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No dia  catorze  de  dezembro  de  dois  mil  e  quinze  realizou-se  na  Sala  de

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

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

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

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

Período de antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Presidente  informou  que  apesar  da

incineradora estar  a  funcionar,  ainda não foi  possível  injetar  eletricidade na

rede, por estar em falta a licença da injeção na rede, que se prevê para breve.--

Salientou que neste momento estavam a decorrer sete empreitadas na Teramb,

nomeadamente, construção do centro de processamento de resíduos animais,

do  centro  de  compostagem  para  verdes  e  material  orgânico,  de  dois

reservatórios  de  água,  de  uma  ETAL,  de  um ecoponto,  construção  de  um

parque de viaturas apreendidas e a asfaltagem dos arruamentos. ------------------

Referiu  que decorrente do financiamento  a 100% da construção da CVE a

empresa ficou sem dívidas. --------------------------------------------------------------------

Propôs na sequência da inauguração, ontem, do Pavilhão Desportivo do Posto

Santo, que se endereçasse um louvor à equipa do desporto da autarquia pelo

bom desempenho nos trabalhos conducentes à abertura daquele espaço. -------

Após a conclusão dos pacotes de estradas, em que foram realizadas obras de

asfaltagem,  desde dos Altares a São Sebastião,  propôs o agendamento da

respetiva inauguração no mês de janeiro. --------------------------------------------------

Por  outro  lado,  informou  que  na  reunião  da  Associação  de  Municípios  da

Região Autónoma dos Açores, do passado dia sete de dezembro, foi tratado o

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação à execução dos fundos comunitários do PO 2020, flexibilizando até

31  de  dezembro  de  2016  a  repartição  por  eixos,  o  que  significava  que  a

autarquia teria de gastar cerca de 5,6 milhões de euros, o que será um grande

desafio para 2016. --------------------------------------------------------------------------------
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Está  concluído  o  acordo  sobre  o  plano  de  desratização  com  o  Governo

Regional, tendo ficado prevista a desratização na ilha Terceira. ---------------------

Em  relação  à  iluminação  pública,  não  se  obteve  uma  solução  pelo  que  o

assunto transitou para a próxima reunião. --------------------------------------------------

Por  último,  também  informou  que  foram  assinados  acordos  com  unidades

orgânicas das escolas EBI dos Biscoitos, EBI de Angra do Heroísmo e EBI

Ferreira  Drummond,  no  sentido  da  transferência  de  verbas  para  pequenas

reparações nas escolas do primeiro ciclo.  Apenas a EBS Tomás Borba não

assinou o acordo.----------------------------------------------------------------------------------

Referiu  ainda que a  animação de Natal  tem tido  boa adesão por  parte  da

população e dos visitantes, necessitando um maior empenho do comércio. ------

O  Vereador  Guido  Teles  informou  que  foi  lançada  no  início  da  semana  a

aplicação Visit  Angra que permite  a navegação na cidade através de GPS,

online e offline, com informação dos principais pontos de interesse turístico da

cidade em português, inglês e francês, estando em preparação a tradução para

alemão.  Acrescentou  ainda  que  esta  permitia  também  o  acesso  à  agenda

cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias lembrou o compromisso de construção de um

muro de betão, para solucionar o problema de infiltrações de água em São Luís

n.º 302,  onde sempre que chove a água e terra entram nas casas. ----------------

O Presidente comprometeu-se em mandar verificar a situação e informou que

as pequenas reparações, decorrentes das intempéries de 3 e 4 de setembro,

estavam  praticamente  resolvidas,  faltando  apenas  a  reparação  da  canada

Ruída. Quanto às grandes intervenções informou que estavam a decorrer os

procedimentos decorrentes da contratação pública. -------------------------------------

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas

1.1.  Aprovação da ata n.º 23 da reunião ordinária de 16 de novembro de 2015.

- A ata foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------
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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.  2809  –  Adenda ao protocolo celebrado  entre  o  Município  e  os

Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, cujo objetivo é regular a

assistência aos utentes do Complexo de Piscinas de Angra do Heroísmo,

por  o  mesmo  ter  integrado  o  Parque  Desportivo  Municipal,  para

ratificação nos termos da alínea mo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º

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

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.

