CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N. 15/2021
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No dia dezasseis de julho 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
No período antes da ordem do dia o Presidente informou se foi assinado o protocolo
de colaboração com o Regimento de Guarnição N.º 1 para a realização de pequenas
obras de manutenção do casco histórico da parte da Fortaleza que se encontra sob
a gestão do Exército Português, em contrapartida será facilitada a visitação do
referido espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------A Vereador Rita Andrade questionou o ponto da situação do projeto do mercado. ---O Presidente informou que ainda de encontra em fase de revisão os projetos das
especialidades de eletricidade e eletromecânica. ---------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra solicitou esclarecimentos sobre o encerramento da
Secção dos Altares da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra
do Heroísmo. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que tal não se verifica, até porque o funcionamento daquela
secção é financiado pela autarquia. ---------------------------------------------------------------Por outro lado, informou que a PorData disponibilizou um estudo comparativo
2009/2020 sobre as eleições autárquicas 2020 por município, que se encontra
disponível no respetivo portal. -----------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 14 da reunião ordinária de 02-07-2021. -----------------------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. 3783 - Pedido da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando o apoio
através da cedência plantas, para a colocar numas floreiras na rotunda junto à EBS
Tomás de Borba. Para ratificação do órgão executivo municipal termos da alínea u)
do n.º 1 do artigo 33.º e 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 pela
Vereadora Raquel Ferreira. (422/2021/CMAH). -----------------------------------------------

2.2. Ent. 6008 – Contrato Programa celebrado com a Escola Básica e Secundária
Tomás de Borba, cujo objeto é o apoio destinado à aquisição e instalação de um
Parque Infantil na EB1/JI das Doze Ribeiras. Para ratificação do órgão executivo
municipal termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e 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 de concessão de um apoio, no valor de € 4 973,81 (quatro mil
novecentos e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos), praticado pelo
Presidente da Câmara Municipal. (423/2021/CMAH) -------------------------------------2.3. Ent. 8550 - Pedido da Junta de Freguesia da Ribeirinha, solicitando o apoio
através da cedência de um colaborador, com vista a orientação da sementeira de
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relva no parque "As Gerações". Para ratificação do órgão executivo municipal termos
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e 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
pelo Vereador José Gaspar. (424/2021/CMAH) ---------------------------------------------2.4. Ent.10293 - Pedido do Grupo Desportivo Casa do Povo de Porto Judeu,
solicitando utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção
de taxas, para a realização de um treino de Dança Desportiva, no dia 26 de junho
2021, das 11h00 às 12h00. 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. (425/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------2.5. Ent.10657 - Pedido do Alpendre - Grupo de Teatro, solicitando o apoio através
da cedência de espaço junto à cascata do Jardim Telles Palhinha, para a realização
do Segundo festival de curtas de artes performativas de Angra do Heroísmo, no dia
03/07/2021, das 17h30 às 22h30. Para ratificação do órgão executivo municipal
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e 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. (426/2021/CMAH) --------------------------------2.6. Ent.10690 - Pedido do Sport Clube “Os Leões”, solicitando utilização do
Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um torneio de futsal, no período de 10 a 17 de julho, das 18h00 às
22h00 em dias de semana e das 14h00 às 22h00 em dias de fim de semana. 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
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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. (427/2021/CMAH) -----------2.7. Ent.10915 - Pedido da Comissão Política Concelhia de Angra do Heroísmo
do PSD Açores, solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório do Centro
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 10 de julho, para
apresentação da candidatura de João Maciel à Junta de Freguesia de Santa Luzia.
Para ratificação do órgão executivo municipal termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º e 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. (428/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------2.8. Ent.10921 - Pedido da Comissão Política Concelhia do PSD de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense, para apresentação da
candidatura de Sandra Garcia à presidência da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo. Para ratificação do órgão executivo municipal termos da alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º e 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. (429/2021/CMAH) ---------------------------------------------------2.9. Ent.10978 -Pedido da Associação de Atletismo da Terceira, solicitando o
apoio através da cedência de 3 tendas POP-UP, para a realização do Campeonato
Regional de Absolutos no Estádio João Paulo II, nos dias 10 e 11 de julho. Para
ratificação do órgão executivo municipal termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e
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. (430/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------
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2.10. Ent. 11320 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando a utilização do Campo Municipal de A.H. para a realização de uma
entrevista no dia 8 de julho de 2021, das 12h00 às 12h30. Para ratificação do órgão
executivo municipal termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e 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.
(431/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------2.11. Ent.11410 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto
Santo, solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva
isenção de taxas, para a realização de uma formação especifica para atletas com o
treinador, no dia 14 de julho, das 09h45 às 11h45.

