/2021/CMAH)----------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião,  pelas dez horas e cinquenta 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, 19 de fevereiro de 2021.---------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

14


	ATA N. 4/2021
	Reunião ordinária PÚBLICA do dia DEZANOVE de fevereirO de DOIS MIL E
	vinte e um

	MEMBROS AUSENTES:
	
	DELIBERAÇÕES DIVERSAS


