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No dia sete de maio de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões do
edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo. -----------------------------------------------------------------------------------Pelas 09H30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. --

Antes da ordem do dia
Rita Olaio de Mendonça Andrade, eleita pelo Partido Social Democrata, tomou
posse como Vereadora efetiva, na sequência da renúncia ao mandato do Vereador
Marcos

Couto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no período antes da ordem do dia o Presidente informou que se encontra na
fase final a obra do jardim localizado na avenida Fernando Borges, que será
denominado José Agostinho, onde será colocada uma escultura de homenagem
àquele

ilustre

Angrense.

------------------------------------------------------------------------------Informou que as obras de construção dos muros do parque de estacionamento do
Bailão e consolidação da rua Tomé Belo se encontram em bom ritmo. -----------------Também se está já se iniciou a obra do teto das piscinas, com a retirada das placas
de amianto. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Rita Andrade questionou o ponto da situação de isenção dos
parquímetros para carros elétricos, uma vez que está a terminar a concessão dos
parquímetros. -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que primeiro há que se rever o regulamento de
estacionamento e redefinir as zonas a concessionar e só após isso preparar as
peças

para

o

concurso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Rita Andrade questionou o ponto da situação do estudo de caudal das
águas termais. ------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que está a ser articulada a logística de montagem dos
equipamentos

para

se

dar

início

aos

ensaios.

---------------------------------------------------
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O Vereador Guido Teles informou que também se deu início ao processo de
qualificação da água, que exige uma presença permanente no terreno durante doze
meses consecutivos. -----------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Raquel Ferreira informou que se estão a plantar jacarandás nas
avenidas, em alguns casos a substituir e em outros casos a colocar em locais onde
não existam árvores. ----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra questionou até quando se pode visitar a célula que está
vazia do reservatório de água de Santa Bárbara. ---------------------------------------------O Presidente informou que está a secar para tratar uma fuga, e que realmente se
trata de uma peça de arquitetura única, quer pelo seu tamanho (cumprimento 40
metros, largura 15 metros e 4,80 metros de altura), quer pela qualidade de
construção e de sonoridade, foi inaugurado em 1886. Trata-se de uma obra de
engenharia do delegado das Obras Públicas engenheiro Manuel Afonso
Espregueira, que se tornou famoso por ter desenhado dois molhes do Porto de
Leixões. ------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária de 23-04-2021. ------------------------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
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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 Ente. 15249 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas Cativa,
para o dia 24 de outubro de 2020, destinada a Prova de Ciclismo – crono-escalada
CMAH, 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 administrativo praticado pelo
Presidente

da

Edilidade.

(214/2021/CMAH)

----------------------------------------------------

2.2 Ent. 16959 – Pedido de suspensão de trânsito para a Rua do Morrão, efetuado
pela Direção Regional da Cultura, para o 13 de novembro de 2020, destinado a
abate de árvore, 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 administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(215/2021/CMAH)----------------------------------------------------

2.3 Ent. 2055 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Portos dos
Açores, S.A., para o período de 4 de fevereiro a 30 de junho de 2021, destinado a
construção de rampa para navios no Porto das Pipas, 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 administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(216/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Ent. 4326 – Pedido de licença de ocupação da via pública, efetuado pela
FRATERUNE – Associação a Fraternidade que Nos Une, para os dias 20, 21 e
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22 de março de 2021, destinada a contentor, 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
administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(217/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent. 4331 – Pedido de emissão de certidão toponímica, efetuado pela
Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóvel, 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 administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(218/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 5663 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno
da Ilha Terceira - ATTIT, para os dias 30 de abril e 1 de maio de 2021, destinada
ao passeio de Todo o Terreiro – Longitude 027–2021, 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 administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(219/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.7 Ent. 6450 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira
Automóvel Clube, para o dia 25 de abril de 2021, destinada a treino de karting,
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 administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(220/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

5

2.8 Ent. 6656 – Pedido de licença de ocupação da via pública, efetuado pela
Direção Regional da Cultura, para o dia 28 de abril de 2021, destinada a viatura
de biblioteca itinerante “Tasca dos livros”, 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
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(221/2021/CMAH)---------

2.9 Ent. 7231 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira
Automóvel Clube, para o dia 9 de maio de 2021, destinada a prova de karting,
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 administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(222/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.10 Ent. 3336 - Pedido da Associação de Estudantes da Faculdade Medicina
de Lisboa, solicitando o apoio na estadia e em uma refeição, para a realização do
evento Medicina Mais Perto – Ilhas, nos dias 7 a 14 de abril. 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 Apoio a Atividades de Interesse
Municipal.