(604/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent.  57  -  Pedido  da  Associação  Cultural  Burra  de  Milho para  a

cedência  de  100% da  bilheteira  obtida  aquando  da  realização  da  9.ª

Extensão do Indie Lisboa – Festival Internacional de Cinema, em  Angra

do Heroísmo, no valor total de 192 euros e 72 cêntimos, após dedução

do  IVA.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  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 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.(605/2015/CMAH)---------------------------------------------------
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2.3. Ent.  10730  –  Pedido  da Associação de  Atletismo da  Ilha  Terceira,

solicitando a utilização do Salão Nobre, no dia 14 de novembro findo,

para  a  entrega  de  troféus  alusivos  ao  Campeonato  de  Estradas

2014/2015. Para ratificação do órgão executivo 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 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. (606/2015/CMAH)-------------------------------------------------------

2.4. Ent. 12441 – Pedido da Junta de Freguesia dos Biscoitos, solicitando o

empréstimo de duas tendas de 3x3, para uma festa a realizar no dia  30

de  novembro,  na  freguesia  dos  Biscoitos.   Para  ratificação  do  órgão

executivo 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. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade.(607/2015/CMAH)--------------------------------

2.5. Ent. 11825 - Pedido do Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha

Recordar é Viver, solicitando apoio no empréstimo dos jogos tradicionais

para atividade a realizar no dia 14 de novembro de 2015. Para ratificação

do órgão executivo 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 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.

(608/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent.  11422  -  Pedido  dos  Veteranos  de  São  Mateus  da  Calheta,

solicitando  a  utilização  do  Campo  de  Futebol  de  São  Mateus,  para

realização  de  um jogo  de  treino,  no  dia  14  de  novembro  de  2015  e
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respetiva isenção de taxas no valor de 120€. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1

al.  b)  e  n.ºs  2  a  6  do  artigo  6.º  do  Regulamento  de  utilização  das

instalações  desportivas  municipais  e  do  n.º  2  do  artigo  6.º  do

Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo, 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. (609/2015/CMAH)-------------------------------------------------------

2.7. Ent. 11037 - Pedido dos  Veteranos de São Mateus da Calheta , para

utilização do Campo de Futebol de São Mateus, para realização de um

torneio, no dia 21 de novembro de 2015 entre as 15 e as 19 horas e

respetiva isenção de taxas no valor de 160€. Para ratificação do órgão

executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e

n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações

desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas

de Angra do Heroísmo, 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.

(610/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent.11339 - Pedido do  Sport Club Salão de São Mateus da Calheta,

para utilização do Campo de Futebol de São Mateus, para realização de

um jogo de treino, no dia 7 de novembro de 2015 e respetiva isenção de

taxas no valor de 120€. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do

artigo  6.º  do  Regulamento  de  utilização  das  instalações  desportivas

municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do

Heroísmo,  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.

(611/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------------------
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2.9. Ent.  11667  -  Pedido  de  turma  do  PROFIJ  da  Escola  Secundária

Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando apoio na cedência de duas

pistas  das  Piscinas  Municipais  para  aula  de  natação,  no  dia  14  de

novembro  entre  as  13h00  e  as  14h00.  Para  ratificação  do  órgão

executivo 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  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.

(612/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.10.Ent.  11436  -  Pedido Associação  de  Natação  da  Região  Açores,

solicitando apoio na cedência das Piscinas Municipais para a realização

de  competições,  nos  dias  14  de  novembro,  28  de  novembro,  30  de

Janeiro 2016 e 4 de Junho 2016.  Para ratificação do órgão executivo

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 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.(613/2015/CMAH)-----------------------------------

2.11. Ent. 11920 - Pedido do Sport Club Lusitânia, para utilização do Campo

Municipal de Angra do Heroísmo, para realização de dois treinos, nos

dias 18 e 19 de Novembro de 2015 e respetiva isenção de taxas no valor

de  105€.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º

do Regulamento de utilização das instalações desportivas municipais e

do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo, 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. (614/2015/CMAH)----------------------------------
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2.12.Ent. 12138 - Pedido do Sport Club Lusitânia, para utilização do Campo

Municipal de Angra do Heroísmo, para realização de dois treinos, no dia

20 de novembro de 2015 e respetiva isenção de taxas. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos conjugados dos artigos 5.º al.

b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização

das  instalações  desportivas  municipais  e  do  n.º  2  do  artigo  6.º  do

Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo, 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.(615/2015/CMAH)--------------------------------------------------------

