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No dia oito de junho de dois mil e dezassete 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 de Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente transmitiu o agradecimento do

Presidente da República pela forma como tinha sido recebido, assim como do

Presidente  do  Governo  Regional  pela  colaboração  na  preparação  da  visita

presidencial.  Fez  ainda  um  balanço  positivo  da  referida  visita,  tendo-se

projetado  uma  boa  imagem  do  concelho  e  da  cidade  nos  órgãos  de

comunicação social nacionais, tendo também agradecido a presença de todos. 

O Vereador Nuno Melo Alves chamou a atenção para a reduzida dimensão das

aberturas  dos  ecopontos  que  dificultavam  a  colocação  dos  sacos  com  os

resíduos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  concordou  que  o  contentores  não  eram os  mais  adequados,

estando a ser adquiridos equipamentos de maior dimensão, com a abertura

maior e na vertical, o que resolvia também o problema da entrada da chuva nos

contentores que danificava o material. ------------------------------------------------------

O Vereador  Nuno Melo  Alves  questionou  se  a  rede  do Wi-Fi  apoiada  pela

autarquia no Hospital estava a funcionar. Ao que a Vereadora Raquel Ferreira

informou que o protocolado era apenas no Serviço de Pediatria. --------------------

O  Vereador  Nuno  Melo  Alves  chamou a  atenção  para  a  dificuldade  de  se

transitar na rotunda da Silveira, dada a quantidade de autocarros e táxis que

paravam naquele local para fazer o transferes de turistas, ficando muitas vezes

o trânsito bloqueado, situação que era agravada por ser a única entrada poente
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da  cidade.  Propôs  que  se  notificasse  o  hotel  no  sentido  de  utilizar  o

estacionamento em linha para fazer os transferes. --------------------------------------

O Presidente concordou com a posição e comprometeu-se a contatar as Obras

Públicas e o hotel para melhorar a situação descrita. -----------------------------------

Por  último,  o  Vereador  Nuno  Melo  Alves  chamou  a  atenção  para  o

licenciamento de duas touradas no mesmo dia para freguesias contíguas,  o

que violava a legislação em vigor. ------------------------------------------------------------

O Presidente  confirmou que  a  situação tinha realmente ocorrido e  que se

deveu a um erro de informação dos serviços, por outro lado, à posteriori  as

comissões de festas vieram manifestar a sua concordância por se tratarem de

lugares distantes entre si, ou seja na Ladeira Grande e São Luís, salientou que

aquel não situação não tinha implicado o fecho de estradas principais. ------------

A  Vereadora Catarina Matias solicitou informação sobre o pedido de esplanada

do “Moinho”. O Presidente informou que tinha sido solicitado parecer à Junta

de Freguesia sobre a matéria. -----------------------------------------------------------------

O Presidente  informou que  se  encontrava  concluída  a  obra  da  calçada  no

Largo Dr.  Sousa Júnior e que se tinham iniciado as obras de conclusão da

Escola de Santa Bárbara, a construção do percurso pedestre Fanal/ Relvão e

do Centro Interpretativo. -------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 12 da reunião ordinária pública de 22 de maio de

2017. A ata foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------

RATIFICAÇÕES
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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.  6397  -  Pedido  do  Clube  de  Ténis  da  Ilha  Terceira,  solicitando

utilização dos Campos Municipais de Ténis e respetiva isenção de taxas, para

a realização das diversas atividades integradas nas comemorações do 38.º

Aniversário daquela coletividade, no dia 27 de maio, das 10h00 às 18h00. 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.(290/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.2.  Ent.  5745  -  Pedido  da  Universidade  dos  Açores,  solicitando  o

colaboração na organização das atividades alusivas à comemoração do Dia

Mundial dos Oceanos, entre os dias 5 e 11 de junho, através da integração de

projetos próprios no referido programa, elaboração e impressão do cartaz do

evento  e  exposição  do  cartaz  numa  das  molduras  exteriores  do  Centro

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(291/2017/CMAH)------------------------------------------------------------------------
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2.3. Ent. 5453 - 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

do  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(292/2017/CMAH)----------------------