- A Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

ratificou

o

ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(223/2021/CMAH)-------------

2.11 Ent. 4404 - Pedido da Escola Tomás de Borba, solicitando apoio na cedência
do Foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, transporte de
Clavinova e impressão de cartazes para realização de Concerto. 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 Apoio a Atividades de Interesse
Municipal.

- A Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

ratificou

o

ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(224/2021/CMAH)-------------

2.12 Ent. 4837 - Pedido da Escola Básica e Integrada Ferreira Drummond,
solicitando apoio na cedência de roupas e adereços das Sanjoaninas para a
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utilização num projeto sobre a Lenda da Brianda Pereira e a Batalha das 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 Apoio a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.
(225/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.13 Ent. 6491 – Pedido do ginásio Bodystation Angra, solicitando o empréstimo
de 30 cadeiras da Startup Angra, para um evento, relacionado com saúde. 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 Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(226/2021/CMAH)-------------

2.14 Ent. 6661 - Pedido da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência da sala de formações da Startup Angra para
realização de evento. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles.(227/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.15 Ent. 6662 - Pedido do Instituto de Segurança Social dos Açores- IPRA,
solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, para realização de prova de conhecimentos
relativa a procedimento Concursal. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador

Guido

Teles.

(228/2021/CMAH)

--------------------------------------------------------

2.16 Ent. 6974 - Pedido da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência da sala de formação da Startup Angra para
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realização de evento. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles.(229/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.17 Ent. 6999 - Pedido da Agência para a Modernização e Qualidade do
Serviço ao Cidadão-RIAC, IP, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório
do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 11 de maio, para
realização de prova de conhecimentos relativa a procedimento concursal. 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 Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(230/2021/CMAH)-------------

2.18 Ent. 2933 – Requerimento de Restaurante As Nossas Ilhas – Carlos Alberto
Couto Dias, solicitando a cessação do contrato relativo à loja n.º 42 e 43 do
Mercado Duque de Bragança, bem como a compensação pecuniária prevista no
Regulamento Municipal n.º 5/2020 de 19 de maio, na redação atual dada pelo
Regulamento n.º 11/2020 de 17 de dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio
no valor de €40.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1,
alínea b), do citado Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(231/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.19 Ent. 3038 – Requerimento de Margarida Conceição Dias Borges, solicitando
a cessação do contrato relativo à loja n.º 23 do Mercado Duque de Bragança, bem
como a compensação pecuniária prevista no Regulamento Municipal n.º 5/2020 de
19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º 11/2020 de 17 de
dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €10.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do citado
Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(232/2021/CMAH)--------8

2.20 Ent. 3057– Requerimento de Maria do Carmo Mendonça S. Rocha,
solicitando a cessação do contrato relativo à loja n.º 27 do Mercado Duque de
Bragança, bem como a compensação pecuniária prevista no Regulamento
Municipal n.º 5/2020 de 19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º
11/2020 de 17 de dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€5.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do
citado Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(233/2021/CMAH)----------

2.21 Ent. 3568 – Requerimento de Ana Catarina Botelho Janeiro do Couto,
solicitando a cessação do contrato relativo à loja n.º 44 do Mercado Duque de
Bragança, bem como a compensação pecuniária prevista no Regulamento
Municipal n.º 5/2020 de 19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º
11/2020 de 17 de dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€10.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do
citado Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(234/2021/CMAH)---------

2.22 Ent. 3918 – Requerimento de Verónica de Fátima Tavares Lima, solicitando
a cessação do contrato relativo à loja n.º 18 do Mercado Duque de Bragança, bem
como a compensação pecuniária prevista no Regulamento Municipal n.º 5/2020 de
19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º 11/2020 de 17 de
dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €5.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do citado
Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(235/2021/CMAH)---------

