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No dia vinte e dois de dezembro 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  09:30  horas,  o  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período de Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Marcos Couto questionou o ponto da

situação do pedido de informação à SDEA sobre a participação de empresários em

feiras.  O Vereador  Guido  Teles  informou que  o  assunto  está  previsto  para  ser

abordado em janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou se existe mais alguma informação sobre a

situação atual da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do

Heroísmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vice-Presidente José Gaspar Lima informou que a autarquia não interfere na

gestão  de  instituições  com estatutos  próprios,  no  entanto,  tratando-se  de  uma

associação  que  presta  um  serviço  de  primordial  importância  às  populações,  a

autarquia já fez saber as suas preocupações ao Serviço Regional de Proteção Civil

e Bombeiros dos Açores. -----------------------------------------------------------------------------

Na  sequência  do  acordado  anteriormente  relativamente  à  operacionalização  da

comitiva  para  visitar  a  BIOFAC,  que  se  realiza  de  14  a  17  de  fevereiro,  em

Nurenberg, o Vereador Marcos Couto, sugeriu a participação de representantes de

produtores  biológicos  com  capacidade  para  exportação,  nomeadamente  a

Bioazórica,  a  Câmara  do  Comércio,  a  Pronicol  ou  Unicol  e  da  Associação  de

Jovens Agricultores. Salientou que a visita à BIOFAC permite ver o que é feito a

nível biológico em todo mundo e perspetivar o futuro dos produtos locais. -------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º  25 da reunião extraordinária  de 30 de novembro de

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

1.2. Aprovação da ata n.º 26 da reunião ordinária de 6 de dezembro 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. 13125 - Pedido do Grupo da Biodiversidade da Universidade dos Açores,

solicitando autorização para aceder ao Jardim Duque da Terceira, fora do horário

de funcionamento do mesmo, para a realização de captura de Mariposas, nos dias

23 e 24 de novembro, das 21h00 às 23h00. Para ratificação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3

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

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel

Ferreira. (676/2017/CMAH). -------------------------------------------------------------------------
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2.2. Ent. 13591 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  na  cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento, bem como logística

associada. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013

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

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (677/2017/CMAH). ----------

2.3. Ent. 15848 – Pedido do  Núcleo Vicentino da Obra da Cadeia,  solicitando

apoio na cedência de estrados para evento no Estabelecimento Prisional da Ilha

Terceira. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de

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

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (678/2017/CMAH)------------

2.4. Ent. 15804 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

o apoio através da cedência material e apoio logístico, para a realização do Corta -

Mato Local e Regional, nos dias 2 de Dezembro, 13 de Janeiro e 3 de Fevereiro,

com inicio às 15h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

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

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (679/2017/CMAH)------------

2.5. Ent. 15787 - Pedido da  Freguesia das Doze Ribeiras,  solicitando apoio na

cedência de sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para

realização de prova. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

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

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (680/2017/CMAH)------------
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2.6.  Ent.  15156  –  Pedido  da  Associação Regional  de  Canoagem,  solicitando

utilização de duas pistas das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para

a realização de prova específica de 50mt de natação para o Curso de Treinadores

de Canoagem Grau 1, no dia 2 de dezembro, das 11h00 às 12h00. Para ratificação

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

de 12 de Setembro, bem como nos termos conjugados da alínea c) do art.º 5.º,

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

Utilização  das  Instalações  Desportivas  Municipais  e  n.º  2  do  art.º  6.º  do

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(681/2017/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

2.7.  Ent.  14654 -  Pedido da  Associação de Futebol  de  Angra  do Heroísmo,

solicitando utilização do Campo de Futebol d'Os Leões e do Campo Municipal de

Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de

treinos  das Seleções  de Futebol,  dos  escalões  de Sub-12 a  Sub-17,  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 n.º 2) do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(682/017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 14182 – Pedido da Associação de Avicultores da Terceira, solicitando

apoio logístico para realização do “Campeonato III Expoaves – Campeonato Inter

Ilhas e III Concurso”. 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  de  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Vereador Guido Teles.(683/2017/CMAH) ------------------------------------------------------
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2.9. Ent. 12465 – Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  no  transporte  de  alunos  no  âmbito  do  projeto  de  atividades

aquáticas e equitação. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

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

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

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.-(684/2017/CMAH) -----

2.10.  Ent.  15701  –  Pedido  do  Instituto  Histórico da Ilha  Terceira,  solicitando

apoio  para  o  alojamento  em Angra do  Heroísmo da palestrante  da conferência

“História  e  Historiografia:  ecos da Academia Portuguesa da História  no Instituto