2.13.Ent.  12020 -  Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para

utilização do Campo Municipal de A.H., para realização de um jogo de

treino, no dia 21 de novembro de 2015 e respetiva isenção de taxas no

valor de 80€. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º

do Regulamento de utilização das instalações desportivas municipais e

do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo, 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.(616/2015/CMAH)-----------------------------------

2.14.Ent.  12392 -  Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para

utilização do Campo Municipal de A.H., para realização de um jogo de

treino, no dia 28 de novembro de 2015 e respetiva isenção de taxas no

valor de 60€. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º

do Regulamento de utilização das instalações desportivas municipais e

do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo, 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.(617/2015/CMAH)-----------------------------------
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2.15.Ent.  11886  -  Pedido  da  Sociedade  para  o  Desenvolvimento

Empresarial  dos Açores,  EPER,  para a cedência gratuita do Grande

Auditório do CCCAH, bem como de apoio logístico e técnico ao nível do

som, luz e audiovisuais, para a realização a 3 de dezembro da Gala do

Empreendedor. Para ratificação do órgão executivo 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 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.(618/2015/CMAH)---------------------------------------------------

2.16.Ent. 11952 - Pedido do Sport Club Angrense, para a cedência gratuita

de equipamento de som e apoio técnico, para a sala de imprensa do jogo

Sport Club Angrense Vs Futebol Clube do Porto, que se realiza a 21 de

novembro, no Estádio João Paulo II . Para ratificação do órgão executivo

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 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.(619/2015/CMAH)-----------------------------

2.17.Ent.  11948 -  Pedido da  Direção Regional  das Comunidades para a

cedência gratuita  de 15 cavaletes necessários à realização da mostra

fotográfica "Divino", que inaugura a 5 de dezembro do auditório do Museu

de Angra do Heroísmo. Para ratificação do órgão executivo 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  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.(620/2015/CMAH)---------------------------------------------------
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2.18  Ent.  11659  -  Pedido  da  Cáritas  da  Ilha  Terceira,  para  a  cedência

gratuita de um quiosque de madeira, bem como o respetivo transporte e

montagem,  para  a  realização  da  campanha  de  2015  "10  Milhões  de

Estrelas  -  Um  Gesto  pela  Paz",  para  ratificação  do  órgão  executivo

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 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.(621/2015/CMAH)-----------------------------

2.19. Ent. 11910 - Pedido do  Rotary Club de Angra do Heroísmo,  para a

cedência  gratuita  de  16  cadeiras  e  2  projetores,  necessários  para  a

realização, a 22 de novembro, do concerto na Igreja do Castelo de S.

João Baptista, para ratificação do órgão executivo 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 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.(622/2015/CMAH)---------------------------------------------------

2.20. Ent. 12194 - Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo, solicitando

o empréstimo de um projetor e tela, para no dia 21 de novembro realizar

a segunda sessão da conferência sobre Turismo na Ilha Terceira. Para

ratificação do órgão executivo 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  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.

(623/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.21.Ent. 11876 - Pedido do Sport Club Angrense, para a cedência gratuita

de uma estrutura tipo tasca, necessária para apoio logístico do encontro
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entre aquele clube e o Futebol Clube do Porto a 21 de novembro , para

ratificação do órgão executivo 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  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.

(624/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.22.Ent.  11709  -  Pedido  da  Direção  Regional  da  Agricultura para  a

cedência gratuita do Pequeno Auditório, bem como de apoio técnico e

logístico,  para  a  realização  de  uma  palestra  a  1  de  dezembro,  para

ratificação do órgão executivo 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  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.

(625/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.23.Ent. 3892 - Pedido dos Lions Clube da Ilha Terceira, para a cedência

gratuita do Teatro Angrense, bem como apoio técnico e logístico, para a

realização,  a  7  de  novembro,  de  uma  Gala  de  Beneficiência,  para

ratificação do órgão executivo 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  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.

(626/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.24.Ent.  11654  -  Pedido  da  Sociedade  para  o  Desenvolvimento

Empresarial dos Açores, EPER, para a cedência gratuita do Pequeno

Auditório  do  CCCAH,  bem  como  de  apoio  técnico  e  logístico,

nomeadamente de som, luz e audiovisuais, para a realização a 10 de
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dezembro do  Worshop "Economia  Digital  e  PME",  para  ratificação  do

órgão executivo 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 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.

