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No dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões

do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de

Angra  do  Heroísmo.

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

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

                  

Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia a Vereadora Rita Andrade questionou o ponto da

situação  do  projeto  do  mercado  municipal.  O  Presidente  informou  que  se

encontrava  em  fase  final  do  projeto  de  especialidade  de  eletricidade.

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

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1.  Aprovação da ata n.º 19 da reunião ordinária pública de 16-09-2021. -------------

-  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

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.  14891  -  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio na cedência de espaço no Centro Cultural e de Congressos de

Angra  do  Heroísmo para  realização  de  prova  de conhecimentos,  no  dia  24  de
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setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (568/2021/CMAH)

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

2.2.  Ent.  11814  -  Pedido  da  Núcleo  do  Sporting  Clube  de  Portugal  da  Ilha

Terceira a  solicitar  a  utilização  do  Campo  Municipal  de  Futebol  de  Angra  do

Heroísmo  e  respetiva  isenção de  taxas  para  a  realização  de treinos  regulares,

todas as segundas, terças e quintas feiras, das 21h00 às 22h45 e, nas folgas do

Sport  Clube  Angrense,  treinar  das  19h30  às  21h00.  Para  ratificação  do  órgão

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

setembro, bem como nos termos conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea a) do

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das

Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de

Taxas. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (569/2021/CMAH)

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

2.3.  Ent.  n.º  8346 -  Pedido do  Sport  Clube Angrense (Veteranos), solicitando

utilização  do  Campo  Municipal  de  Futebol  e  respetivas  isenção  de  taxas  para

treinos regulares, todas as quartas, das 21h00 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.  (570/2021/CMAH)

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

2.4. Ent. 15459 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense para realização de cerimónia de

entrega de prémios de reconhecimento do mérito académico. Para ratificação do

órgão  executivo  municipal  nos  termos da  alínea  u)  do  n.º  1  do  artigo  33.º  em

conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A
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Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo  Vereador  Guido  Teles.  (571/2021/CMAH)

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

2.5. Ent. 14423 – Pedido da Diocese de Angra para colaboração no design gráfico,

impressão  do  material  descritivo  e  empréstimo  do  material  de  suporte  para

exposição temática temporária dos 30 anos da visita do Santo Padre João Paulo II,

a realizar na Igreja de São Salvador da Sé de Angra. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação

com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento

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

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.  (572/2021/CMAH)

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

2.6. Ent. 15325 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

de Angra do Heroísmo a solicitar a cedência de 4 embalagens de absorvente de

hidrocarbonetos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

administrativo praticado pelo Vice-Presidente da Edilidade. (573/2021/CMAH) -

2.7. Ent. 15010 - Pedido do  Lawn Tennis Club, solicitando utilização do Campo

Municipal de Ténis de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a

realização  de  treinos  e  competições,  no  âmbito  do  “XXVI  Lawn  Tennis  Club

Tournment 14 & Under”, de 9 a 16 de outubro. 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) o art.º 5.º, alínea d)

o 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 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de

Taxas. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles. (574/2021/CMAH) ---------------------------------

2.8.  Ent.  15171  -  Pedido  do  Clube  Desportivo  Escolar  Tomás  de  Borba,

solicitando  utilização  do  Campo  Municipal  de  Ténis  de  Angra  do  Heroísmo  e

respetiva isenção de taxa, para a realização de treinos regulares, com início a 14
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de setembro, de segunda a sexta feira, das 17h00 às 21h00. Para ratificação do

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

12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea a) o 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 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de

Taxas. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (575/2021/CMAH)

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

2.9.  Ent.  14933 -  Pedido da  Associação de Futebol  de  Angra  do Heroísmo,

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

respetiva isenção de taxas, para a realização da Supertaça Ilha Terceira de Futebol

Seniores, no dia 12 de setembro, pelas 16h00. 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) o art.º 5.º, alínea d) o 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 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles. (576/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.10.  Ent. 14556 - Pedido do  Sport Club Angrense,  solicitando a utilização do

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

para a realização do Workshop “Arbitragem: parceira do futebol” ministrada pelo ex-

árbitro  internacional  FIFA,  Carlos  Xistra,  no  âmbito  do  Torneio  “Laureano  CUP

2021”,  nos 4 e 5 de setembro,  das 10h00 às 13h00. 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) o art.º 5.º, alínea c) o 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.  (577/2021/CMAH)

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

2.11. Ent. 15422 - Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio na

cedência  dos  seguintes  espaços/equipamentos,  para  realização  da  edição

ANGRAJAZZ  2021:

-------------------------------------------------------------------------------------
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-  Grande  Auditório  do  Centro  Cultural  a  partir  do  dia  28  de  setembro;

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

- Teatro Angrense no dia 3 de outubro, entre as 14h30 e as 17h30; ----------------------

-  Carrinha  com  condutor  nos  dias  1,  2  e  4  de  outubro;

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

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (578/2021/CMAH)

