CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N.º24/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA SETE DE DEZEMBRO DOIS MIL E
DEZOITO

(Contém

folhas)

MEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE José Gabriel do Álamo de Meneses-----------------VEREADOR

José Gaspar Rosa de Lima-----------------------------

VEREADOR

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

VEREADORA Raquel Gomes Caetano Ferreira---------------------VEREADOR

Paulo Alexandre da Silva Lima------------------------

VEREADORA Rita Olaio de Mendonça Andrade------------------VEREADOR

António Miguel Arieiro Gonçalves Bezerra--------

MEMBROS AUSENTES:
PRESIDENTE -----------------------------------------------------------------VEREADOR

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

VEREADOR

Guido de Luna da Silva Teles--------------------------

VEREADORA ------------------------------------------------------------------VEREADOR

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

VEREADOR

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

VEREADOR

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

1

No dia sete de novembro de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do
edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 09:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Período antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente deu conta das reuniões da
Associação dos Municípios da Região Autónoma dos Açores onde foi discutida a
execução do Programa Operacional 2020, havendo boas perspetivas quanto à
possibilidade de obter financiamento na reprogramação para a obra do Centro
Interpretativo. -------------------------------------------------------------------------------------------Informou que as chuvadas do passado dia 24 de novembro causaram prejuízos ao
longo das linhas de água, devido a falta de capacidade das estruturas e nas
estradas numa estimativa de cerca de 200 mil euros. ---------------------------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou relativamente à obra do saneamento que o
troço junto à Praça de Toiros já se encontra concluída, estando agora a avançar o
troço da Ladeira de São Bento. -------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra chamou a atenção para a falta de capacidade do canal
junto às casas em virtude da construção de acesso uma casa particular, que
extravasa para a estrada, na canada do Caldeiro, na Vila de São Sebastião. --------A Vereadora Rita Andrade chamou atenção para o constrangimento do trânsito na
Canada das Almas, junto à entrada do primeiro ciclo da Escola Secundária Tomás
de Borba, uma vez que a via tem dois sentidos e estacionamento de ambos dos
lados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 23 da reunião ordinária pública de 16 de novembro de
2018. - A ata foi aprovada com a abstenção da Vereadora Rita Andrade, por
não ter estado presente na citada reunião. --------------------------------------------------

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. 13505 - Pedido da Associação dos Amigos dos Animais da Ilha
Terceira, solicitando apoio logístico para evento a realizar no dia 17 de novembro.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado
pelo Vice Presidente da Edilidade.(674/2018/CMAH) --------------------------------------

2.2. Ent. 16027 - UMAR - Açores - Associação para a Igualdade dos Direitos
das Mulheres, solicitando apoio logístico para realização de evento de
comemoração do dia de eliminação da violência contra as mulheres. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
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33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira.(675/2018/CMAH) ---------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 15947 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo e respetiva
isenção de taxas, para a realização de uma aula do Curso Técnico de Desporto,
nos dias 11 e 25 de Novembro e 2 e 9 de Dezembro, das 09h00-14h00, para a
prática de hóquei patins 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 b) do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do
mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais
e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

ratificou

o

ato

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(676/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 16405 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião na modalidade
alargada. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado
pelo Vereador Guido Teles.(677/2018/CMAH -----------------------------------------------

2.5. Ent. 14679 - Pedido da Associação Cultural AngraJazz, solicitando apoio na
cedência do Grande Auditório do Centro Cultural para realização de ensaio. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador
Guido Teles.(678/2018/CMAH) ------------------------------------------------------------------4

2.6. Ent. 15828 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência de ambão de acrílico para realização de reunião de
assembleia geral. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado pelo Vereador Guido Teles.(679/2018/CMAH) ---------------------------------

2.7. Ent. 14736 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando
o apoio através na cedência material e apoio logístico, para a realização das várias
corridas de estrada a decorrer em Angra do Heroísmo e integradas no Campeonato
de Estrada da Ilha Terceira 2018/2019. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.- A Câmara Municipal, por
unanimidade,

ratificou

o

ato

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(680/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent 14784 - Pedido da Associação de Natação da Região Açores, solicitando
utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a realização
de competições, nos dias 10 e 17 de Novembro, 19 de Janeiro e 02 e 16 de
Fevereiro e 18 de Maio 2019. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem como nos
termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, alínea d) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a
6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas
Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido
Teles.(681/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. n.º 5700 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de
Andrade, solicitando utilização de uma pista das Piscinas Municipais de Angra do
Heroísmo, para a realização de uma prova prática no âmbito do curso técnico de
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desporto, das 12h10 às 12h30, no decorrer do mês de Maio. 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
praticado pelo Vereador Guido Teles.(682/2018/CMAH) ---------------------------------