Histórico da Ilha Terceira”, no âmbito da sessão comemorativa dos 75 anos daquele

Instituto. Solicita também a execução de um cartaz/lona por ocasião das citadas

comemorações. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea

u) do n.º  1 do artigo 33.º  em conjugação com o n.º  3 do artigo 35.º da Lei  n.º

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

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.-(685/2017/CMAH)---------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e

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

de  natureza  social,  cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa  ou  outra  de

interesse  para  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

3.1. Ent. 14668 - Pedido do  Regimento de Guarnição N.º1, solicitando o apoio

financeiro à Associação de Atletismo da Ilha Terceira no valor de €210,00 com vista

ao pagamento do seguro desportivo dos 42 praticantes não filiados e inscritos no

evento Trail  4 Picos. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor solicitado.
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Para deliberação do órgão executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º

33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€210,00).

(686/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 15687- Pedido da Astécia - Banco Alimentar contra a Fome, solicitando

a  renovação  do  protocolo  atualmente  em  vigor.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro  e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  renovar  o

protocolo em causa. (687/2017/CMAH) --------------------------------------------------------

3.3. Ent. 15077 - Pedido da Casa de Saúde do Espírito Santo, solicitando apoio

na  cedência  do  tanque  pequeno  das  Piscinas  Municipais  para  atividade  de

hidroterapia  na  época  2016/2017.  Atividade  com  carácter  regular  semanal,  às

quartas-feiras entre as 15h30 e as 16h30, excetuando uma quarta-feira por mês

por indisponibilidade de horário, perfazendo um total de 25 sessões anuais.  Para

deliberação do órgão executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da

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

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

autorizou este pedido.(688/2017/CMAH). ---------------------------------------------------

3.4.  Ent.  13773  -  Pedido  da  Associação  Portuguesa  de  Apoio  à  Vítima,

solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de workshop a realizar a 30 de

novembro de  Para deliberação do órgão executivo municipal no termos da u) do

n.º  1  do  art.º  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento

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

por unanimidade, autorizou este pedido.(689/2017/CMAH)-----------------------------

3.5.  Ent.  15426  –  Pedido  da  Confraria  do  Vinho  Verdelho  dos  Biscoitos  –

Museu  do  Vinho,  solicitando  a  cedência  de  um  autocarro  que  permita  uma
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deslocação em Angra e entre Angra e os Biscoitos no dia 25 de novembro, por

ocasião do “Dia Europeu do Enoturismo”. Propõe-se a atribuição de um apoio para

o efeito no valor de €312,00.  Para deliberação do órgão executivo municipal no

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€312,00) (690/2017/CMAH).------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 15580 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

para a edição da II Edição do Volume VI da obra “Anais da Ilha Terceira”. Propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de €3.572,40. Para deliberação do órgão

executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro  e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

subsídio proposto (€3.572,40) (691/2017/CMAH)-------------------------------------------

3.7. Ent. 14783 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

realização de um concerto a realizar na Sé Catedral de Angra, no âmbito do 150.º

aniversário  do  nascimento  do  músico  Terceirense  Padre  Tomás Vaz de  Borba.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €4.500,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013,

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

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

o subsídio proposto (€4.500,00). (692/2017/CMAH)----------------------------------------

3.8.  Ent.  13519 –  Pedido do  Terceira Automóvel Clube,  solicitando um apoio

complementar correspondente à retenção na fonte que não foi contabilizada por

aquele Clube, aquando do primeiro pedido de apoio para pagamento do projeto de

arquitetura, especialidades e afins do novo Kartódromo Municipal, a construir na

Zona Industrial, o qual foi atribuído em reunião camarária de 8 de junho de 2017 o

valor de €7.369,40. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.807,00.

Para deliberação do órgão executivo municipal no termos da 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
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Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€1.807,00)

(693/2017/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

3.9.  Ent.  14714  –  Pedido  da  APALIT  –  Associação  de  Profissionais  de

Automóveis Ligeiros da Terceira,  solicitando apoio para o jantar de Natal dos

taxistas.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €500,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal no termos da 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. ----------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto discordou da atribuição do apoio por se tratar de uma

associação de profissionais, entende que por uma questão de principio, não se

deve abrir este precedente. ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, por maioria, deliberou atribuir o subsídio do proposto

(€500,00), com 3 votos a favor dos vereadores do Partido Socialista e 2 votos

contra dos Vereadores do PSD. (694/2017/CMAH). ---------------------------------------

