
CÂMARA MUNICIPAL 
DE

ANGRA DO HEROÍSMO

ATA N.º 14/2016 

A REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E
DEZASSEIS  

(Contém     folhas)

 
MEMBROS PRESENTES:

PRESIDENTE  José Gabriel do Álamo de Meneses-------------

             VEREADOR     Paulo Alexandre Silva Lima------------------------

  VEREADORA   Letícia Maria Dias Lourenço Vieira--------------

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

             VEREADOR    António Lima Cardoso Ventura-------------------

             VEREADOR    Alonso Teixeira Miguel------------------------------

VEREADORA Catarina  Cristina  Ribeiro  da  Rocha   

Gonçalves Silva Matias ----------------------------

MEMBROS AUSENTES:

PRESIDENTE ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADORA ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------



 
No dia dezoito de julho de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de Sessões

do  edifício  dos  Paços  do  Concelho  a  reunião  ordinária  pública  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, no espaço reservado ao público, interveio a

Doutora  Antonieta  Costa  que  apresentou  fotografias  dos  locais  onde  se

encontravam os bens a classificar como paisagens rupestres. -----------------------

O Vereador António Ventura questionou qual era base que a levava a afirmar

que as marcas nas pedras eram efetuadas pelo homem e qual a proposta que

apresentava. ----------------------------------------------------------------------------------------

A Doutora Antonieta Costa respondeu que se tratava de uma evidência que

podia  ser  comprovada  por  qualquer  pessoa  que  esteja  desperta  para  esta

questão, dada a quantidade e a forma que apresentavam. ----------------------------

O Presidente referiu que não estava previsto nas competências da autarquia a

classificação de paisagens, sendo uma atribuição do Governo Regional,  por

força de legislação regional, nacional e europeia. ----------------------------------------

O Vereador António Ventura considerou de maior interesse se proteger os bens

culturais. No entanto, concordou com a posição do Presidente que devia ser o

Governo a tratar da matéria. -------------------------------------------------------------------

O Presidente deu informações complementares sobre as reuniões que teve

com  os  investigadores  George  Nash  e  Barry  Cunliffe,  que  numa  primeira

abordagem  encontraram  muitas  semelhanças  com  as  gravuras  que  se

encontravam espalhadas ao longo da costa atlântica da Europa. Mais informou



que aqueles especialistas entendiam que os bens indicados deviam ser alvo de

estudos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel defendeu que o que foi apresentado não deixava

margem para  dúvida  que  era  feito  pelo  homem e  entende  que  também o

município se deveria envolver no processo de classificação, apesar de que, por

esta via, será redundante.-----------------------------------------------------------------------

O Presidente defendeu que sendo uma competência do Governo Regional, o

mesmo terá de se pronunciar sobre a matéria. -------------------------------------------

Também esteve presente a Dr. Juliana Carvalhal para esclarecer a situação do

Centro Humanitário da Cruz Vermelha em Angra do Heroísmo. ---------------------

A Vereadora Catarina Matias questionou a  qual  a  atual  situação  do Centro

Humanitário da Cruz Vermelha. Tendo em conta que era uma instituição com

grande  valor  para  os  residentes,  pelo  trabalho  prestado  à  população,

nomeadamente, na prestação de cuidados de saúde ao fim-de-semana. ---------

A Dr.ª  Juliana Cravalhal  informou que a situação do Centro  Humanitário da

Cruz Vermelha estava muito complicada, os vencimentos estavam com três

meses de atraso e os protocolos com o Governo Regional estavam a aguardar

a assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------

Informou que o Posto de Socorros fechou por falta de verba para pagar os

enfermeiros e porque o Centro de Saúde passou a abrir ao fim-de-semana. -----

O Presidente referiu que da parte da autarquia se manteve o protocolo o qual

será renovado com aumento do valor. Salientou que a reestruturação que foi

operada na instituição levou ao afastamento da população. --------------------------

A Dr.ª Juliana Carvalhal informou que o Centro estava a fazer um esforço para

continuar com os transportes, o apoio ao desporto e de reativar os serviços que

se prestava anteriormente. ---------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel questionou se houve má gestão ou apenas a quebra

dos protocolos. -------------------------------------------------------------------------------------

A Dr.ª Juliana Carvalhal  informou que houve um perda de credibilidade. ---------