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. (432/2021/CMAH). -------------------------------3. Fixação de preço de publicação

3.1. Int 3100 – Considerando que, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete ao órgão executivo fixar os preços de
alienar bens móveis, foi determinado pelo Presidente da Câmara Municipal, fixar o
preço de €45,00 (quarenta e cinco euros) para a obra “Utopia Global do Espírito
Santo”. 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 Presidente da Câmara Municipal.
(433/2021/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS
4. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades
de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município), do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas
4.1. Ent. 10997 - Pedido de Paulo Freitas, solicitando apoio na cedência do Grande
Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 30 de
julho, para a apresentação do livro infantojuvenil, "Coração de Avó". 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,
autorizou este pedido. (434/2021/CMAH) ----------------------------------------------------4.2. Ent. 11106 - Pedido da Associação Cultural Angrajazz solicitando apoio na
cedência de uma sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,
para realização de ensaios, nos dias 27, 28, 29 de agosto e 17, 18, 19, 27, 28, 29,
30 de setembro. 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, autorizou este pedido. (435/2021/CMAH). ----------4.3. Ent. 9722 – Minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Sociedade
Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha, cujoo objeto é o apoio
destinado às despesas inerentes à legalização do edifício e remodelação interior da
sede daquela sociedade. 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 o apoio solicitado no valor
proposto (€ 10 207,00). (436/2021/CMAH). ----------------------------------------------------
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4.4. Ent.11763 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Casa do Povo
de Feteira, para integração do Ringue Polidesportivo daquela Instituição, no Parque
Desportivo Municipal. 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, bem como
nos termos conjugados dos n.ºs 2 e 3 do art.º 2.º do Regulamento de Utilização das
Instalações Desportivas Municipais.

A Câmara Municipal, por unanimidade,

aprovou a minuta do protocolo em questão. (437/2021/CMAH) ----------------------4.5. Ent.14575 - Pedido da Casa do Povo do Raminho, solicitando a prorrogação
do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com a autarquia.
Elaborada minuta do respetivo contrato programa adicional. 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, autorizou este
pedido e aprovou a minuta do contrato adicional. (438/2021/CMAH). --------------4.6. Ent. 14773 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Conceição, solicitando
a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com
a autarquia. Elaborada minuta do contrato-programa adicional. 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, autorizou este
pedido e aprovou a minuta do contrato adicional. (439/2021/CMAH). --------------4.7. Ent.15077 - Pedido da AMI – Assistência Médica Internacional – Delegação
Terceira, solicitando a alteração do objeto de contrato-programa assinado com a
autarquia. Elaborada adenda ao contrato programa. 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, autorizou o pedido
e aprovou a minuta de Adenda ao Contrato-Programa. (440/2021/CMAH). --------
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4.8. Ent.13804 - Pedido da Casa do Povo de São Sebastião, solicitando apoio
financeiro (€7033,42) destinado à lavagem e pintura do coreto, colocação de azulejos
e remodelação dos passeios. Elaborado o respetivo contrato-programa. 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,
deliberou atribuir o apoio solicitado no valor de (€7033,42). (441/2021/CMAH). 4.9. Ent 8392 – Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio destinado à realização de um evento de promoção do futebol
feminino no que concerne à igualdade de género e o acesso a oportunidades no
desporto. Elaborado o respetivo contrato programa. 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, deliberou atribuir o
apoio solicitado no valor proposto (€ 2000,00). (442/2021/CMAH). -----------------4.10. Ent 9656 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando um apoio
destinado à impressão do Boletim daquele instituto. Elaborado o respetivo contrato
programa. 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, deliberou atribuir o apoio solicitado no valor proposto (€ 4
732,00)..(443/2021/CMAH). -------------------------------------------------------------------------4.11. Ent 9927 – Pedido do Agrupamento 717, da Feteira do Escutismo Católico
Português, solicitando apoio financeiro para uma viagem à Ilha de São Jorge.
Elaborado o respetivo contrato programa. 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, deliberou atribuir o apoio
solicitado no valor proposto (€ 500,00). (444/2021/CMAH). -----------------------------
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5. Zona Industrial de Angra do Heroísmo – revogação de deliberação
/prorrogação de prazo para conclusão de obra