2.10. Ent 16195 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando a
cedência de uma sala de formação no Centro Cultural e de Congressos de Angra,
para os dias 19 e 24 de novembro, para uma formação “Iniciação à Genealogia e à
Heráldica”. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado
pelo Vereador Guido Teles.(683/2018/CMAH) -----------------------------------------------

2.11. Ent 16267 – Pedido da Associação

Humanitária de Bombeiros

Voluntários de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência de um palco/estrado
com a respetiva carpete vermelha, a fim de ser usado nas celebrações do dia da
padroeira daquela Associação. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.(684/2018/CMAH) ----------

2.12. Ent. 13844 – Pedido do Escola Básica e Secundária Tomás de Borba Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, no âmbito de um intercâmbio a
realizar com o Conservatório de Musica Calouste Gulbenkien, em Braga, solicita
apoio que a edilidade possa contribuir para a realização de tal intercâmbio. Foi
concedido um apoio no valor de € 500.00. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
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Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.- A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.
(685/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 14340 – Pedido da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, solicitando
um apoio para a viagem dos alunos do 8.ºA e 9.º A, daquela escola à Alemanha.
Foi concedido um apoio no valor de €500.00. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.
(686/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent. 13412 – Pedido do Lawn Tennis Club, solicitando apoio para obras a
realizar no piso dos 4 campos de ténis entre outras reparações. Foi aprovada a
minuta de protocolo e respetivo apoio, pelo Vereador Guido Teles. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º,
conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador
Guido Teles. (687/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------

2.15. Ent. 15905 - Minuta de protocolo a celebrar com a Freguesia de São Bento,
com vista a fazer face aos encargos inerentes à aquisição de quatro imóveis,
naquela freguesia destinados a arrumos. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (688/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades
de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município), do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

3.1. Ent. 4030 - Pedido da AJITER – Associação Juvenil da Ilha Terceira, sobre
o projeto presente ao Conselho Municipal da Juventude, o qual foi aprovado por
aquele conselho em 20-06-2018, tendo ficado em lugar elegível ao financiamento
(3.º lugar), e ao qual foi atribuído um apoio de €14.000,00. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir o apoio em causa (€14 000,00)(689/2018/CMAH) ----------------

3.2. Ent. 16184 - Pedido da AFARIT - Associação dos Funcionários da
Administração Regional da Terceira, solicitando apoio mediante a cedência de 60
canecas plásticas alusivas às Sanjoaninas, para uso das 60 crianças utentes do
espaço ATL do Carrocel, daquela associação que tiveram de ser deslocadas para
outro local por motivos de obras. 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.
-

A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(690/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 10189 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, Solicitando apoio para a
reedição do livro “A Alma da Nossa Gente”. É proposta 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 Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
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Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto
(€1.000,00).(691/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

4. Protocolos, Acordos de Colaboração e Contratos – Programa

4.1. Ent. 13010 – Comunicação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
manifestando interesse em assinar um protocolo de geminação, cooperação e
amizade com Angra do Heroísmo. Nesta sequência elaborou-se o “Acordo de
Geminação entre as cidade de Angra do Heroísmo e Rio de Janeiro”. Para
deliberação e posterior submissão à Assembleia Municipal, para autorização, nos
termos conjugados da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea t), do n.º 1 do
artigo 25.º ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
concordou com este protocolo de geminação e deliberou remeter o mesmo à
Assembleia Municipal, para efeitos de autorização.(692/2018/CMAH) --------------

4.2. Ent. 16577 - Pedido da Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta,
solicitando apoio para o processo de regularização da propriedade da Igreja Velha
daquela Freguesia. Elaborado contrato programa para o efeito em que será
atribuído, um apoio no valor de €10.190,04. 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato
programa. 693/2018/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 16061 - Pedido da Escola Básica Integrada de Angra, solicitando apoio
aquisição de equipamento para a instalação de uma biblioteca naquela escola. Foi
elaborado acordo de colaboração para o efeito, sendo o valor a atribuir de
€10.893,37. 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 Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e do
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
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Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

este

acordo

de

colaboração.

(694/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 15477 – Minuta do acordo de colaboração a celebrar com a Escola
Básica Integrada de Angra, para a remodelação de novo espaço para instalação
da turma do pré-escolar na EB/JI do Alto das Covas. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
acordo de colaboração.(695/2018/CMAH) -----------------------------------------------------

4.5. Ent. 15778 – Minuta do protocolo de colaboração entre o Regimento de
Guarnição N.º 1 e o o Município de Angra do Heroísmo sobre a Igreja de São João
Batista. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas e) e
m) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, Entidades
Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º
69/2015, de 16 de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este protocolo de colaboração.(696/2018/CMAH) ------------------------------------------

4.6. Ent. 14994 – Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município e a
Associação dos Amigos dos Animais 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 Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
protocolo de cooperação.(697/2018/CMAH) -------------------------------------------------