3.10. Ent. 15314 – Pedido do Coro Tibério Franco – Terra Chã, solicitando apoio

para um concerto de Música Sacra ocorrido na Igreja da Misericórdia. Propõe-se a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €200,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro  e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

subsídio proposto (€200,00) (695/2017/CMAH)----------------------------------------------

3.11.  Ent.  12212 – Pedido da  Associação Nascer e Crescer Feliz,  solicitando

apoio na maternidade a mães com carência comprovada, mediante a cedência de

enxovais  para  bebés  e  outros  bens  essenciais.  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio no valor de €500,00.  Para deliberação do órgão executivo municipal no

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€500,00) (696/2017/CMAH). -----------------------------------------------------------------------
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3.12. Ent. 13052 – Pedido da Dreams Are Real,  solicitando apoio para o evento

“DAR – Dreams Are Real”.  Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€2.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal no termos da u) do n.º 1

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

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€2.000,00).

(697/2017/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------------

3.13. Ent. 15123 – Pedido de  Diogo Hernani Costa Ourique – Revista Grotta,

solicitando apoio para publicação da revista “Grotta”. Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €500,00.  Para deliberação do órgão executivo municipal no

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€500,00).(698/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.14.  Ent.  14207  –  Pedido  da  Universidade  dos  Açores  –  Faculdade  de

Ciências Agrárias e do Ambiente, solicitando apoio para a deslocação de três

alunos que vão fazer um estágio na Universidade de Fresco – Califórnia. Propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de €2.700,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro  e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

subsídio proposto (€2.700,00) (699/2017/CMAH)-------------------------------------------

3.15.  Ent.  14784  –  Pedido  da  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo  da  Cruz

Vermelha Portuguesa, solicitando apoio para a aquisição de materiais tendo em

vista a reparação das instalações daquela Delegação. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €2.566,50. Para deliberação do órgão executivo municipal

no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€2.566,50) (700/2017/CMAH) ---------------------------------------------------------------------
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3.16. Ent. 13923 – Pedido da ACRA – Associação de Consumidores da Região

Açores,  solicitando apoio tendo em vista o funcionamento daquela Associação.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal no termos da u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013,

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

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

o subsídio proposto (€1.000,00) (701/2017/CMAH) ----------------------------------------

3.17. Ent. 15423 – Pedido da T.U.S.A. - Tuna Universitas Scientiarum Agrarium,

solicitando a cedência do Salão Nobre para o dia 8 de março de 2018. No âmbito

da realização do XIII Ciclone.  Para deliberação do órgão executivo municipal no

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (702/2017/CMAH).

4. Contrato de comodato – Junta de Freguesia de São Pedro

4.1. Ent. 82 – Minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município e a

Junta de Freguesia  de São Pedro,  tendo em vista a cedência a título  gratuito,

durante 10 anos, do prédio da Antiga Escola de São Carlos, sito na Canada Nova –

São  Carlos.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal,  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. --------

O Vereador Marcos Couto propôs a seguinte alteração à clausula quarta, ponto 7 “

…  com  aviso  prévio  de  60  dias.”,  uma  vez  que  é  necessário  acautelar  o

funcionamento  de  eventuais  instituições  que  ocupem o  espaço.  A proposta  foi

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de comodato a

celebrar  com  a  Autarquia  em  causa  com  as  alterações  introduzidas.

(703/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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5. Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2018

5.1. Int. 3429 – Estabelece o fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de

2018, nos termos do n.º 2.3.4.3. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias

Locais. Para deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta proposta.(704/2017/CMAH) --------------------------------

6.  Nomeação  do  representante  na  comissão  alargada  da  Comissão  de

Proteção de Crianças e Jovens

6.1. Int. 3486 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser nomeada

como  representante  do  Município  na  comissão  alargada  da  Comissão  de

Proteção de Crianças e  Jovens,  Emiliana Pires  Gaspar.  Para  deliberação do

órgão executivo municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º

142/2015, de 8 de setembro. -  A proposta foi aprovada com 5 votos a favor,

após votação por escrutínio secreto.(705/2017/CMAH) --------------------------------

7. Benefícios fiscais

7.1. Ent.  8988 - Ofício n.º 10302079, de 28.06.2017, da  Autoridade Tributária

solicitando a  emissão de parecer  vinculativo,  tendo em vista  a  confirmação do

preenchimento  dos  requisitos  legalmente  previstos,  para  efeitos  da  isenção  do

imposto municipal sobre as transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) no valor de