2.4.  Ent.  6159  -  Pedido  do  Regimento  de  Guarnição  nº  1,  solicitando

utilização  do  Pavilhão  Municipal  de  Desportos  de  Angra  do  Heroísmo  e

respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia

18/5/2017, das 8h45 às 9h45. 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.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. -

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(293/2017/CMAH)----------------------------

2.5.  Ent.  4358  -  Pedido  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense 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  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela

Vereadora Raquel Ferreira.--------------------------------------------------------------------

O Vereador  Nuno Melo Alves  ausentou-se  da  reunião  no  momento  da

votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos

do CPA. (294/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 6367 – Pedido da  Associação Fontinhas Activa,  solicitando apoio

logístico  para o  GP de ciclismo da Ilha Terceira.  Para ratificação do órgão
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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  Incentivo  a  Atividades  de

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(295/2017/CMAH)-------

2.7. Ent. 3971- Pedido da  ADDRA – Associação de Dança Desportiva da

Região Autónoma dos Açores, solicitando utilização do Pavilhão Municipal de

Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, bem como o apoio logístico e

material  como  transporte  de  colchões,  de  mesas,  de  cadeiras,  de  material

decorativo,  de  carpetes,  transferes  de  participantes,  cedência  de  flores  e

plantas  para  decoração  bem  como  um  RH  para  fazer  o  trabalho,  para  a

realização das Comemorações do dia da Dança , do dia 26 de Abril 2017 das

20h00 até seu final que é na madrugada de dia 30 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., bem como nos termos conjugados da alíneab) 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  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(296/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 6045 - Pedido da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários

das Velas, solicitando utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção

de taxas, para a realização de treinos, entre 8 e 12 de Maio, por parte de dois

voluntários que se encontra a frequentar o Curso de Nadadores Salvadores.

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 alínea

b)  do  nº2  do  art.  6º  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Vereador Guido Teles.(297/2017/CMAH)-------------------------------------------------
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2.9.  Ent.  5992  –  Pedido  do  Museu de  Angra  do  Heroísmo,  solicitando  a

cedência e montagem de um palco no dia 19 de maio, no claustro do Edifício

de  São  Francisco,  no  âmbito  das  comemorações  dos  90  anos  do

“Documentário Terceirense”. 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 Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(298/2017/CMAH)----------------------

2.10. Ent. 6514 – Pedido da  Escola Básica do Pico da Urze,  solicitando a

colaboração em transporte de 12 crianças e 2 adultos, no dia 7 de junho, para

a  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás de Borba  e  respetivo  regresso.  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 Incentivo a

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

ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.

(299/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 3742 - Informação do Serviço de Gestão Patrimonial, dando conta

do prazo necessário à renovação, pelo período de mais 1 ano, até dia 1 de

agosto de 2018, do Contrato de Concessão de Uso e Utilização com Esplanada

na Praça  Velha  para Atividades  de  Cafetaria  e  Similares,  celebrado com a

empresa Pacheco & Irmão, Lda. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos do n.º 3, artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos

termos do n.º 2, alínea a) da cláusula 1.ª do referido contrato  de concessão. -

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(300/2017/CMAH)------------------------

2.12.  Ent.  5164  –  Pedido  do  Núcleo  Sportinguista  da  Ilha  Terceira,

solicitando  apoio  para  a  1.ª  etapa  da  Taça do  Mundo de  Quadriatlo.  Para

ratificação do órgão executivo municipal  nos termos da alínea u) do n.º 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 Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A
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Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles de atribuição do apoio no valor de

€343,00.(301/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------

Empreitada de requalificação da Baía do Fanal

2.13.  Ent. 130 - Proposta de deliberação do Senhor Presidente da Câmara

Municipal  ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  do

despacho emanado pelo mesmo, datado de 01/06/2017, nos termos do n.º 3

do  art.º  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  no  que  respeita  à

aprovação da minuta do contrato, no valor de €2 351 406,85 acrescido de IVA

à taxa legal em vigor. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(302/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º

33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa

ou outra de interesse para o município), do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal  e  do  Regulamento

Municipal de Taxas

3.1. Ent. 6445 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando

utilização do Campo Municipal de Futebol e respetiva isenção de taxas, para a

realização  de  um  torneio  de  veteranos,  no  dia  1  de  julho,  integrado  nas

Sanjoaninas 2017. 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 d) do art.º 5.º, 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
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Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas.