2.23 Ent. 4572 – Requerimento de Hugo Filipe Araújo Ribeiro, solicitando a
cessação do contrato relativo à loja n.º 49 do Mercado Duque de Bragança, bem
como a compensação pecuniária prevista no Regulamento Municipal n.º 5/2020 de
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19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º 11/2020 de 17 de
dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €10.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do citado
Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(236/2021/CMAH)----------

2.24 Ent. 4583 – Requerimento de Luís Alberto Pereira Ornelas, solicitando a
cessação do contrato relativo à loja n.º 26 do Mercado Duque de Bragança, bem
como a compensação pecuniária prevista no Regulamento Municipal n.º 5/2020 de
19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º 11/2020 de 17 de
dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €20.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do citado
Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(237/2021/CMAH)----------

2.25 Ent. 4723 – Requerimento de Patrícia Fernandes Leite Machado, solicitando
a cessação do contrato relativo à loja n.º 29 do Mercado Duque de Bragança, bem
como a compensação pecuniária prevista no Regulamento Municipal n.º 5/2020 de
19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º 11/2020 de 17 de
dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €5.000,00. 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 artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do citado
Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(238/2021/CMAH)----------

2.26 Ent. 16068 – Contrato programa celebrado com a Junta de Freguesia de
Nossa Senhora da Conceição, tendo em vista a execução de obras de
manutenção em impérios, ermidas, igrejas e outras infraestruturas, no valor de
€20.000,00. Para ratificação do órgão executivo municipal, da forma jurídica do
contrato em causa, 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 Presidente da Edilidade.(239/2021/CMAH)---------10

2.27 Ent. 16134 – Contrato programa celebrado com a Junta de Freguesia de
Ribeirinha, tendo em vista a construção, reparação e manutenção de edifícios e
outras infraestruturas afetas àquela Freguesia, no valor de €11.500,00. Para
ratificação do órgão executivo municipal, da forma jurídica do contrato em causa,
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 Presidente da Edilidade.(240/2021/CMAH)---------------------------------------------

2.28 Ent. 718 – Contrato programa celebrado com a Junta de Freguesia de São
Bento, tendo em vista a execução de obras e pinturas no exterior do edifício do
Centro Cultural daquela Freguesia, bem como a construção de uma bancada no
tentadeiro da mata da Esperança, no valor de €20.000,00. Para ratificação do órgão
executivo municipal, da forma jurídica do contrato em causa, 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 Presidente da
Edilidade.(241/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.29 Ent. 4923 – Contrato programa celebrado com a Junta de Freguesia de
Santa Luzia, tendo em vista a execução da obra de remodelação do Centro Social
daquela Freguesia, no valor de €154.289,88. 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 Vice Presidente da Edilidade.(242/2021/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
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3.1 Ent. 4586 – Pedido da Associação para Estudo Ambiente Insular, solicitando
apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de evento para público escolar no dia 5 de
novembro. 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.(243/2021/CMAH)-----------------------------------

3.2 Ent. 5161 - Pedido da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência da sala de formações da Startup Angra para
realização de evento. 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.(244/2021/CMAH)--------------

3.3 Ent. 18016 – Pedido da APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes
Renais dos Açores, solicitando apoio para o pagamento da renda do espaço da
sede da Delegação dos Açores daquela Associação. 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

proposto

(€1 500,00)(245/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

3.4 Ent. 1554 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para edição da obra “O Liceu Angrense da Primeira República aos Alvores do
Estado Novo”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. 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 proposto (€1 000,00)(246/2021/CMAH)---------------------

3.5 Ent. 1797 – Pedido da Associação de Dadores de Sangue de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio para oferta de cabazes aos dadores de sangue.
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Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €550,00. 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 (€550,00)(247/2021/CMAH)------------------------------------------------------------

3.6 Ent. 5628 – Pedido do Alpendre – Grupo de Teatro, solicitando apoio para
realização do II 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
proposto (€380,00)(248/2021/CMAH)------------------------------------------------------------

3.7 Ent. 6385 – Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio para a edição de um bilhete-postal estampilhado com o selo de Ruy Telles
Palhinha. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €214,00. 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 (€214,00)(249/2021/CMAH)-----------------------

3.8 Ent. 6692 – Pedido da Oficina D’Angra – Associação Cultural, solicitando
apoio para as despesas necessárias o evento de comemoração do Dia Mundial do
Jazz 2021. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1 700,00. 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, por unanimidade,

deliberou atribuir o apoio proposto (€1 700,00)(250/2021/CMAH)---------------------

