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No dia vinte de fevereiro de dois mil e quinze realizou-se na Sala das Sessões do edifício

dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Angra do He-

roísmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas 10:05 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. -----------

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia a Vereadora Catarina Matias agradeceu celeridade da

reposição do contentor amarelo nas Quebradas. -------------------------------------------------------

O Vereador António Ventura referiu que continua a ser abordado, relativamente, ao con-

tentor de lixo do indiferenciado que se encontra junto ao Império das Bicas. -------------------

O Presidente informou que se trata de um diferendo entre vizinhos, em que a dificuldade

reside em colocar o contentor num espaço que não incomode ninguém. Como a Junta de

Freguesia está a construir nichos para os contentores, o contentor teve de ser deslocado

do lugar onde se encontrava, porque a construção impediria a circulação das viaturas no

acesso à entrada da via. --------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel perguntou como estava a correr a experiência da calçada no

Chafariz Velho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que está a decorrer dentro da normalidade. Foram colocadas onze

galerias técnicas e o primeiro troço já está pronto. Referiu que a cama de betão, vai impe-

dir que a calçada deforme, o que tem a vantagem de não criar ervas e o problema das

aplicações constantes de herbicida. Para além disso, do ponto de vista dos peões fica

muito mais agradável caminhar neste piso, porque não se tropeça nas pedras soltas. A

desvantagem é que em caso de avaria de condutas tem de se utilizar martelo pneumático.

O Vereador António Ventura levou ao conhecimento da Câmara a avaria do semáforo do

Caminho de Baixo. Congratulou-se com a abertura do concurso público para a continua-

ção da circular interna. Questionou se o financiamento da incineradora está assegurado e

qual o ponto da situação da obra do Pavilhão do Posto Santo. -------------------------------------



O Vereador Alonso Miguel questionou sobre o ponto da situação da obra da Escola de

Santa Bárbara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que falou com o Delegado da Secretaria Regional do Turismo e

Transportes em relação ao semáforo, tendo sido informado que existe necessidade de

substituir uma peça e que aguardam a deslocação do técnico para fazer a substituição.

Referiu ainda que o semáforo, à semelhança dos da autarquia, são analógicos ou seja é

material em fim de vida, sendo por isso difícil arranjar peças para substituição. ---------------

Na sequência da visita às obras, referiu que a obra da incineradora está com dois meses

de avanço em relação ao contratualizado, a questão mais complexa é que a linha de alta

tensão não vai estar pronta antes do inicio dos testes, pelo que se está a tentar acelerar o

processo de licenciamento da mesma. Quanto ao financiamento, os pagamentos estão to-

dos em dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que as obras que não estão a correr bem são as estradas, por via do acidente

ocorrido na Feteira, que para além de haver a lamentar uma vitima mortal, levou ao atraso

no andamento da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------

Em relação à obra da Escola de Santa Bárbara está a avançar com algumas dificuldades.

Relativamente à obra do Pavilhão do Posto Santo está a ser retomada, foi solicitada uma

peritagem do Laboratório Regional de Engenharia Civil de que se aguarda o resultado.

Referiu ainda que as restantes obras e pequenas intervenções estão a correr bem. A obra

mais complicada é o restauro do Salão Nobre e da Sala de Sessões, pela sua especifici-

dade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que a experiência dos LED’s na Praça Velha levou a uma poupança de 67% do

consumo.  Referiu que foi aberto concurso para as lâmpadas das ruas da Sé, São João,

Direita e Pavilhão na Zona Industrial. O objetivo imediato é substituir todas as lâmpadas

superiores a 70W, depois serão substituídas as restantes 1548 de 70W, e candidatar ao

próximo quadro comunitário. ---------------------------------------------------------------------------------

Informou também que se irá proceder a estudo idêntico ao realizado no Centro de Angra

nas restantes zonas. Por último, informou que os resultados da perfuração da água para a

piscina foram bons, restando saber se existe caudal suficiente. Está concluída a negocia-

ção com a EVT para criar o passe intermodal na cidade e alargar a ligação até ao hospital

e Santa Luzia, com a redução de custos mensais de quatro mil euros. O passe de cinco

euros mensais passa a ser válido para todas as carreiras dentro da cidade, os bilhetes é



que sobem de preço e passam para trinta cêntimos. A Câmara deixou de ter concessão

com a EVT, passando apenas a pagar os passe e bilhetes vendidos, comparticipando os

passes em dez euros e o bilhete em cinquenta cêntimos. --------------------------------------------