36.575,00€,  contemplada  no  artigo  6.º,  alínea  h),  do  correspondente  Código,

relativamente à transmissão de um prédio rústico e de um prédio urbano, sitos na

freguesia  de  S.  Sebastião,  solicitada  pela  Marques  S.A.  Para  deliberação  da

Câmara  Municipal  tendo  em  conta  as  informações  técnicas  emitidas  sobre  a

matéria, e posterior remessa à Assembleia Municipal para a emissão do parecer

ora solicitado, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea c), do Regime Jurídico das

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
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de 12.09 e alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30.03, pela Lei n.º 69/2015, de 16.07,

pela Lei n.º 7-A/2016, de 30.03, e pela Lei n.º 42/2016, de 28.12. Para deliberação

nos termos do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2014/A, de 27 de junho em

conjugação  com a  Resolução  do  Conselho  do  Governo  n.º  27/2015  de  12  de

fevereiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, indeferiu o pedido por não

se  enquadrar  nos  benefícios  fiscais  aplicados  na  Região  Autónoma  dos

Açores, Decreto Regulamentar  Regional n.º  12/2015/A de 23 de Junho,  em

conjugação com a Resolução do Conselho do Governo. n.º 27/2015 de 12 de

fevereiro. (706/2017/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

7.2.  Ent.  15865  –  Ofício  n.º  SAI/SDEA/545/2017,  de  28-11-2017,  da  SDEA –

Sociedade para  o  Desenvolvimento  Empresarial  dos  Açores,  EPER, solicitando

parecer  prévio  relativamente  ao  processo  de  candidatura  apresentado  pela

empresa  Rodrigo Hintze,  Compra  e  Venda de  Bens Imobiliários,  SU.  Lda,

relativamente  a  um  projeto  de  investimento  de  aquisição,  requalificação  e

transformação de uma habitação na Carreira dos Cavalos, n.º 35, na freguesia da

Sé, em turismo de habitação. Para deliberação nos termos da alínea a) do n.º 3 do

artigo  10.ª  do  Decreto  Regulamentar  Regional  n.º  9/2014/A,  de  27  de  junho,

alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/A, de 23

de junho. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, emitiu parecer favorável ,

aplicando os mesmos termos previstos para os projetos PIR, remetendo à

Assembleia Municipal para decisão. (707/2017/CMAH) ---------------------------------

INFORMAÇÕES

8. Documentos para conhecimento

8.1. Int. 3250 – Modificação ao Orçamento da Despesa da Câmara Municipal n.º 12,

para  2017.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

13



8.2.  Int.  3441 –  Alteração às Grandes Opções do Plano – GOP da  Câmara

Municipal n.º 13, para 2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

    8.3.  Ent.  16288  –  Ofício  do  Orfeão  da  Praia  da  Vitória,  agradecendo  pela

colaboração  do  Município,  aquando  da  estadia  nesta  Ilha  do  Grupo  Coral  de

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

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

8.4.  Ent.  16281  –  Ofício  da  Associação  dos  Amigos  da  Pediatria  da  Ilha

Terceira,  agradecendo o apoio  da Edilidade,  que contribuiu  para o sucesso da

venda das agendas “O meu melhor amigo”. Para conhecimento do órgão executivo

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

8.5.  Ent.  16279  –  Ofício  da  ATAM  –  Associação  dos  Trabalhadores  da

Administração Local,  apresentando felicitações pela reeleição do Presidente da

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

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

8.6. Ent. 16278 – Ofício do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores, agradecendo a participação e colaboração da Edilidade na realização do

Exercício  TOURO  17.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

8.7.  Ent.  16128  –  Ofício  do  Instituto  das  Irmãs  Hospitaleiras  do  Sagrado

Coração de Jesus, agradecendo pela disponibilidade demonstrada, aquando dos

eventos que ocorreram nas comemorações dos 50 anos “Construindo História em

Saúde Mental  1967-2017”.  Para conhecimento do órgão executivo municipal.-  A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------
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8.8.  Ent.  16365  –  Comunicação  do  munícipe  Artur  Duarte  de  Sousa  André,

agradecendo pela colocação da lomba na Quinta das Almas. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------
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Não havendo outros  assuntos  a  tratar,  o  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião,  pelas dez horas e vinte e cinco minutos da qual se

lavrou  a  presente  ata  que,  depois  de  lida,  foi  aprovada  e  vai  ser

assinada.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Angra do Heroísmo, 6 de dezembro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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