3.9 Ent. 7069 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de São Bartolomeu de
Regatos, 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
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12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(251/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.10 Ent. 15309 - Pedido da Associação Gímnica dos Açores, 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.(252/2021/CMAH)--------------

3.11 Int. 2240 – Atribuição de apoios a filarmónicas e grupos folclóricos no
âmbito da pandemia de COVID-19, para o primeiro semestre de 2021:
- A cada filarmónica €5.000,00;
- A cada um dos grupos folclóricos €2.500,00;
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou atribuir os apoios propostos (€5 000,00) a cada

filarmónica e (€2 500,00)(253/2021/CMAH)----------------------------------------------------

4.

Protocolos,

contratos

programa,

de

comodato

e

contratos

interadministrativos

4.1 Ent. 405 – Renovação do protocolo anual celebrado com o Instituto Histórico
da Ilha Terceira, no valor de €2.500,00. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação deste
protocolo.(254/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.2 Ent. 2636 – Adenda ao protocolo celebrado com a Associação Orquestra de
Sopros da Ilha Terceira. 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
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setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta adenda ao
protocolo.(255/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.3 Ent. 4472 – Contrato programa a celebrar com a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo em vista ao reforço do
financiamento da “Empreitada de Ampliação do Edifício da Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo – Secção dos Altares”, no valor de
€58 620,87. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas
o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal.- A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

este

contrato

programa.

(256/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.4 Ent. 13988 – Contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia da Vila
do Porto Judeu, tendo em vista a execução do projeto “Vila do Porto Judeu –
Estilo de Vida Saudável”, no valor de €15.000,00, apresentado no âmbito do
Orçamento Participativo Municipal de Angra do Heroísmo em 2020. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este contrato programa.(257/2021/CMAH)--------------------

4.5 Ent. 13793 – Contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia da Vila
de São Sebastião, tendo em vista a execução do projeto “Percurso Interpretativo
da Batalha da Salga”, no valor de €15.250,00, apresentado no âmbito do
Orçamento Participativo Municipal de Angra do Heroísmo em 2020. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este contrato programa.(258/2021/CMAH)--------------------

4.6 Ent. 15974 - Contrato programa celebrado com a Junta de Freguesia da Sé,
tendo em vista a requalificação do edifício sede daquela Junta de Freguesia bem
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como a requalificação e manutenção da Casa do Sal, no valor de €20.000,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal, da forma jurídica do contrato em causa,
nos termos do das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato
programa.(259/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.7 Ent. 16191 - Contrato programa celebrado com a Junta de Freguesia de São
Pedro, tendo em vista a construção de um telheiro na dispensa do Império do Pico
da Urze, bem como a execução de obras de remodelação/conservação do primeiro
andar do edifício do Centro Comunitário daquela Freguesia, no valor de
€20.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, da forma jurídica do
contrato em causa, nos termos do das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
contrato programa.(260/2021/CMAH)------------------------------------------------------------

4.8 Ent. 1940 – Contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia de
Ribeirinha, tendo em vista a conclusão da obra de asfaltamento da placa do
parque de estacionamento da Macela, no valor de €9.768,20. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
contrato programa.(261/2021/CMAH)------------------------------------------------------------

4.9 Ent. 2907 – Primeira adenda ao contrato programa celebrado com a Junta de
Freguesia da Vila de São Sebastião, referente ao apoio para a execução das
obras de adaptação da cantina da antiga escola da Vila de São Sebastião. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta adenda ao contrato programa.(262/2021/CMAH)----
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4.10 Ent. 10936 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Santa Bárbara, tendo por objeto a delegação de competências,
tendo em vista a repavimentação do Caminho Velho daquela Freguesia, no valor de
€19.944,06.Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos
n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

minuta

de

contrato

interadministrativo.(263/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------

4.11 Ent. 16233 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado
com a Junta de Freguesia de Cinco Ribeiras, para reforço no valor de
€36.404,79, para a execução das obras de reparação de troços de muros de
proteção das margens, desassoreamento de leito e reforço de pontes nas ribeiras
das Cinco e do Mouro. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este aditamento à minuta de
contrato interadministrativo.(264/2021/CMAH)----------------------------------------------

