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No dia dezasseis de outubro de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de

Sessões do edifício  dos Paços do Concelho a reunião ordinária  pública  da

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.--------------------------------------------------

Pelas  14H35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

                      
                     

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 19 da reunião ordinária de 15 de setembro de 2017.

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

RATIFICAÇÕES

2.  Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal,

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,

cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa  ou outra  de interesse para o

município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal e isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea

b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3

do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 10838 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  para  o  período  de  17  a  25  de

setembro de 2017, por ocasião das Festas de São Carlos da freguesia de São
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Pedro,  efetuado pela  Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, 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.(522/2017/CMAH)----------------------------------------------

2.2. Ent. 11814 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização

de  espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira

Automóvel Clube, para os dias 15 e 16 de setembro de 2017, destinada ao

Rali  Além  Mar/XXXIX  Ilha  Lilás,  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.

(523/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 12170 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  para  o  período  de  17  a  25  de

setembro de 2017, por ocasião das Festas de São Carlos da freguesia de São

Pedro, efetuado pela Associação Marcha dos Veteranos, 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.(524/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2.4. Ent.  12325 –  Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo  TAC –

Terceira Automóvel Clube, para o dia 24 de setembro de 2017, 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
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75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(525/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent.  12378 – Pedido isenção de taxas,  referente a licença especial  de

ruído, efetuado pelo Grupo de Balhos e Cantares da Ilha Terceira, para o dia

21 de outubro de 2017, destinada a música ao vivo, por ocasião de um festival

de  sopas,  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.

(526/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 12383 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de

ruído,  efetuado  pelo  Sport  Clube  “Os  Leões”,  para  os  dias  23  e  30  de

setembro  e  7,  14,  21  e  28  de  outubro  de  2017,  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.(527/2017/CMAH)-----------------------------------------------

2.7. Ent. 12561 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de

ruído,  efetuado  pela  Sociedade  Filarmónica  Recreio  dos  Lavradores  da

Ribeirinha, para o dia 14 de outubro e de 28 de outubro a 1 de novembro de

2017, destinada a tourada, procissão e aniversário da referida Sociedade, 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.(528/2017/CMAH)-----------------------------------------------
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2.8. Ent. 7289 -  Pedido  do  triatleta  Rui  Pedro  Almeida  Costa,  solicitando

utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção

de taxas,  para a realização dos treinos de preparação para o  Campeonato

Ibérico  de  Triatlo,  distância  Ironman,  previsto  para  21  de  outubro.  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 alínea

a) do n.º 2 do Art.º 22.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a

Coletividades Desportivas e Atletas Individuais,  traduzindo-se em apoio "em

espécie" ao abrigo da alínea b) do Art.º 3.º do mesmo regulamento. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Vereador Guido Teles.(529/2017/CMAH)--------------------------------------------------

2.9. Ent.  11355 -  Pedido  dos  Marítimos  de  São  Mateus  Sport  Clube,

solicitando a cedência de um palco, para ser utilizado durante as festividades

do referido clube, no período de 01 a 03 de setembro. 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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(530/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 12334  – Pedido  da Sociedade  Filarmónica  União  Católica  da

Serra da Ribeirinha, solicitando a cedência de duas grades com sinais de

transito proibido para, serem utilizadas aquando das festas de Nossa Senhora

das  Mercês,  na  freguesia  da  Feteira.  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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(531/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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2.11. Ent. 11697 -  Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,

para  utilização  regular  das  Piscinas  Municipais,  durante  o  ano  letivo,  e

respetiva isenção de taxas. 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 bê) 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  alínea  a)  do  n.º  2  do  Art.º  22.º  do

Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e

Atletas Individuais, traduzindo-se em apoio "em espécie" ao abrigo da alínea b)

do Art.º 3.º do mesmo regulamento.- A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(532/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent.  10543  - Pedido do  Clube Desportivo do Centro Comunitário do

Posto Santo, solicitando utilização do Pavilhão desportivo do Posto Santo e

respetiva isenção de taxas, para a realização dos treinos regulares da equipa

de  veteranos  da  época  desportiva  2017/2018.  Para  ratificação  do  órgão

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

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

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

Utilização das Instalações Desportivas Municipais e alínea a) do n.º 2 do Art.º

22.º  do  Regulamento  Municipal  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades

Desportivas  e  Atletas  Individuais,  traduzindo-se  em apoio  "em espécie"  ao

abrigo da alínea b) do Art.º 3.º do mesmo regulamento. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador

Guido Teles.(533/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 14669 – Pedido da Associação Porta +Jazz, solicitando a cedência

do  Teatro  Angrense  para   a  edição  2017,  do  “+  Jazz”,  bem  como  apoio

financeiro  para  o  efeito.  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

6



praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(534/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent.  5452 - Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira, solicitando apoio na

cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra

do Heroísmo para projeção da antestreia  do filme "A Odisseia",  de Jérôme

Salle,  e  respetivo  apoio  técnico  na  projeção.   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  Presidente  da  Edilidade.

(535/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.15. Ent.  12265 – Pedido da  Casa do Povo do Porto Judeu,  solicitando a

utilização do Pavilhão Pedro Francisco, para atividades Culturais da Freguesia.

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.(536/2017/CMAH)----------------

2.16. Ent. 15082 – Pedido de Maria de Fátima dos Santos Belerique Freitas ,

solicitando que seja aceite o requerimento de candidatura à Bolsa Angra +,

referente ao seu filho André Belerique Freitas, visto o mesmo não ter efetuado

o pedido de renovação na altura devida. 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.

(537/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

Documentos para conhecimento

Ent. 12650 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo pelo apoio concedido aquando da formação para Cuidadores de

Pessoas com Demência. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

Ent. 12824 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo  pelo  apoio  concedido  aquando  do  mês  das  demências.  Para

conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal  tomou

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

Ent. 12644 – Ofício da Câmara Municipal de Ponta Delgada, remetendo um

voto de reconhecimento no seguimento do convívio anual da população sénior

daquele  Concelho.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

Ent.  12648  – Carta  de  José  Henrique  Henriques  Simões  Flores,

agradecendo pelo modo gentil como foi atendido em audiência, bem com pela

célere  e  justa  resolução  do  problema  apresentado,  relativo  a  saneamento

básico.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

Ent. 12902 – Mail do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada,

Fernando  Manuel  Fernandes,  agradecendo  o  contributo  prestado  pela

Câmara  Municipal,  no  mandato  que  agora  termina.  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  quinze  horas da  qual  se  lavrou  a  presente  ata  que,

depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.--------------------------------------------------

 

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por

unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. ------------------------------

Angra do Heroísmo, 16 de outubro de 2017.

9



O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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