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade  autorizou  este  pedido.

(303/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 4197 - Pedido do  Serviço de Desporto da Terceira, solicitando o

apoio através da cedência da máquina de manutenção dos relvados sintéticos

e respetivo operador e combustível,  para a realização de uma manutenção

especializada, após o término do ano letivo 2016/2017, dos relvados sintéticos

do  Complexo  Desportivo  Tomás  Borba,  Complexo  desportivo  Francisco

Ferreira  Drummond  e  Complexo  Desportivo  Vitorino  Nemésio.  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. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido.(304/2017/CMAH) ----------------------

3.3.  Ent.  6189  –  Pedido  do  Centro  de  Atividades de  Tempos Livres  da

Lagoa, solicitando a colaboração no transporte de um grupo de 13 crianças de

11 a 14 de julho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro  e do

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(305/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 3750 – Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra

da Ribeirinha, solicitando a colaboração em transporte a fim de darem apoio à

Associação Filarmónica Vilarinho de Carrazeda de Ansiães, que se deslocará

a  esta  Ilha  no  âmbito  de  um  intercâmbio.  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio no valor de €900,00. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º  33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um

apoio no valor proposto (€900,00)(306/2017/CMAH)---------------------------------

3.5.  Ent.  6310  –  Pedido  da  Associação  de  Estudantes  da  Escola
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Secundária  Jerónimo  Emiliano  de  Andrade,  solicitando  apoio  para

realização do baile de finalistas.  Propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€500,00)(307/2017/CMAH)------------------------------------------------------

3.6. Ent. 4804 – Pedido de Flávia Raquel Correia Medeiros, solicitando apoio

para a edição do livro “As Bruxas em Quarentena”. Propõe-se a atribuição de

um  subsídio  no  valor  de  €1.000,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

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

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

Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)(308/2017/CMAH)--------------

3.7. Ent. 5663 – Pedido do  Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha

“Recordar  e  Conhecer”,  solicitando  apoio  para  um  intercâmbio  com  o

Rancho Académico de Danças Ribatejanas, que se irá deslocar à Ilha Terceira

de 13 a 20 de agosto.  Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor  de

€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea

u)  do  n.º  1  do  art.º  33.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€500,00)(309/2017/CMAH)------------------------------------------------------

3.8.  Ent.  6083  –  Pedido  da  Escola  Básica  Integrada Francisco Ferreira

Drummond,  solicitando apoio para o “1.º Sarau Cultural da EB1/JI do Porto

Judeu”.  Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.200,00. Para

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

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal

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

a abstenção do Vereador do CDS-PP, deliberou atribuir um apoio no valor
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proposto (€1.200,00)(310/2017/CMAH)----------------------------------------------------

3.9. Ent. 5626 – Pedido da  Liga dos Combatentes – Núcleo Regional da

Angra do Heroísmo, solicitando um apoio para as despesas do almoço no

âmbito do Dia do Combatente. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor

de €500,00.  Para  deliberação do órgão executivo  municipal  nos termos da

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€500,00)(311/2017/CMAH)------------------------------------------------------

3.10.  Ent.  5665  –  Pedido  do  Grupo de  Forcados  Amadores  da  Tertúlia

Tauromáquica Terceirense,  solicitando apoio para os diversos eventos que

vão participar no corrente ano. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor

de €5.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€5.000,00)(312/2017/CMAH)----------------------------------------------------

3.11.  Ent.  1110  –  Pedido  da  Escola  Básica  Básica  Integrada  Francisco

Ferreira Drummond, solicitando apoio para a biblioteca escolar. Propõe-se a

atribuição de um subsídio no valor de €2.468,22. Para deliberação do órgão

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

75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

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

deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€2.468,22)

(313/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.12.  Ent.  5724  –  Pedido  dos  Antigos  atletas  do  Sport  Clube  Barreiro,

solicitando apoio para uma deslocação a Fátima, de 1 a 5 de junho. Propõe-se

a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
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75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00)(314/2017/CMAH) -