4.12 Ent. 4569 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia dos Altares, tendo por objeto a delegação de competências, tendo em
vista a execução das obras de desvio de águas pluviais da Canada das Cales, no
valor de €36.400,00 Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos
artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

minuta

de

contrato

interadministrativo.(265/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------

4.13 Ent. 5746 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Santa Bárbara, tendo por objeto a delegação de competências,
tendo em vista a impermeabilização pelo interior, do reservatório de água daquela
Freguesia, no valor de €5.137,60. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de
contrato interadministrativo.(266/2021/CMAH)----------------------------------------------
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4.14 Ent. 6067 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de São Bartolomeu dos Regatos, tendo por objeto a delegação de
competências, tendo em vista a construção do muro sito na Canada da Largueza,
no valor de €7.113,60. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato
interadministrativo.(267/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------

4.15 Int. 2268 – Minuta do contrato de comodato a celebrar com o Centro Social
Paroquial da Sé, tendo em vista a cedência, a título gratuito, dos imóveis sitos na
rua da Boa Nova, n.ºs 48 e 50, Freguesia da Sé. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
minuta de contrato de comodato.(268/2021/CMAH)----------------------------------------

4.16 Ent. 6932 - Oficio enviado pela Associação de Atletismo da Ilha Terceira a
solicitar a renovação do contrato de comodato celebrado com este Município em
30/01/2014, pela cedência do espaço F do edifício do Jardim dos Corte Reais, sito
na Estrada Gaspar Corte Real, freguesia de São Pedro, com o NI 1135, pelo
período de um ano, a contar de 30 de janeiro de 2021, uma vez que por lapso não
procederam atempadamente ao pedido de renovação. Para autorização da Câmara
Municipal da prorrogação do prazo por um ano, a contar 30/01/2021, do contrato de
comodato celebrado a 30/01/2014, com a Associação de Atletismo da Ilha Terceira,
nos termos das alíneas g) e o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação do
contrato de comodato.(269/2021/CMAH)-------------------------------------------------------

4.17 Int. 1067 - Protocolos de cooperação com vista à conservação e pequenas
reparações dos edifícios escolares da rede escolar da educação Pré-escolar e
do 1.º Ciclo, com as seguintes escolas:
Escola Básica Integrada Franciscos Ferreira Drummond, no valor de 5.000,00€;
Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, no valor de 15.000,00€;
Escola Básica Integrada dos Biscoitos, no valor de 5.000,00€;
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Para deliberação nos termos do n.º 2 do artigo 51.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2005/A, de 10 de novembro e da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime
Jurídico das Autarquias locais, aprovado pela da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou estes protocolos.
(270/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.18 Ent. 2216 – Pedido de renovação de protocolo entre o Municipio e a Astécia Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar, referente aos
anos de 2020 e 2021, no valor de 10.000,00€. 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 Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta renovação de
protocolo.(271/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.19 Ent. 1319 – Pedido da Astécia - Associação Terceirense de Combate à
Insuficiência

Alimentar

para

aumentar

a

disponibilidade

de

cabazes

complementares no âmbito do COVID. 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 atribuição de apoio de 10.000,00€. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(272/2021/CMAH)-----------------------------------

4.20 Ent. 18108 – Pedido de apoio da Freguesia do Raminho para despesas extra
relativamente à obra da Canada alternativa ao Lar de Idosos, no valor de
10.010,92€. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos
n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este aditamento à minuta de contrato
interadministrativo.(273/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------

5. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

5.1 Ent. 2667 – Resposta à audiência prévia efetuada pela empresa Pest-Control –
Carreiro & Cavaco Desinfeções, Lda., a informar que o projeto de construção
para o lote 10 da ZIAH, sito no Caminho d’ Justa, freguesia do Porto Judeu,
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concelho de Angra do Heroísmo, descrito na Conservatória do Registo Predial com
o n.º 2515 da freguesia do Porto Judeu e também descrito com n.º 1039 na
freguesia de São Bento, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1441.º da
freguesia do Porto Judeu, está em fase de estudo para apresentação de um
orçamento por parte da empresa da Metalúrgica Terceirense, pelo que veio solicitar
a prorrogação de prazo por 24 meses, uma vez que não cumpriu o prazo para a
construção no referido lote, estipulado na cláusula quinta da escritura de
constituição do direito de superfície celebrada a 02/03/2010. À Câmara Municipal
para autorização do resgate do direito de superfície, nos termos da alínea d) do n.º
2 do artigo 8.º do Regulamento do Parque Industrial, considerando que não se
mostra como razoável deferir nova prorrogação por mais 2 anos. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou o resgate do direito de superfície em
causa.(274/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

6. TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da
Terceira, EM

6.1 Int. 1874 - Comunicação da TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Terceira, EM, referente às condições contratuais do
empréstimo a longo prazo aprovado pelos municípios em dezembro de 2020,
no seguimento da deliberação n.º 591/2020/CMAH) de 4-12-2020. Para
deliberação do órgão executivo e submissão à Assembleia Municipal, nos termos
do artigo 49.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais, Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro e sucessivas alterações. - A
Câmara Municipal, por unanimidade aprovou a proposta e remeter à
Assembleia Municipal também para aprovação.(275/2021/CMAH)------------------

6.2 Ent. 6748 – E-mail da TERAMB, EM, a dar conta da aprovação das contas de
2020, em Assembleia Geral. Para apreciação do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal, apreciou as contas em apreço.(276/2021/CMAH)---------------

7. Abertura de procedimentos concursais – emissão de parecer
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7.1 Int. 1321 – Abertura de procedimentos concursais de um técnico superior da
área de arquitetura paisagística e um assistente técnico da área dos sistemas de
informação geográfica. Para emissão de parecer favorável pelo órgão
executivo municipal, quanto à abrangência por parte dos candidatos que não
tenham relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, nos termos do
artigo 30.º, n.º 3 do anexo à Lei n.º 35/2014, de 22 de junho, que aprovou a Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se necessário no caso das
autarquias de parecer favorável do órgão executivo, por similitude com o artigo 6.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, adaptada à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, no seu artigo 4.º. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável

quanto à

abrangência por parte dos candidatos que não tenham relação jurídica de
emprego por tempo indeterminado.(277/2021/CMAH)------------------------------------

8. Documentos para conhecimento
8.1 Int. 2200 – Nona alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------

Fora da agenda
Contratos programa e interadministrativos
Ent. 1133 – Contratos a celebrar com a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras:
- Contrato programa para execução de obras de requalificação da casa
mortuária daquela freguesia, no valor de €8 555,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
contrato programa.------------------------------------------------------------------------------------ Contrato interadministrativo para execução de obras de reparação da escola
primária, no valor de €4 720,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato
interadministrativo.-----------------------------------------------------------------------------------21

- Contrato interadministrativo para execução de obras de requalificação do
parque de campismo, no valor de €21 063,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este

contrato

interadministrativo.

(278/2021/CMAH)

-------------------------------------------------------------------------------------Freguesia do Posto Santo
Ent. 2533 – Contrato interadministrativo para realização das obras de
consolidação das margens da Ribeira da Grota do Medo, mediante a
construção de muros de pedra, no valor de €7 808,65. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este contrato interadministrativo.(279/2021/CMAH)---------------------------------------Freguesia do Porto Judeu
Ent. 2750 – Contrato interadministrativo para execução da obra de pavimentação
e melhoramento da Canada João Pacheco, no valor de €15 826,20. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e
120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este contrato interadministrativo.(280/2021/CMAH)-------

Reunião extraordinária
Proposta verbal do Presidente da Edilidade, no sentido de se realizar uma reunião
do executivo municipal extraordinária, no dia 31 de maio, pelas 9H30, a fim de ser
aprovada a prestação de contas do Município, relativa ao ano de 2020. - A
proposta foi aprovada por unanimidade.(281/2021/CMAH)------------------------------

Protocolo
Ent. 6831 – Proposta de minuta de protocolo entre o Município e o Air Center
relativo à operacionalização da rede LoRaWan. A Câmara Municipal, por
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unanimidade,

aprovou

a

proposta

de

minuta

de

protocolo.

(282/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas e quarenta e sete minutos da qual se lavrou
a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.---------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.-------------------------------

Angra do Heroísmo, 7 de maio de 2021.-------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,
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_____________________________
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