(627/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.25.Ent.  11715  -  Pedido  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo, para a cedência gratuita do Teatro Angrense e apoio logístico

e técnico,  para a realização do espetáculo "As Tradições da Nossa Ilha".

Solicitam adicionalmente apoio na divulgação e publicitação do evento,

nos vários suportes de divulgação do Município. Para ratificação do órgão

executivo 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  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 artigo 44.º do CPA.(628/2015/CMAH)--------------------------------

2.26.Ent.  12355  –  Pedido  da  Escola  Básica  e  Integrada  de  Angra  do

Heroísmo,  solicita  apoio no transporte dos alunos do curso de horto-

floricultura, daquela escola, nos dias 23 e 24 de novembro, à escola da

Ribeirinha.  Para ratificação do órgão executivo 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 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.(629/2015/CMAH)---------------------------------------------------
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2.27.Ent. 11853 - Pedido da Ordem dos Psicólogos, para a cedência gratuita

de uma das salas de formação do CCCAH, bem como de um projetor

multimédia,  para  a  realização  de  formação  nos  dias  20  e  21  de

novembro,  das  9h00  às  17h00.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

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 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.(630/2015/CMAH)-----------------------------

2.28.Ent. 12510 - Pedido do Sport Club Salão, para utilização do Campo de

Futebol  de  São  Mateus,  para  realização  de  um  treino,  no  dia  5  de

Dezembro de 2015 e respetiva isenção de taxas no valor de 50€. Para

ratificação do órgão executivo 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  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.

(631/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.29.Ent.  12357  –  Pedido  da  Vice-Presidencia  do  Governo  Regional  e

Competitividade  Empresarial,  solicitando  a  cedência  do  pequeno

auditório do Centro Cultural e de Congressos para uma cerimónia pública

de entrega de diplomas no dia 27 de novembro. Para ratificação do órgão

executivo 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  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.

(632/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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2.30.Ent. 776 – Informação do Gabinete de Apoio à Presidência com vista à

atribuição de um apoio às marchas de adultos e crianças  participantes

nas Sanjoaninas 2015, no valor de 250,00 € a cada uma. Para ratificação

do órgão executivo 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 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.(633/2015/CMAH)---------------

2.31.Ent. 10709 - Pedido da Associação Juvenil da Ilha Terceira, solicitando

o apoio financeiro no valor de 5000,00€ (cinco mil euros), aprovado no

Conselho  Municipal  da  Juventude  2014,  no  âmbito  do  orçamento

participativo  aberto,  para  a  realização  da  Feira  de  Capacitação  e

Empreendedorismo  "Angra  com  Futuro".  Para  ratificação  do  órgão

executivo 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  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.(634/2015/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.  2031 – Pedido da  Confraria  do Vinho Verdelho dos Biscoitos,

solicitando apoio para a comemoração do Dia Europeu do Enoturismo.
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Propõe-se a  atribuição de um apoio  no valor  de  500,00€ (quinhentos

euros) Para deliberação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33

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  o  apoio  proposto  (€500,00).

(635/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.2.  Ent.  8651  -Pedido  da  Tuna  do  Campus  de  Angra  do  Heroísmo da

Universidade  dos  Açores,  ACTUSA  -  Associação  Cultural  Tuna

Universitas Scientiarum Agrariarum - no âmbito da realização do XI

Ciclone  -  Festival  Internacional  de  Tunas  da  Cidade  de  Angra  do

Heroísmo, que se realiza a 4 e 5 de março de 2016, para a cedência

gratuita  do  Salão  Nobre  dos  Paços  do  Concelho  para  receção  dos

participantes das Tunas convidadas para o Festival, do Teatro Angrense

de 3 a 5 de março para a realização do evento, com apoio técnico e

logístico ao mesmo, bem como da cedência dos lucros da bilheteira dos 2

dias de espetáculo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

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

setembro,  conjugado com o artigo 6.º,  n.º1,  alínea f)  do Regulamento

Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou

este pedido.(636/2015/CMAH)-------------------------------------------------------

3.3. Ent. 11217 - Pedido da Sociedade Recreativa de São Bento, solicitando

apoio  financeiro  de  €40.000  (quarenta  mil  euros)  para  obras  de

reabilitação  no  edifício  sede.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