3.13.  Ent.  5127 – Pedido do  Terceira  Automóvel  Clube,  solicitando apoio

para  o  projeto  de  execução  do  novo  Kartódromo  Municipal.  Propõe-se  a

atribuição de um subsídio no valor de €7.369,40. Para deliberação do órgão

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

75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

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

deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€7.369,40)

(315/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.14.  Ent.  6022 – Pedido do  Angra Iate  Clube,  solicitando apoio o evento

“Xanaia Jump Azores'17”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€5.000,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  da

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€5.000,00)(316/2017/CMAH) --------------------------------------------------

3.15. Ent. 4225 – Pedido do Sport Clube Barreiro, solicitando apoio tendo em

vista a instalação de postes e redes de cabeceira. Propõe-se a atribuição de

um  subsídio  no  valor  de  €597,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

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

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

Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir um apoio no valor proposto (€597,00)(317/2017/CMAH) ---------------

3.16.  Ent.  4492  –  Pedido  da  Associação  de  Andebol  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio tendo em vista o Encontro Regional de Infantis. Propõe-se a

atribuição de um subsídio  no valor  de €450,00.  Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
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75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€450,00)(318/2017/CMAH) -

3.17. Ent. 4219 – Pedido da  Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de

Angra  do  Heroísmo,  solicitando  apoio  para  reparação  de  uma  viatura.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €4.708,20. Para deliberação

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

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

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

deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€4.708,20)

(319/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.18.  Ent.  12455 –  Proposta  da  JAÇOR – Juventude dos Açores  para o

projeto “Festival  AZURE  2017”,  aprovado  no  Conselho  Municipal  da

Juventude  no  âmbito  do  orçamento  participativo  jovem  (€20.000,00).  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  retirar  o  ponto  para  agendamento  em

próxima reunião.(320/2017/CMAH) --------------------------------------------------------

3.19.  Ent.  12454  –  Proposta  da ICHTUS -  Associação Juvenil  do  Porto

Judeu para  o  projeto  “Mentoria  e  Orientação  Vocacional”,  aprovado  no

Conselho Municipal da Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem

(€10  000).  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  retirar  o  ponto  para

agendamento em próxima reunião.(321/2017/CMAH) ------------------------------

3.20.  Ent.  13462  –  Proposta  da  AJITER  -  Associação  Juvenil  da  Ilha

Terceira para o projeto “III Feira Angra com Futuro”, aprovado no Conselho

Municipal  da  Juventude  no  âmbito  do  orçamento  participativo  jovem

(€12.500,00). Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
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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  retirar  o  ponto  para

agendamento em próxima reunião.(322/2017/CMAH) ------------------------------

3.21.  Ent. 1797 – Pedido da  Associação de Amigos da Pediatria da Ilha

Terceira, solicitando apoio tendo em vista o projeto de apoio à natalidade e à

família. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €25.000,00. Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos do  artigo  33.º  n.º  1,

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

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  de  €25.000,00,

condicionado à exclusão do cheque bebé.(323/2017/CMAH) --------------------

3.22.  Int.  1464  –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara  no  sentido  de  ser

atribuído ao Grupo Folclórico Modas da Nossa Terra, um apoio no valor de

€20.000,00,  tendo  em vista  a  realização  de  uma  parceria  para  efeitos  de

cumprimento do projeto de etnografia das Sanjoaninas 2017. Para deliberação

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

n.º  75,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

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

deliberou atribuir um apoio no valor de €20.000,00.(324/2017/CMAH) --------

3.23. Int. 1534 – Proposta do Vereador Guido Teles, no sentido de se atribuir

um  apoio financeiro no valor  de €26.785,91 e  em espécie a  12 clubes

desportivos e 6 atletas individuais, no valor financeiro de €6.000,00. Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos do  artigo  33.º  n.º  1,

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

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

unanimidade, aprovou esta proposta.(325/2017/CMAH)---------------------------

4. Contratos interadministrativo e protocolos
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4.1.  Ent.  2187  –  Minuta  do  contrato  interadministrativo  a  celebrar  entre  o