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

2.12.  Ent.  15533 -  Pedido da  Secretaria  Regional  do Ambiente  e  Alterações

Climáticas,  solicitando apoio na cedência de um espaço no Mercado Duque de

Bragança,  no  dia  2  de  outubro,  para  realização  de  um  evento  no  âmbito  da

campanha  Regional  "Combate  ao  Desperdício  Alimentar  nos  Açores".  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º  em  conjugação  com  o  n.º  3  do  artigo  35.º da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (579/2021/CMAH)

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

2.13. Ent. 15635 - Pedido da Associação dos Deficientes das Forças Armadas,

solicitando apoio na cedência de um espaço do Centro Cultural e de Congressos de

Angra do Heroísmo, no dia 25 de setembro, para realização do ato eleitoral para os

seus órgãos sociais nacionais. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo

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

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

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.  (580/2021/CMAH)

---------------------------------------------------------------------------------------
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2.14. Int. 4366 – Empréstimo de material do Serviço Municipal de Proteção Civil,

nomeadamente,  seis cancelas e seis sinais de trânsito para a Procissão de

Nossa  Senhora  das  Mercês,  Freguesia  da  Feteira.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação

com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento

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

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice-Presidente

da Edilidade. (581/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------

2.15.  Ent.  13785  –  Pedido  de  suspensão  do  trânsito  para  o  Terreiro  do  Paço,

freguesia da Ribeirinha, efetuado pela Sociedade Filarmónica União Católica da

Serra da Ribeirinha, para o período de 23 a 27 de agosto de 2021, destinado a

trabalhos remoção e reposição de telhas no edifício da Sociedade, 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.

(582/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.16.  Ent.  14036  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  -

Terceira Automóvel Clube, para o dia 29 de agosto 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.  (583/2021/CMAH)

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

2.17.  Ent.  14193  –  Pedido  de  suspensão  do  trânsito  para  o  Terreiro  do  Paço,

freguesia da Ribeirinha, efetuado pela Sociedade Filarmónica União Católica da

Serra da Ribeirinha, para o período de 30 de agosto a 1 de setembro de 2021,

destinado a trabalhos remoção e reposição de telhas no edifício da Sociedade, 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
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unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade. (584/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------

2.18. Ent. 14343 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela  Secretaria

Regional da Educação, para o dia 7 de setembro de 2021, destinada a música ao

vivo  -  Fado,  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. (585/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.19. Ent. 14388 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Portos dos

Açores, S.A., para o período de 6 de setembro a 5 de outubro de 2021, destinada

à 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.

(586/2021/CMAH) -

2.20.  Ent.  14479  –  Pedido  de  licença  de  espetáculos  de  variedades  taurinas,

efetuado pela  Tertúlia  Tauromáquica Praiense,  para  o dia 14 de setembro de

2021, destinada ao Festival de Recortadores e Capinhas, 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.

(587/2021/CMAH) --------

2.21. Ent. 14754 – 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 o dia 30 de outubro de 2021, destinada ao Passeio todo

o terreno “Empurra Motas – Enduro Sprint - 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. (588/2021/CMAH) --------
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2.22.  Ent.  15271  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  -

Terceira Automóvel Clube, para o dia 19 de setembro 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.  (589/2021/CMAH)

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

2.23. Ent. 15655 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelo  Agrupamento 803 de São Carlos, para o período de 24 a 26 de

setembro de 2019, por ocasião das Festas de S. Carlos, 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.

(590/2021/CMAH) -

2.24. Ent. 15682 – Pedido de licença recinto improvisado, efetuado pela  Direção

Regional da Cultura, para os dias 24 e 25 de setembro de 2021, destinada à Feira

do  Livro  2021,  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. (591/2021/2021) -----------------------------------------------------

2.25.  Ent.  15685 – Pedido de licença especial  de ruído,  efetuado pela  Direção

Regional da Cultura, para os dias 24 e 25 de setembro de 2021, destinada à Feira

do  Livro  2021,  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. (592/2021/CMAH) --------------------------------------------------

2.26. Ent. 15687 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pela Direção Regional da Cultura, para os dias de 24 a 25 de setembro

de 2019, por ocasião da Feira do Livro 2021, para ratificação do ato praticado pelo

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,
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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. (593/2021/CMAH) --------

2.27. Ent. 15408 - Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Luís da Silva Ribeiro

para o empréstimo de recipientes de resíduos para a  “Feira  do Livro  – Cultura

Açores 2021. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013

de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.  (594/2021/CMAH)

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

3. Documentos para conhecimento

3.1. Interno 4256 - 20.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

para  2021  da  Câmara  Municipal.  Para  conhecimento.  -  A Câmara  Municipal

tomou  conhecimento.

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

3.2. Interno 4395 - 21.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

para  2021  da  Câmara  Municipal.  Para  conhecimento.  -  A Câmara  Municipal

tomou  conhecimento.

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

3.3.  Ent.  15198  -  Proposta  de  Comunicado  Conjunto  sobre  a  Retoma  das

Touradas à Corda entre o Secretário Regional da Saúde e Desporto, o Diretor

Regional da Saúde, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o

Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Associação Regional de

Criadores  de  Toiros  de  Tourada  à  Corda.  Para  conhecimento.  -  A  Câmara

Municipal  tomou  conhecimento.

--------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião,  pelas dez horas e dez 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, 30 de setembro de 2021. --------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,
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_____________________________
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