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

Atividades  de  Interesse  Municipal.  Propõe-se  a  atribuição  do  apoio

solicitado mediante a celebração de protocolo cuja minuta acompanha o

pedido. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do

protocolo em causa.(637/2015/CMAH)--------------------------------------------
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3.4.  Ent.  11946  –  Pedido  da  APALIT  –  Associação  de  Profissionais  de

Automóveis  Ligeiros da Terceira,  solicitando apoio  para  o  jantar  de

Natal dos seus associados. Propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de € 700,00 (setecentos euros).  Para deliberação, nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 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

o subsídio proposto (€700,00).(638/2015/CMAH)------------------------------

3.5. Ent.  11557 -  Pedido da  Comissão das Festas de Santo António da

Serra da Ribeirinha, para a cedência gratuita do equipamento, filme e

apoio técnico, para a realização de uma sessão de cinema ao ar livre, a

calendarizar para o dia 7 de julho de 2016, integrada na programação

daquelas  festividades.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal

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

setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea d) do Regulamento

Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

autorizou este pedido.(639/2015/CMAH)------------------------------------------

3.6. Ent. 11881 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, para

utilização  não  regular  do  Pavilhão  Municipal,  para  realização  de  um

torneio, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2016 e respetiva isenção de

taxas. Para deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos

artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento

de utilização das instalações desportivas municipais e do n.º 2 do artigo

6.º  do  Regulamento  de  Taxas  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(640/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 6440 - Pedido da Universidade dos Açores para cedência gratuita

de todos os principais espaços do Centro Cultural e de Congressos de
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Angra  do  Heroísmo  -  Grande  e  Pequeno  Auditório,  Foyer,  salas  de

Reuniões - bem como de apoio técnico e logístico, para a realização do

Congresso Internacional de Biologia, de 18 a 22 de julho de 2016, para

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

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo

6.º,  n.º2,  alínea  b)  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(641/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 10999 - Pedido da Universidade dos Açores para cedência gratuita

dos expositores do CCCAH, para serem utilizados durante o Congresso

Island Biology, que se realiza de 18 a 22 de julho de 2016 em Angra do

Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do

artigo  33.º  n.º  1,  alínea  u)  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,

conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea b) do Regulamento Municipal de

Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este

pedido.(642/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------

3.9. Ent. 11292 - Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo

do Meio da Rua, da freguesia da Ribeirinha, para a cedência gratuita de

um palco, 5mX5m, para a realização das festividades em honra do Divino

Espírito Santo daquela Irmandade, que têm lugar de 12 a 25 de maio de

2016.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

artigo  33.º  n.º  1,  alínea  u)  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,

conjugado com o artigo 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de

Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este

pedido.(643/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------

3.10.Ent. 12197 – Pedido do Clube de Golfe da Ilha Terceira, solicitando o

empréstimo  dos  adereços  (piano  e  2  floreiras  quadradas  de  madeira

pintadas  de  branco)  para  utilização  na  decoração  de  Natal.  Para

deliberação nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013,
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de  12  de  setembro,  conjugado  com  o  artigo  6.º,  n.º2,  alínea  d)  do

Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(644/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.11. Ent. 11882 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, para

utilização  não  regular  do  Pavilhão  Municipal,  para  realização  de  um

torneio, nos dias 2 e 3 de Julho de 2016 e respetiva isenção de taxas.

Para deliberação nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al.

b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações

desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas

de  Angra  do  Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

autorizou este pedido.(645/2015/CMAH)------------------------------------------

4. Cedência material

4.1.  Ent.  10700 -  Comunicação do  Terceira Automóvel Clube,  informando

que aceita  a cedência a título  definitivo,  dos carros  e motos  elétricos

infantis,  pertencentes  à  edilidade.  Para  efeitos  de  deliberação,  nos

termos da alínea u) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  ceder  o

equipamento desportivo citado ao TAC.(646/2015/CMAH)-----------------

4.2. Ent.  2295  –  Informação  da  Subunidade  de  Contratação  Publica  e

Gestão  Patrimonial,  referente  ao  abate  de  bens  pertencentes  ao

município, para efeitos de cedência a título definitivo ao Município de São

Vicente,  no  âmbito  do  acordo  de  Geminação.  Para  deliberação  nos

termos da alínea u) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou ceder à cidade de