Município  e a  Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição,  no

valor de €20.000,00, tendo em vista a construção, requalificação, reparação e

manutenção de infraestruturas, nomeadamente, ao nível do Parque Infantil do

Lameirinho,  do Largo  de São  João de  Deus e  do Largo  do  Império.  Para

aprovação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 120.º e 121.º

da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  com  a

abstenção  do  Vereador  do  CDS-PP,  aprovou  esta  minuta  do  contrato

interadministrativo.(326/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

4.2.  Ent.  5128  –  Minuta  do  contrato  interadministrativo  a  celebrar  entre  o

Município e a Junta de Freguesia de Posto Santo, no valor de €20.000,00,

tendo  em  vista  a  construção,  requalificação,  reparação  e  manutenção  de

infraestruturas, nomeadamente, o parque de estacionamento da Canada de

Santo António. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos dos

artigos  120.º  e  121.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12 de  setembro.  -  A Câmara

Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, aprovou esta minuta

do contrato interadministrativo. (327/2017/CMAH)-----------------------------------

4.3.  Int.  1496  –  Minutas  dos  protocolos  a  celebrar  entre  o  Município  e  as

Unidades de Gestão Escolar do Concelho de Angra do Heroísmo, tendo

em  vista  assegurar  a  conservação  e  pequenas  reparações  dos  edifícios

escolares, no valor total de €22.500,00 Para deliberação do órgão executivo

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

setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou estas minutas

de contratos.(328/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 660 - Pedido da ACM - Associação Cristã da Mocidade, solicitando

a  renovação  do  protocolo  assinado  com  a  autarquia  para  fazer  face  às

despesas  correntes  da  referida  associação,  no  valor  de  €4.000,00.  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  renovar  o  protocolo  em  causa.
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(329/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 3723 – Acordos de projetos a celebrar entre o Município e o Campus

Universitário do Pico da Urze, tendo os seguintes objetivos:-----------------------

• Extensão da Rede WiFi da Câmara Municipal ao Campus Universitário;--

• Elaboração de um projeto de Iluminação Led do Campo Universitário;----

• Manutenção e desenvolvimento dos espaços e infraestruturas do Campo

Universitário.-------------------------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1,

alínea o) da Lei n.º 75, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, com o voto

contra  do  Vereador  do  CDS-PP,  aprovou  os  protocolos  em  causa.

(330/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

4.6. Int. 705 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Cáritas da

Ilha Terceira, para 2017, tendo em vista o apoio financeiro ao funcionamento

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo, no

valor  de  €11.285,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

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

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.

(331/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

5. Relatório de Gestão

5.1. Int. 1546 - Relatório de Gestão - Contas Consolidadas 2016 para aprovação e

posterior envio à Assembleia Municipal.  Proposta de aplicação de resultados e

aprovação do Saldo de Gerência.

-O Saldo de Gerência de 2016 é de €5 869 136,22 (cinco milhões oitocentos e
sessenta  e  nove mil  centro  e trinta  e seis  euros e  vinte e dois  cêntimos)
composto  por  €5  615  632,04  (cinco  milhões  seiscentos  e  quinze  mil
seiscentos e trinta e dois euros e quatro cêntimos) de execução orçamental e
€253 504,18 de operações de tesouraria.
Propõe-se, de acordo com os pontos 2.6 e 2.7.5 do POCAL a sua aprovação.
-O resultado líquido positivo é de €2 579 158,16.
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Nos termos do ponto 2.7.3.3 e 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei

n.º  54-A/99,  de 22 de fevereiro,  propõe-se à Assembleia Municipal,  que o

mencionado resultado seja utilizado de acordo com o proposto nas contas

individuais. - A Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do

PSD,  aprovou  este  documento  e  deliberou  submeter  o  mesmo  à

aprovação da Assembleia Municipal.(332/2017/CMAH)---------------------------

6. Atribuição de Medalhas e Insígnias

6.1. Int. 1499 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída

a  Medalha  de  Mérito  Municipal  Profissional  a  José  Armando  da  Silveira

Ficher, pelo seu relevante contributo na inovação da atividade de piscatória da

Ilha  Terceira.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  e  submissão  ao  órgão

deliberativo também para aprovação.- Após votação por escrutínio secreto,

a proposta foi aprovada com 7 votos a favor.(333/2017/CMAH)------------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 6639 – Comunicação de Patrícia Aguiar, agradecendo pela parceria

da  Autarquia,  bem  como  todo  o  apoio  prestado  no  festival  “Unborn  Fest”.