O  Presidente  concordou  que  houve  uma  perda  de  confiança  com  o

consequente afastamento dos voluntários e sócios. Salientou que da parte da

autarquia estava disponível para apoiar no que fosse possível. ----------------------



A Dr.ª Juliana Carvalhal referiu que o Centro sempre assumiu a autarquia como

parceiro, salientando que nesta fase a ajuda era essencial. ---------------------------

O Vereador António Ventura referiu que a Cruz Vermelha era uma instituição à

qual as pessoas podiam recorrer. Concordou que as alterações realizadas e as

pessoas  que  as  conduziu  surpreendeu  pela  negativa,  embora  as  intenções

fossem boas. Manifestou solidariedade para com a instituição e defendeu que

nunca deveria ter havido a quebra de protocolos e consequente redução da

atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel defendeu que a recuperação da confiança depende

da retoma dos serviços. -------------------------------------------------------------------------

A Vereador Catarina Matias propôs a realização de um evento conjunto para

promover a imagem da instituição. -----------------------------------------------------------

Terminada  a  intervenção  do  público,  o  Presidente  informou  que  pretendia

proceder à reestruturação da orgânica do Município, com o objetivo de permitir

uma maior funcionalidade dos serviços. ----------------------------------------------------

A proposta irá manter o número de chefias, incidindo apenas na alteração de

competências. Questionou os Vereadores sobre a matéria. ---------------------------

O  Vereador  Alonso  Miguel  entende  que  deveria  haver  uma chefia  só  para

cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador António  Ventura referiu  que se a proposta era  para melhorar  a

gestão, resultando dai a melhoria da eficácia e da eficiência do sistema nada

tinha a opor. ----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 13 da reunião ordinária de 4 de julho de  2016. -  A

ata  foi  aprovada  com  a  abstenção  do  Vereador  Alonso

Miguel.-----------------------------------------------------------------------------------------------



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.  2252 –  Pedido de isenção de taxas,  referente  à ocupação da via

pública, na Praça Velha, efetuado pelo Clube de karaté, 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.

(387/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 5724 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos por ocasião de festividades, com vista

a angariação de fundos, efetuado pela  Sociedade Recreativa Rainha Santa

Isabel, 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.

(388/2016/CMAH).---------------------------------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  6474 – Pedido de licença especial  de ruído,  efetuado pelo  TAC –

Terceira Automóvel Clube, para o dia 19 de junho de 2016, destinada a prova

da modalidade 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.

(389/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.4.  Ent.  6551  –  Pedido  de licença  especial  de ruído,  efetuado  pelo  Sport

Clube “Os Leões”, para o dia 18 de junho de 2016, destinada a bailes, 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. (390/2016/CMAH)----------------------------------------------

2.5.  Ent.  6719 – Pedido de isenção de taxas,  referente a  licença de ruído,

destinada  ao  lançamento  de  foguetes  por  ocasião  das  Festas  Sanjoaninas

2016,  efetuado pela  Pirotecnia Oleirense – Fogos de Artifício,  Lda,  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. (391/2016/CMAH)----------------------------------------------

2.6.  Ent.  7130  –  Pedido de licença  especial  de ruído,  efetuado  pelo  Sport

Clube “Os Leões”, para os dias 25 e 26 de junho de 2016, destinada a bailes,

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.(392/2016/CMAH)-----------------------------------------------

2.7. Ent. 7586 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização

de espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas

Activa,  para os dias 8, 9 e 10 de julho de 2016, destinada ao 7 Grande Prémio

de Ciclismo dos Açores, 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.(393/2016/CMAH)----

2.8.  Ent.  7839  –  Pedido  de licença  especial  de ruído,  efetuado  pelo  Sport

Clube “Os Leões”,  para o dia 9 de julho de 2016, destinada a bailes, 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.(394/2016/CMAH)-----------------------------------------------

2.9.  Ent.  8118 – Pedido de licença especial  de ruído,  efetuado pelo  TAC –

Terceira Automóvel Clube, para o dia 17 de julho de 2016, destinada a treino

da modalidade 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.