São Vicente os bens constantes da informação.(647/2015/CMAH)------

5. Contratos interadministrativos
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5.1. Ent. 9817 – Pedido da Junta de Freguesia de Porto Judeu, solicitando

um reforço  financeiro  tendo em vista  o  arranjo  do  muro  na Grota  do

Tapete  daquela  freguesia.  Para  deliberação  a  realização  de  contrato

interadministrativo no ano  de 2016, no valor de € 1 239,00  (mil duzentos

e trinta e nove euros)  para o efeito solicitado, nos termos do artigo 120.º

da  Lei  n.º  75/2012  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  concordou  com  a  realização  do  contrato

interadministrativo supramencionado.(648/2015/CMAH)-------------------

6. Atribuição de apoio para  estudo

6.1. Ent. 12353 - Pedido de Eunaraniza Eduardita Gomes, solicitando que a

Câmara permita que seja avaliada a sua candidatura para atribuição de

apoio no âmbito do Regulamento de Apoio Complementar à Frequência

de Estudos Pós-Secundários e Superiores - Estuda +. Para deliberação

do órgão executivo, nos termos do artigo 29.º do Regulamento de Apoio

Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, por unanimidade, deliberou

atribuir o apoio à citada estudante.(649/2015/CMAH)------------------------

6.2. Ent. 11604 - Pedido de Cátia Silveira Branco Silveira, solicitando que a

Câmara permita que seja avaliada a sua candidatura para atribuição de

apoio no âmbito do Regulamento de Apoio Complementar à Frequência

de Estudos Pós-Secundários e Superiores - Estuda +. Para deliberação

do órgão executivo, nos termos do artigo 29.º do  Regulamento de Apoio

Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio à

citada estudante.(650/2015/CMAH)-------------------------------------------------

7. Declaração de suficiência orçamental e cativação de verbas

7.1. Ent.  12521  –  Ofício  da  Teramb  - Empresa  Municipal  de  Gestão  e

Valorização ambiental da Ilha Terceira, EM, submetendo à aprovação

7



do  executivo  camarário,  a  declaração  que  atesta  que  aquela

empresa possui  suficiência orçamental  e  já  procedeu à cativação

das verbas para a execução da Empreitada de Construção do Centro

de Procedimento de Resíduos Animais, para efeitos de obtenção de

visto  pelo  Tribunal  de  Contas. -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  a  declaração  em  questão.

(651/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

8. Cedência de lotes 

8.1. Ent – 2464 -  Proposta de  revogação da deliberação de 12/09/2013,

que cedia 4 lotes na Canada do Sobreiro e sete lotes na Canada do

Tailhinha, da freguesia do Posto Santo,  pelos fundamentos invocados,

bem como proposta de cedência àquela  Freguesia, dos lotes 4 a 10

sitos  na  Canada  da  Tailhinha,  daquela  freguesia,  mediante  a

celebração de um contrato de comodato entres as partes, cuja minuta

anexa, nos termos das alíneas g) 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,

deliberou  revogar  a  citada  deliberação  de  12-09-2013,  bem como

ceder  à  Junta  de  Freguesia  do  Posto  Santo  os  lotes  4  a  10  da

Canada do Tailhinha.(652/2015/CMAH)--------------------------------------------

9. Integração de Campo de Futebol no Parque Desportivo Municipal

9.1. Ent.  12383  –  Comunicação  do  Instituto  de  Segurança  Social  dos

Açores  –  IPRA, dando  conta  que  o  conselho  de  administração  do

mesmo,  aprovou  a  minuta  do  “protocolo  de  integração  do  campo  de

futebol  do  ISSA  –  IPRA,  no  Parque  Desportivo  Municipal”  com  as

propostas que mencionam. Para efeitos de reapreciação, por parte do

executivo  municipal,  das  alterações  propostas  à  minuta  aprovada  em

reunião  de  4  de  setembro  último.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  concordou  com  as  alterações  propostas.

(653/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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10. Emissão de parecer prévio para aquisição de serviços

10.1. Ent. 2145 – Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer

prévio à contratação de Maria Eduarda Ferraz da Rosa, tendo em vista a

aquisição  de  serviços  de  direção  artística  no  âmbito  das  Sanjoaninas

2016, pelo valor de € 19 500.00 (dezanove mil e quinhentos euros). Para

autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 12 do artigo 57.º da Lei

do Orçamento de Estado para 2015, n.º 82-B2014, de 31 de dezembro. -

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer

favorável  quanto  à  aquisição  dos  serviços  em  causa.