Agradece igualmente aos colaboradores do Centro Cultural pela dedicação e

empenho  no  evento  em  causa.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------

7.2. Ent. 6752 – Ofício do  Instituto Açoriano de Cultura,  agradecendo pela

colaboração  prestada  no  evento  de  celebração  da  passagem de  Fernando

Pessoa pela Ilha Terceira. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------
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7.3. Ent. 6803 – Ofício do  Grupo Desportivo Gonçalo Velho,  agradecendo

pela  colaboração e  apoio  prestado durante  a sua estadia na Ilha Terceira,

aquando do Campeonato Regional Inter Clubes de Futsal. Para conhecimento

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

7.4. Ent. 6809 – Ofício do Embaixador do Canadá, informando que tem todo o

interesse em participar na conferência sobre o CETA – Acordo Económico e

Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia. Para conhecimento do

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

7.5.  Ent.  6811  –  Ofício  do  Comissariado  dos  Açores  para  a  Infância,

agradecendo pelo apoio prestado aquando do encontro Regional das CPCJ

dos Açores, nomeadamente, os colaboradores Sandra Costa, Ruben Machado,

bem  como  restante  equipa  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

7.6.  Ent.  6898  –  Ofício  da  ATAM  –  Associação  dos  Trabalhadores  da

Administração Local, agradecendo pela Autarquia ter acolhido a 5.ª RAP de

2017,  bem como  por  todo  o  apoio  logístico.  Para  conhecimento  do  órgão

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

7.7. Ent. 6906 – Ofício do Centro Comunitário da Terra Chã, manifestando o

seu reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do

projeto “Haja  Saúde”.  Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A

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

7.8. Ent. 6949 – Ofício da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia,

agradecendo  pela  colaboração  prestada  aquando  da  reunião  internacional

“Atlantic  Interactions: High Level Industry-Science-Government Dialogue”. Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------
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7.9. Ent. 6562 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º

da  Lei  do  Orçamento  do  Estado  para  2017  –  serviços  de  manutenção  de

contentores  subterrâneos,  pelo  período  de  3  anos.  Para  conhecimento  do

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

7.10.  Ent.  6720  -  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo, a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do

artigo 49.º da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – serviços para avaliação

de  terreno destinado a  servidão  de aqueduto,  no âmbito  da empreitada de

remodelação do sistema de águas residuais da Cidade. Para conhecimento do

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

7.11.  Ent.  6726  -  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo, a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do

artigo 49.º da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – serviços de assistência

técnica  e  manutenção  da  UPS-MATRIX da  ETARAH,  por  um período  de  3

anos. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal

tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------

7.12.  Ent  6366  –  Ofício  do  Tribunal  de  Contas  –  Secção  Regional  dos

Açores, comunicando o visto no processo de fiscalização prévia da Empreitada

de  Construção  do  Centro  Interpretativo  de  Angra  do  Heroísmo.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

7.13.  Ent.  6068  –  Alteração  n.º  7  ao  Orçamento  e  GOP'S  da  Câmara

Municipal para 2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal. Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------
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7.14.  Int.  1525  –  Alteração  n.º  8  ao  Orçamento  e  GOP'S  da  Câmara

Municipal para 2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal. Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

Fora da agenda

Votos de louvor

Voto de Louvor, a título póstumo, a Maria Carmel Ávila. -  Após votação por

escrutínio  secreto,  a  proposta  foi  aprovada  com  7  votos  a  favor.

(334/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

Voto  de  Louvor  ao  Desportivo  Matraquilhos  Futebol  Clube.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou este Voto. (335/2017/CMAH)------------

Voto de Louvor, a título póstumo, a  Júlio Maria Antunes Sousa Larcher. -

Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 votos

a favor. (336/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------

Voto de Louvor, a título póstumo, a André Lourenço Ferreira. - Após votação

por  escrutínio  secreto,  a  proposta  foi  aprovada  com  7  votos  a  favor.

(337/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e quarenta 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, 8 de junho de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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