(395/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 4674 – Proposta da JAÇOR – Juventude dos Açores para o projeto

“Festival  AZURE  2016”,  aprovado  no  Conselho  Municipal  da  Juventude  no

âmbito do orçamento participativo jovem. Para ratificação do órgão executivo

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

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

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(396/216/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 5976 - Pedido da Câmara Municipal do Nordeste, solicitando apoio

na receção de alunos da Escola Básica e Secundária do Nordeste, em visita de

estudo à Terceira no âmbito do Clube de Empreendedorismo. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º

75/2013  de  12  de  Setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,



ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(397/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 5156 – Proposta da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba

para  o  projeto  “Angra  do  Heroísmo  Palco  de  Arte”,  aprovado  no  Conselho

Municipal da Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem (€100,00).

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º

da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles. (398/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 2065 - Pedido do Grupo da Biodiversidade dos Açores (cE3c) da

Universidade  dos  Açores,  solicitando  colaboração  na  disponibilização  e

montagem de tendas/toldos com as áreas de 17mx20m e 15mx12m, para o

Congresso Internacional "ISLAND BIOLOGY 2016" a realizar no 20 de julho.

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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(399/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2.14. Ent. 7144 - Pedido do Angra Iate Clube, solicitando apoio na cedência

gratuita  das  piscinas  para  duas  atividades  a  desenvolver  no  âmbito  do

programa "Férias Ativas".  Para ratificação do órgão executivo  municipal  nos

termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles. (400/2016/CMAH)----------------------------

2.15. Int. 2054 – Atribuição de apoio ao  Grupo Folclórico Modas da Nossa

Terra, para efeitos de organização do projeto de etnografia das Sanjoaninas

2016. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (401/2016/CMAH)------



2.16.  Ent.  6675  –  Pedido  da  Comissão  de  Festas  de  Santo  António  da

Ribeirinha  –  Rua  da  Igreja,  solicitando  a  cedência  de  um  palco  e  uma

estrutura retangular, para a realização das citadas festas. Para ratificação do

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

artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vice Presidente da Edilidade. (402/2016/CMAH)------------------

2.17. Ent. 6567 – Pedido do Império da Rua Nova, solicitando a cedência de

um palco paras a realização das festas daquele Império. Para ratificação do

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

artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(403/2016/CMAH)------------------

2.18. Ent. 7869 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Largo

de São Bento, solicitando a cedência de uma viatura de 9 lugares, tendo em

vista  o  transporte  de  sete  elementos  do  grupo  “Os  Capitães  da  Areia”  do

aeroporto para o Hotel Zenite. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos conjugados da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo

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

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(404/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2.19. Ent. 7330 – Pedido da Direção Regional das Comunidades, solicitando

apoio em transporte para os participantes na formação “Açores 2016”. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º  e do n.º 3 do artigo 35.º   da Lei  n.º 75/2013 de 12 de

Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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



administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(405/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3. Aprovação de cadernos de encargos e lançamento do concurso público

3.1. Ent. 12380 – Caderno de encargos e lançamento do concurso público da

empreitada do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, nos termos do

n.º 1 do artigo 36.º e n.º 2 do artigo 40.º, ambos do CCP. Para ratificação do

órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/203,

de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (406/2016/CMAH)---

3.2.  Ent. 4561 – Caderno de encargos e lançamento do concurso público da

empreitada da Escola de Santa Bárbara, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º e

n.º  2  do  artigo  40.º,  ambos  do  CCP.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal,  nos  termos do n.º  3  do artigo  35.º  da Lei  n.º  75/203,  de 12 de

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

administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(407/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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

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

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

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

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal  e  do  Regulamento

Municipal de Taxas

4.1.  Ent.  4033 - Pedido da  Associação dos Amigos da Pediatria da Ilha

Terceira, solicitando  apoio  financeiro  no valor  de €1.700,00  e  cedência  do



pequeno  auditório  e  foyer  do  Centro  Cultural  para  as  I  Jornadas  da

Adolescência a realizar a 7 e 8 de outubro de 2016. Para deliberação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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,

autorizou este pedido e deliberou atribuir um subsídio no valor proposto

(€1.700,00). (408/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------

4.2.  Ent.  2447  -  Pedido  da  Cáritas  da  Ilha  Terceira para  renovação  do

protocolo cujo objetivo é a implementação de um conjunto de ações capazes

de promover o desenvolvimento sócio educativo e o sucesso escolar no ensino

pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Para deliberação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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,

autorizou a renovação do protocolo em causa.(409/2016/CMAH)--------------

4.3.  Ent.  5419  -  Pedido  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Terra  Chã,

solicitando apoio financeiro no valor de €9.354,00, para substituição do teto da

casa paroquial. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e da

alínea 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 um subsídio no

valor proposto (€9.354,00).(410/2016/CMAH)-------------------------------------------