5.1. Ent 7907 - Pedido da Salsiçor Terceira, S.A., a solicitar a retificação do prazo
para o início da obra do lote 35 da ZIAH, sito na Rua Basílio Simões, freguesia do
Porto Judeu, deliberado em Reunião de Câmara de 20/11/2020, uma vez que, por
lapso, foi considerada a data de 30/04/2018 para o início das obras e deveria ter sido
considerada a data de 14/03/2019. À Câmara Municipal para revogação da
deliberação de 20/11/2020, relativa à data de início da obra e consideração da
seguinte redação:
“Pedido efetuado pela empresa Salsiçor Terceira, S.A., a solicitar a prorrogação dos
prazos previstos na escritura de compra e venda da propriedade plena do lote 35 da
ZIAH, sito na Rua Basílio Simões, freguesia do Porto Judeu, realizada a 7 de abril de
2010, alterada pelas escrituras realizadas a 5/12/2012 e a 23/06/2014, para início
das obras até 14/03/2019 e o prazo para a conclusão das mesmas até 30/07/2020,
justificando que o incumprimento dos prazos previstos na escritura bem como nas
respetivas alterações deveu-se à falta de liquidez financeira da empresa para iniciar
a obra. Para deliberação do órgão executivo no que se refere à autorização da
prorrogação de prazo para início das obras até 14/03/2019 e para a conclusão das
mesmas até 30/07/2020, nos termos dos n.ºs 2 e 4 do artigo 5.º do Regulamento do
Parque Industrial”. A Câmara Municipal, por unanimidade, revogou o teor da
deliberação camarária de 20/11/2020 e aprovou a redação agora proposta.
(445/2021/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

6. Rescisão do Contrato de Arrendamento da Banca n.1 e loja n.º 47 do Mercado
Duque de Bragança
6.1. Ent – 4732 – Pedido de Elisabete Rute Tavares Grilo Pereira, solicitando a
rescisão dos contratos de arrendamento da banca n.º 1 e loja n.º 47 do Mercado
Duque de Bragança, em virtude de pretender cessar a atividade nelas exercida.
Solicita a atribuição da comparticipação regulamentada. 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, conjugado com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do art.º
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7 do Regulamento n.º 5/2020, de 19 de maio, conjugado com a alínea c) iii. do n.º 1,
do art.º 7.ºA do Regulamento n.º 11/2020, de 17 de dezembro. A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir a comparticipação financeira, no valor de
(€ 15 000,00) à requerente, por cumprir os requisitos constante dos
regulamentos referidos. (446/2021/CMAH). ---------------------------------------------------

7. Documentos para conhecimento

7.1. Int. 3054 –

Décima quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções

do Plano. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara Municipal
tomou conhecimento. (447/2021/CMAH). -----------------------------------------------------

7.2. Int 3203 - Décima sexta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara Municipal
tomou conhecimento. (448/2021/CMAH). -----------------------------------------------------

7.3. Ent. 10671 – Comunicação de Paulo Feliciano – Audiovisual, Soc. Unipessoal,
Lda, agradecendo a oportunidade e a colaboração da edilidade para o sucesso que
foi as Sanjoaninas 2021, a nível de audiências, contando com a autarquia para mais
desafios, não esquecendo os grandes técnicos que temos no Centro Cultural, o
Séquito, bem como os voluntários e colaboradores que criaram tudo o que tiveram a
oportunidade de filmar e divulgar. Angra está de Parabéns. Para conhecimento do
órgão executivo. A Câmara Municipal tomou conhecimento. (449/2021/CMAH). -

7.4. Ent. 10708 – E-mail de João Pedro Barros Gomes, enviando o resultado do
inquérito relativo a estudo sobra a influência da gestão do conhecimento na
competitividade

dos Municípios

Portugueses

conhecimento do órgão executivo municipal.

–

Tese

de Mestrado.

Para

A Câmara Municipal tomou

conhecimento. (450/2021/CMAH). --------------------------------------------------------------
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7.5. Ent. 11118 – E-mail da Direção de Serviços de Biodiversidade e Política do
Mar, agradecendo a participação da edilidade na campanha Açores Entre mares
2021, que terminou a 8 de junho, dando conta dos eventos ocorridos nas 9 ilhas dos
açores e as quantidades de lixo marinho recolhido. Para conhecimento do órgão
executivo

municipal.

A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento.

(451/2021/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------

7.6. Ent 11140 – E-mail da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, agradecendo a disponibilidade da edilidade em acolher os três alunos
do curso de jardinagem daquela escola. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. A Câmara Municipal tomou conhecimento. (452/2021/CMAH). ---------

7.7. Ent 11188 – E-mail da Escola Básica do Pico da Urze, agradecendo a cedência
de flores e plantas para o jardim interior daquela escola. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. A Câmara Municipal tomou conhecimento. 453/2021/CMAH).

FORA DE AGENDA

Ent. 10736 – Ata da Assembleia Geral Extraordinária da AGESPI – Associação
para a Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira, de 29 de junho de 2021,
que deliberou a dissolução e liquidação e destino a dar ao património da AGESPI.
Para conhecimento da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. A Câmara
Municipal tomou conhecimento, decidiu remeter à Assembleia Municipal e
solicitar certidão do encerramento. (454/2021/CMAH). -------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas 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, 16 de julho de 2021. ------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_____________________________
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