4.7. Ent. 15346 – Minuta de protocolo a celebrar com a Freguesia de São Bento,
com vista a fazer face aos encargos inerentes à execução de um parque de
estacionamento naquela Freguesia, junto à urbanização do Arco. 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
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Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este protocolo.(698/2018/CMAH) ----------------------------------------------------

4.8. Ent. 2739 – Minuta do protocolo a celebrar com a Câmara do Comércio de
Angra do Heroísmo, o qual tem por objeto a cooperação financeira entre os
outorgantes com vista à atribuição de um prémio à equipa vencedora, no âmbito do
Programa Tourism Explorers e elaboração do respetivo regulamento. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo.(699/2018/CMAH) --------------------------------

4.9. Int. 3036 – Minuta de protocolo a celebrar com as Juntas de Freguesia de
Santa Bárbara, Porto Judeu e Terra-Chã, tendo em vista a exploração do
ecoponto de roupa. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da
alínea o) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.(700/2018/CMAH) -----------

4.10. Ent. 2978 – Minuta do acordo de colaboração a celebrar com a Escola
Básica Integrada de Angra do Heroísmo, com vista a assegurar a conservação e
pequenas reparações dos edifícios escolares da rede escolar da educação pré
escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da edilidade e que estão afetos à EBI de
Angra. 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 acordo de colaboração.(701/2018/CMAH) -------------

4.11. Ent. 2979 - Minuta do acordo de colaboração a celebrar com a Escola Básica
Integrada dos Biscoitos, com vista a assegurar a conservação e pequenas
reparações dos edifícios escolares da rede escolar da educação pré escolar e do
1.º ciclo do ensino básico da edilidade e que estão afetos à EBI dos Biscoitos. 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
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Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este acordo de colaboração.(702/2018/CMAH) -------------

4.12. Ent. 2980 - Minuta do acordo de colaboração a celebrar com a Escola Básica
Integrada Francisco Ferreira Drummond, com vista a assegurar a conservação e
pequenas reparações dos edifícios escolares da rede escolar da educação pré
escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da edilidade e que estão afetos à EBI
Francisco Ferreira Drummond. 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 acordo de
colaboração.(703/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------

4.13. Ent. 16104 – Minuta do protocolo a celebrar com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, cujo objeto é a cooperação
financeira entre as partes de forma a apoiar na aquisição de uma viatura ligeira de
combate a incêndios VLCI, devidamente equipada e homologada para o serviço de
bombeiros. 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 protocolo.(704/2018/CMAH) -----------

5. Candidatura Estuda +

5.1. Int. 2776 – Ata da Comissão de Análise das reclamações apresentadas em
fase de audiência dos Interessados, após a comunicação do resultado da análise
das candidaturas para o ano letivo 2018/2019. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta ata.(705/2018/CMAH) -----------------------------------------

6. Empreitada do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo
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6.1. Revogação de Deliberações camarárias

6.1.1. Ent. 5299 – Proposta do Chefe da Unidade de Urbanismo e Infraestruturas
Municipais, no sentido de se proceder à revogação parcial da deliberação da
Câmara Municipal n.º 267/2018 de 22/05/2018, que aprovou os Trabalhos a mais
constantes da nota técnica n.º 2, no que à aprovação dos trabalhos diz respeito:
TM1 a), TM1 b), TM1 c) (em parte, no que diz respeito apenas à varanda), TM1 d),
TM1 e) e T menos 1 a) (em parte, no que diz respeito apenas à varanda), tal como
consta na informação explicativa da fiscalização Arquiangra anexa ao processo. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, revogou parte da deliberação n.º
267/2018, conforme o proposto. (706/2018/CMAH) ----------------------------------------

6.1.2. Ent. 11135 – Proposta do Chefe da Unidade de Urbanismo e Infraestruturas
Municipais, no sentido de se proceder à revogação parcial da deliberação
camarária n.º 570/2018/CMAH de 28-09-2018, no que à aprovação dos seguintes
trabalhos diz respeito: EO2 b) e EO2 d), tal como consta na informação explicativa
da fiscalização Arquiangra, anexa ao processo. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, revogou parte da deliberação n.º 570/2018, conforme o
proposto.(707/2018/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

6.2. Prorrogação graciosa do prazo da Empreitada

6.2.1. Ent. 16923 - Informação da fiscalização Arquiangra propondo a prorrogação
graciosa do prazo da empreitada por mais 240 dias, sem direito a indemnização
nem acréscimo da revisão de preços. Vem acompanhado do respetivo Plano de
Trabalhos, Plano de Pagamentos/Cronograma Financeiro, Cronograma de Mão de
Obra e Cronograma de Equipamentos, para os quais também propõem a
aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o proposto.
(708/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1. Int. 3102 – 12.ª alteração ao orçamento da despesa, da Câmara Municipal
e 11.ª às Grandes Opções do Plano, para 2018. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta e cinco 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 dezembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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