(654/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

10.2.Ent. 8659 – Proposta do Presidente da Câmara Municipal para emissão

de  parecer  prévio  com  vista  à  aquisição  de  serviços,  à  empresa

Consulmar Açores,  para  a revisão prévia  do projeto de execução do

percurso pedestre – Baia do Fanal – Relvão, pelo valor de € 4 000,00

(quatro mil euros)  para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º

12 do artigo  57.º  da  Lei  do  Orçamento  de Estado para  2015,  n.º  82-

B2014, de 31 de dezembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou emitir parecer favorável quanto à aquisição dos serviços

em causa.(655/2015/CMAH)------------------------------------------------------------

11. Empreitada  de  construção  da  nova  Escola  do  Ensino  Básico  da

Freguesia de Santa Barbara

11.1.  Ent.  12204  –  Comunicação  da  Consulmar  Açores  –  Projectistas  e

Consultores, Lda, solicitando a prorrogação de prazo da empreitada em

epígrafe, apresentando novo planeamento de trabalhos, apresentado pelo

Empreiteiro, que estabelece a data de conclusão da obra em 31 de julho

de  2016,  fundamentando  tal  pedido.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(656/2015/CMAH)----------------------
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12. Empreitada  para  intervenção  de  Emergência  nos  arruamentos

Municipais Danificados pelo mau tempo de março 2013 – Grota do

Tapete

12.1.  Ent.  1146  –  Conta  Final  e  Auto  de  vistoria  para  efeitos  de  receção

provisória  da  empreitada  em  epígrafe,  para  aprovação  pela  Câmara

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  estes

documentos.(657/2015/CMAH)--------------------------------------------------------

13. Regime  de  encaminhamento  e  destino  final  dos  cadáveres  de

animais de companhia

13.1.Ent.  2167  -  Proposta  de  deliberação  que  estabelece  o  regime  de

encaminhamento e destino final dos cadáveres de animais de companhia.

Para apreciação por parte do órgão executivo. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou esta proposta.(658/2015/CMAH)---------------

14. Regulamento do Cartão Municipal do Idoso

14.1.Ent. 659 – Proposta de regulamento  do Cartão Municipal do Idoso, para

efeitos  de deliberação pelo  executivo  municipal  e  posterior  remessa à

Assembleia Municipal, nos termos conjugados do artigo 33.º, n.º1, alíneas

u) v)  e artigo 25.º, n.º1, alínea g) da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta

de  regulamento  e  deliberou  submeter  o  mesmo  à  aprovação  do

órgão deliberativo.(659/2015/CMAH)------------------------------------------------

15. Calendarização das reuniões do executivo

15.1. Int. 2406 - Proposta de calendário das reuniões do executivo para o ano

de  2016.  Para  aprovação  nos  termos  do  artigo  1.º  do  Regimento  da

Câmara Municipal  de Angra do Heroísmo. -  A Câmara Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  este  calendário  das  reuniões  do  executivo

para o ano de 2016.(660/2015/CMAH)-----------------------------------------------

10



16. Transferência de ativos para a Teramb

16.1. Int.  2407 -  Transferência  de ativos da Câmara Municipal  de  Angra do

Heroísmo para a Teramb, EEM, nos termos das alíneas i) e n) do n.º 1 do

artigo 25.º da Lei n.º 75/2015 de 12 de setembro, do n.º 2 do artigo 6.º dos

Estatutos da TERAMB, EEM, e da Deliberação n.º 76/AMAH/2015, de 23

de  novembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

transferir os ativos em causa.(661/2015/CMAH)--------------------------------

16.2. Int. 2408 - Autorizar o Município de Angra do Heroísmo a dar quitação de

todas as quantias que lhe sejam devidas e tenham sido recebidas

pelo  Município  da  Praia  da  Vitória  por  conta  de  investimentos

intermunicipais,  nos  termos  do  ponto  6.º  da  Deliberação  n.º

76/AMAH/2015,  de  23  de  novembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou o proposto.(662/2015/CMAH)-----------------------