Período da ordem do dia

 APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 3 da reunião ordinária de 30 de janeiro de 2015. -  A ata foi

aprovada com a  abstenção do Vereador Alonso Miguel,  por  não ter  estado

presente na reunião em causa.---------------------------------------------------------------------

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. 604 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Club Angrense,

para os dias 13, 14 e 16 de fevereiro de 2015, destinada a música ambiente, por

ocasião do Carnaval, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos conjugados da alínea b), n.º 2 , do 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.---



O valor da taxa isentada é de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros). - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (59/2015/CMAH)-------------------------------------------------------

2.2. Ent.  609  –  Pedido  de  licença  de  venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos  por

ocasião de festividades públicas, efetuado pelo Sport Club Angrense, para os dias

13, 14 e 16 de fevereiro de 2015, por ocasião do Carnaval, para ratificação do ato

praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados da alínea

b), n.º 2 , do 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.------------------------------------------------------------

O valor das taxas isentadas é de 45,60 € (quarenta e cinquenta euros e sessenta

cêntimos),  referentes à  vistoria  e  de 13,60 € (treze euros e  sessenta  cêntimos),

referentes à licença de venda ambulante. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(60/2015/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent.  779  –  Pedido  de  isenção  de  taxa,  efetuado  pelo  Marítimo  Sport Clube,

referente a licença especial de ruído, para os dias 8 de fevereiro de 2015, destinada

a  matiné,  14  e  16  de  fevereiro  de  2015,  destinada  a  Festas  de  Carnaval  com

animação musical, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos conjugados da alínea b), n.º 2 , do 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------

O valor da taxa isentada é de 120,00 € (cento e vinte euros). - A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade. (61/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

2.4.  Ent.  850–  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira

Automóvel  Clube,  para  o  dia  8  de  fevereiro  de  2015,  destinada  a  treinos  da

modalidade  de  karting,  para  ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta

Câmara Municipal  em exercício,  nos termos conjugados da  alínea  b),  n.º  2  ,  do

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.---------------------------------------------------------------------------



O valor da taxa isentada é de 20,00 € (vinte euros). -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade. (62/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 288 - Pedido da  NEPTUNA, solicitando apoio no transporte de elementos de

uma Tuna que vem de Lisboa para o Encontro de Tunas, nos dias 30 de janeiro e 1

de fevereiro de 2015. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado

com a alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º e do  n.º 3, do artigo 35.º,  da Lei n.º 75/2013,

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (63/2015/CMAH)----------------

2.6. Ent.  532  -  Pedido  do  Marítimo Sport  Club,   para  a  cedência  de  um palco  de

7,5mX5m,, para a exibição de Danças e Bailinhos do Carnaval 2015, de 14 a 17 de

fevereiro, no salão da respetiva sede. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea c), do n.º 2 e do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas

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

conjugado com a alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º e do  n.º 3, do artigo 35.º,  da Lei

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

o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (64/2015/CMAH)-

2.7. Ent. 57 - Pedido da  Associação Cultural "Burra de Milho", para a cedência do

Pequeno Auditório do CCCAH,  de 15 a 17 de maio, e do Grande Auditório a 18 e 19

do mesmo mês, bem como de apoio técnico e logístico, para a realização da 9.ª

edição da extensão a Angra do Heroísmo do Festival Internacional de Cinema "Indie

Lisboa". Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea c), do

n.º  2  e  do  artigo  6.º  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea

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

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

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (65/2015/CMAH)------------------------------

2.8. Ent.  133  –  Pedido  de  Laura  Quinteiro  Brasil  e  Sara  Leal,  solicitando  apoio

logístico-financeiro  para  a  execução  do  filme  “Verde-Cinza”.  Para  ratificação  do

órgão executivo municipal, a cedência do Teatro Angrense e respetivo técnico, bem



como a isenção das licenças de filmagem e ocupação da via pública, nos termos da

alínea  c),  do  n.º  2  e  do  artigo  6.º  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado

com a alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º e do  n.º 3, do artigo 35.º,  da Lei n.º 75/2013,

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (66/2015/CMAH)------------

2.9. Ent. 47 – Pedido de  André Gunko,  a fim de ser possível a sua participação no

Festival Internacional “Next Generation”, em Bad Ragaz, na Suíça, entre 6 a 13 de

fevereiro. Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um apoio

no valor  de   €1 500,00,  nos termos do  Regulamento Municipal  de Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º

e do  n.º 3, do artigo 35.º,  da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela

Vereadora Raquel Ferreira. (67/2015/CMAH).--------------------------------------------------