4.4.  Ent.  7045 -  Pedido  da Irmandade do Divino Espírito Santo de  São

Bartolomeu, solicitando a cedência de um palco grande para o período de 27

a  31  de  julho,  para  as  festas  dos  Regatos.  Para  deliberação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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,

autorizou este pedido. (411/2016/CMAH)------------------------------------------------



4.5. Ent. 5475 – Pedido da Tuna Académica Feminina da Universidade dos

Açores Musa & Tuna – Campus de Angra do Heroísmo,  solicitando apoio

para o processo da constituição de associação sem fins lucrativos para aquela

Tuna.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €758,20.  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.  -   A Câmara Municipal,  por

unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€758,20)

(412/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.6. Ent. 5193 – Pedido de  Wendy Marie Toste Ferreira Vieira,  solicitando

apoio para a edição do livro “História da Ribeirinha”. Propõe-se a atribuição de

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

municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

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

12 de setembro. -  A Câmara Municipal, deliberou atribuir um subsídio no

valor proposto (€1.000,00), com abstenção da Vereador Catarina Matias,

no termos CPA. (413/2016/CMAH)----------------------------------------------------------

4.7. Ent. 3719 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo da Ribeira

Seca,  solicitando  apoio  para  a  reparação  de  30  mesas  e  60  bancos  da

dispensa  do  Império.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de

€1.500,00, a ser pago em nome da Fábrica da Igreja de São Sebastião. Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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  um  subsídio  no  valor  proposto

(€1.500,00)(414/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 4959 – Pedido da  AIPA – Associação de Imigrantes nos Açores,

solicitando apoio para a conferência “Somos todos Refugiados”. Propõe-se a

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



executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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  um  subsídio  no  valor  proposto  (€500,00)

(415/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.9. Ent. 8130 – Pedido da Irmandade de São Pedro Ad'Vincula, solicitando

apoio para aquisição de tintas para pinturas no interior da residência. Propõe-

se a  atribuição de um subsídio no valor  de €630,00.  Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo

a Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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  um  subsídio  no  valor  proposto  (€630,00)

(416/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.10. Ent.  4688 – Pedido da  Junta de Freguesia da Feteira,  solicitando o

empréstimo de uma estrutura para bazar das Festas de Nossa Senhora das

Mercês.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e da

alínea 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,  autorizou  este  pedido.

(417/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

4.11. Ent. 6941 – Pedido da Associação Regional de Criadores de Toiros de

Tourada à Corda, solicitando apoio para a promoção e divulgação da Festa

Brava,  no  âmbito  do  desfile  de tauromaquia  das  Sanjoaninas,  no valor  de

1.500,00  €.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e da

alínea 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 um subsídio no

valor proposto (€1.500,00)(418/2016/CMAH)--------------------------------------------



5. Aprovação de minutas

5.1. Ent. 7201 – Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e

a  APALIT  –  Associação  de  Profissionais  de  Automóveis  Ligeiros  da

Terceira, cujo objeto é a concretização do processo de cancelamento de uma

licença de transporte público de aluguer de veículos automóveis ligeiros de

passageiros (táxis) no Concelho de Angra do Heroísmo, cujo titular  é João

Fernando Veríssimo Fernandes, mediante um apoio no valor de €20.000,00.

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.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(419/2016/CMAH)-----------

5.2. Int. 2322 – Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e

a  Associação  Cultural  Angrajazz,  cujo  objeto  é  o  apoio  nas  despesas

correntes no ano de 2016, mediante a atribuição do valor de €32.500,00. 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.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(420/2016/CMAH)-----------

5.3. Ent. 916 – Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e

o  Centro  Humanitário  da  Terceira  da  Cruz  Vermelha  Portuguesa,  cujo

objeto é a cooperação no domínio das atividades de interesse municipal de

natureza  social,  no  apoio  a  eventos  sociais  desportivos,  no  valor  de

€15.000,00.  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.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  de  protocolo.