INFORMAÇÕES

17. Documentos para conhecimento

17.1.Ent. 11603 – Ofício da  Saudaçor, SA, agradecendo a disponibilidade e

empenho  da  Câmara  Municipal  na  concretização  do  1.º  Encontro  de

Telemedicina do Serviço Regional de Saúde. Para conhecimento do órgão

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

17.2.Ent. 11942 – Ofício da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra  do Heroísmo,  informando que foi  eleito  como novo presidente

daquela comissão o sr. Luís Pedro Pimentel Pereira. Para conhecimento

do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

17.3.Ents. 11951, 12009 e 12180 – Mails  da  Aventura Social Associação,

agradecendo  a  participação  e   apoio  no  projeto  Dream  Teens.  Para
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conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal

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

17.4.Ent.  12182  –  Ofício   dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo,  remetendo  fotocópias  da  7.ª  e  8.ª  alteração  ao  Plano

Plurianual  de  Investimentos  de  2015.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

17.5.Ent.  12183 – Ofício do Lions Clube da Ilha Terceira,  agradecendo a

colaboração  prestada  pela  edilidade  na  realização  do  espetáculo  de

angariação  de  fundos,  realizado  a  7  de  novembro  findo.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal

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

17.6.Ent. 12205– Ofício do Clube de Golfe da Ilha Terceira, agradecendo o

patrocínio da edilidade no Torneio Sanjoaninas 2015. Para conhecimento

do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

     

17.7.Ent.  12207  –  Ofício  da  Irmandade  Nossa  Senhora  do  Livramento,

agradecendo  o  donativo  doado  às  crianças  daquela  instituição.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal

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

17.8.Ent.  12208  –  Ofício  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo,  remetendo  a  revista  mensageiro  e  agradecendo  o  apoio

disponibilizado.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

17.9.Ent. 12375 – Mail  da  Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,

agradecendo  o  exemplar  da  obra  “  Angra  do  Heroísmo,  Património

Mundial: O Processo” que lhes foi remetido. Para conhecimento do órgão
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executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

17.10 Ent. 12440 – Carta da Organização das Cidades Património Mundial,

congratulando  a  edilidade  pela  eleição  como  membro  da  direção  da

“Organization of World Heritage Cities” garantido a sua total colaboração.

Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal

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

17.11.Ent. 12604 – Ofício da  Sociedade Filarmónica União Portuguesa de

Santa Clara, agradecendo a hospitalidade e o modo como acolheram o

grupo.  Para  conhecimento  do  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

17.12.Ent. 12605 – Email da Polícia de Segurança Pública – comando de

Angra  do  Heroísmo,  agradecendo  a  colaboração  na  realização  do

evento desportivo “IV Eliminatória da Taça de Portugal – SCAngrense x

FCPorto.  Para  conhecimento  do  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

17.13.Ent. 12609 – Ofício do Instituto Açoriano de Cultura, agradecendo a

colaboração dispensada na realização do evento “Cátedra Infante Dom

Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização”. Para

conhecimento  do  executivo  municipal.  -  A Câmara  Municipal  tomou

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

FORA DE AGENDA

Ent. 7518 - Proposta de deliberação para a criação do  Plano Integrado de

Regeneração Urbana Sustentável. Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da

Lei  n.º  83/95,  de  31  de  agosto,  que  regula  o  direito  de  participação
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procedimental e de ação popular, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da

Lei n.º 75/2013, de 12/09, a Câmara Municipal delibera:-------------------------

1. Publicitar  a  proposta  de  Plano  Integrado  de  Regeneração  Urbana

Sustentável  de Angra do Heroísmo através de editais nos lugares de

estilo, e num jornal diário de grande circulação;----------------------------------

2. Colocar  a  proposta  de  Plano  Integrado  de  Regeneração  Urbana

Sustentável  de  Angra do Heroísmo em consulta  pública no portal  do

Município durante vinte (20) dias úteis; e-------------------------------------------

3. Marcar uma audição pública para o dia vinte e cinco (25) de janeiro de

2016, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou esta proposta.(663/2015/CMAH)--------------

Alteração reunião do executivo municipal

Alteração da reunião do executivo municipal do dia 21 de dezembro para

dia 23 do mesmo mês, pelas 14:00 horas. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta alteração.(664/2015/CMAAH)-------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e cinquenta e três  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, 14 de dezembro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _________________________________
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