2.10. Ent. 7711 - Pedido do  Centro Social Paroquial de São Pedro,  para a cedência

gratuita de bilhetes para filme infantil  e para o espetáculo de dança "Peter Pan",

constantes da programação de natal 2014/15, para as crianças da valência CATE

daquele centro . Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea

c), do n.º 2 e do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea

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

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

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (68/2015/CMAH)------------------------------

2.11. Ent.  7208-  Pedido  da  NEPTUNA  -  Nobre  Enfermagem  Poderosa  Tuna

Universitária  dos  Açores,  solicitando  apoio  no  empréstimo  de  colchões  para  o

Festival de Tunas "IV Oceanus"  a realizar nos dias 30 e 31 de janeiro de 2015. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos  do  Regulamento Municipal de

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea u, do n.º 1, do

artigo 33.º e do  n.º 3, do artigo 35.º,  da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A

Câmara Municipal,  por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles. (69/2015/CMAH)---------------------------------------------------



2.12. Ent. 1198 – Atribuição de apoio à AIPA – Associação dos Imigrantes dos Açores,

no valor de €15 000,00, tendo em vista a deslocação da marcha “Os amigos da

Nené” ao arquipélago de Cabo Verde, no âmbito da promoção cultural da cidade de

Angra do Heroísmo junto da cidade irmã São Vicente.  Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos os termos do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º

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

O  Vereador  Alonso  Miguel  solicitou  explicações  para  a  atribuição  deste  apoio,

entende que é a abertura de um precedente que pode ser difícil de gerir no futuro. ---

O Presidente informou que o apoio foi atribuído no âmbito das cidades irmãs, porque

temos  de  dinamizar  as  geminações.  Informou  que  se  inicia  em  breve  as

comemorações dos cinquenta anos de geminação com a cidade Tulare, e como tal

se deve comemorar condignamente, talvez enviando uma representação do sector

agrícola à Feira AgriBusiness, que ali se realiza. ------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles fez um breve resumo dos resultados da deslocação a Cabo

Verde,  tendo  informado  que  Cabo  Verde  está  a  comemorar  quarenta  anos  de

independência  e  que  a  participação  da  marcha  teve  uma grande  aceitação.  Foi

também  possível  estabelecer  parcerias,  nomeadamente  com  a  possibilidade  de

intercâmbio de estudantes do ensino superior. ---------------------------------------------------

A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade. (70/2015/CMAH)------------------------------------------------

2.13. Ent. 327 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio para a

elaboração de um logótipo que caracterize e identifique o Centro UNESCO de Angra

do Heroísmo, para efeitos de reabertura daquele Centro. Para ratificação do órgão

executivo municipal da atribuição de um apoio em espécie no valor de €354,00 com

IVA, nos termos  do  Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal, conjugado com a alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º e do  n.º 3, do artigo

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

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles. (71/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent. 70  - Proposta do Vereador Guido Teles para atribuição de apoio financeiro e

em espécie a cada um dos 26 clubes desportivos e 4 atletas individuais, nos termos



do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e

Atletas Individuais do Concelho de Angra do Heroísmo e da alínea u), do n.º 1, do

artigo  33.º,  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  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 Presidente da Edilidade. (72/2015/CMAH)------------------------------------------------

2.15. Ent.   362   -   Pedido  do  Centro  Infantil  de  AH,  Colégio  "O Baloiço",  para  a

cedência gratuita do Teatro Angrense, bem como apoio técnico e logístico, no dia 12

de  fevereiro,  para  a  realização  de  uma  sessão,  com  início  pelas  10h00,  de

apresentação a Lares de Idosos e Centros de Convívio, de um Bailinho de Carnaval

produzido  pela  sala  dos  alunos  de  4  e  5  anos  daquele  estabelecimento,  para

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

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

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com  alínea d), do n.º 2,

do artigo 6.º,  do Regulamento Municipal  de Taxas.  -  A Câmara Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel

Ferreira. (73/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios 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  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. 65 - Pedido da Escola Básica do Pico da Urze, solicitando apoio no transporte

dos  alunos  daquela  instituição  para  visita  de  estudo  a  realizar  nos  dias  26  de

fevereiro, 27 de março e 15 maio de 2015. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos das alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.