(421/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

5.4  Ent. 787 – Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e

o  COFIT  –  Comité  Organizador  de  Festivais  Internacionais  da  Ilha

Terceira,  tendo  em  vista  a  comparticipação  de  despesas  correntes  desta



entidade para o ano 2016,  mediante a atribuição do valor de €24.250,00. Para

aprovação do órgão executivo, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(422/2016/CMAH)-----------

5.5 Ent. 2291 – Minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município e

o Cine Clube da Ilha Terceira, para ocupação a título gratuito, da divisão do

edifício sito na Rua Dr.  Eduardo Abreu, n.º 8 – r/c esquerdo, Freguesia de

Santa Luzia. Para deliberação do órgão executivo municipal,  nos termos da

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

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  de  contrato  de

comodato. (423/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------

5.6. Ent. 6084 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta

de Freguesia da Sé, cujo  objeto  é  a instalação de bombas de calor  para

águas  quentes  sanitárias  na  sede  do  Sport  Clube  Lusitânia,  no  valor  de

€8.310,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo

120.º  da  Lei  n.º  75,  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  esta  minuta  de  contrato.  interadministrativo.

(424/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

6. Zona Industrial de Angra do Heroísmo – lote 9

6.1.  Ent.  747/2014  –  Informação  dada  pela  Sub  Unidade  de  Contratação

Pública e Gestão Patrimonial, dando conta do não pagamento, por parte da

empresa  Frois  &  Silva  Comércio  Internacional,  Lda.,  das  prestações

pecuniárias devidas pelo direito de superfície sobre o lote 9 da ZIAH, sito no

Caminho  d’Justa,  freguesias  do  Porto  Judeu  e  São  Bento,  descrito  na

Conservatória do Registo Predial com os n.ºs 1038 e 2514 e inscrito na matriz

predial urbana sob o artigo 1148º, de freguesia de São Bento, para autorização

da  Câmara  Municipal  no  sentido  de  resgatar  a  cedência  do  direito  de



superfície, a título de sanção, por força do n.º 5 do artigo 6º  e da alínea a) n.º

2 do artigo 8.º,  ambos do Regulamento do Parque Industrial  e da cláusula

décima da escritura de constituição do direito de superfície realizada a 6 de

fevereiro de 2007, bem como autorizar a imputação ao requerente do total em

dívida das prestações em atraso, no valor de € 5.400,00, acrescido dos juros

de  mora,  em  sede  de  execução  fiscal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou o proposto nesta informação. (425/2016/CMAH)-----

7.  Recomendação  –  realização  de  estudos  dos  bens  arqueológicos

localizados na Serra da Ribeirinha e Grota do Medo

7.1. Ent. 5337 – Recomendação ao Governo Regional da Região Autónoma

dos  Açores  no  sentido  de  serem  realizados  estudos  dos  bens  de  origem

antrópica localizados nos lugares da Serra da Ribeirinha e Grota do Medo.

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea f) do n.º

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou esta recomendação.(426/2016/CMAH)-------------

8. Aprovação de votos

8.1.  Int.  2331 – Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel  Henrique Assis

Ferreira. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este Voto de

Pesar.(427/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento



9.1.   Ent.  7607 – Ofício  da  Direção Regional do Desenvolvimento Rural,

agradecendo pela colaboração desta Câmara Municipal na realização do “1.º

Encontro de Desenvolvimento Local de Base Comunitária”. Para conhecimento

do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

9.2. Ent. 7296 – Ofício da Clube Naval da Madalena, agradecendo pelo apoio

prestado à comitiva daquele Clube que participou no Campeonato de Escolas

de  Vela,  organizado  pelo  Angra  Iate  Clube,  durante  as  Sanjoaninas.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

9.3. Ent. 7339 – E-mail da  Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,

agradecendo  pelo  envio  dos  livros  técnicos  sobre  a  viola  da  terra.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

9.4. Ent. 7925 – Ofício do Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional dos

Açores,  agradecendo  pelo  apoio  concedido  aquando  do  “IV  INDABA

Regional/III RenoAçores”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

9.5.  Ent.  7440  –  Ofício  da  Confraria  Gastronómica  “Gastrónomos  dos

Açores”,  agradecendo toda a disponibilidade e acolhimento aquando do Dia

Nacional da Gastronomia Portuguesa “Festa da Alcatra”. Para conhecimento do

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

9.6.  Int.  2254,  2306  a  2309  –  Segunda,  terceira,  quarta,  quinta  e  sexta

alteração  ao  Orçamento  e  GOP'S da  Câmara  Municipal  de  2016.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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



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

declarou encerrada a reunião,  pelas onze horas e trinta 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, 18 de julho de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________