(74/2015/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 417- Pedido da  Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, solicitando

apoio no transporte dos alunos daquela instituição para visita de estudo a realizar

nos dias 13 de fevereiro, 20 de março, 8 de maio e 12 de junho de 2015. Para

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

33º 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. (75/2015/CMAH)---------------------------------------------------------

3.3. Ent.  629 - Pedido da  Associação de Estudantes do Campus Universitário da

Terceira da Universidade dos Açores, para a cedência do Teatro Angrense, a 28

de abril, para a realização de um Festival de Comédia "Stand Up Comedy", com

início pelas 20h30, afim de angariar fundos para uma instituição de solidariedade

social, para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u), do

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

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com  alínea

f),  do  n.º  1,   do  artigo  6.º,  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (76/2015/CMAH)----------------

3.4. Ent. 147 - Pedido do Secretariado da Juventude Socialista de Angra do Heroísmo,

para a cedência do Pequeno Auditório do CCCAH a 11 de abril, sábado, das 13h00

às 18h00, bem como de apoio técnico e logístico, para a realização, em parceria

com a Juventude Socialista da Praia da Vitória, do I Encontro de Jovens Socialistas

da  Ilha  Terceira,  para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos da

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado

com  alíena f), do n.º 1,  do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(77/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

        O Vereador Guido Teles ausentou-se da reunião no momento da votação deste

assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do art.º 44.º do CPA

– Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------

3.5. Ent.  741  -  Pedido  da  Secção  Regional  da  Ordem  dos  Enfermeiros,  para  a

cedência do Pequeno Auditório do CCCAH, com isenção de taxas, a 12 de maio,



para  a  realização  de  conferência,  integrada  no  Ciclo  de Conferências Regional,

subordinado  ao  tema:  "Um  Arquipélago,  Uma  Enfermagem:  desafios  e

oportunidades  no  exercício  insular",  no  âmbito  das  comemorações  do  Dia

Internacional  do  Enfermeiro,  para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

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

do Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal,

conjugado com  alíena b), do n.º 2,  do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de

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

(78/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 596  - Pedido da  Comissão de Congressos das Testemunhas de Jeová,

para a cedência do Grande Auditório, com isenção de taxas, para a realização dos

seus encontros anuais, nomeadamente da Assembleia de fieis a 3 de maio, das

8h00  às  18h00,  e  a  13  de  setembro  no  mesmo  horário,  bem  como  do  seu

Congresso anual, que se realizará de 24 a 26 de julho, das 7h30 às 18h00. Para

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

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

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com  alínea c), do n.º 2,

do artigo 6.º,  do Regulamento Municipal  de Taxas.  -  A Câmara Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido. (79/2015/CMAH) ------------------------------------

3.7. Ent.  615 - Pedido da  Associação de Estudantes do Campus Universitário de

Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores, de cedência de palco, para a

realização de um Sarau Académico, na Praça Velha, a 24 de abril do corrente ano,

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

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

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com  alínea f), do n.º 1,  do

artigo  6.º,  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido. (80/2015/CMAH) ------------------------------------

3.8. Ent. 410- Pedido da Comissão de Império das Festas de Nossa Sr.ª das Mercês,

da Freguesia da Feteira, para a cedência de um palco, de 5mX5m e de uma tasca

retangular, de 15 a 29 de setembro, para a realização das festas de N. Sra. das

Mercês que se realizam de 17 a 26 do mesmo mês, sendo os restantes dias para

transporte, montagem e desmontagem a cargo dos requerentes, para deliberação

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

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



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

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

autorizou este pedido. (81/2015/CMAH) --------------------------------------------------------

3.9. Ent.  828 - Pedido da  Comissão de Festas da Rua da Igreja da Freguesia da

Ribeirinha para a cedência gratuita de um palco, de 5mX5m, de 8 a 17 de julho,

para a realização das festas tradicionais da Rua da Igreja daquela freguesia, para

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

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

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com  alínea d), do n.º 2,

do artigo 6.º,  do Regulamento Municipal  de Taxas.  -  A Câmara Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido. (82/2015/CMAH)-------------------------------------

3.10. Ent.  7005 – Pedido do  Rotary Clube de Angra do Heroísmo,  solicitando apoio

tendo em vista a realização da atividade rotária “Órgãos Históricos”. Propõe-se a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €1  500,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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 de €1 500,00. (83/2015/CMAH) ------------------------------------------

3.11. Ent. 7789 – Atribuição de apoio à Sociedade Altarense do Sagrado Coração de

Jesus,  a  fim  de  fazer  face  ao  último  pagamento  das  obras  necessárias  na

reparação daquela Sociedade. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€5 000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º  1 do art.º  33º  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  de  €5  000,00.

(84/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent.  5860  –  Pedido  da  Associação de  Consumidores  da  Região Açores,  no

sentido  de  ser  concedido  um apoio  para  o  funcionamento  daquela  Associação.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1 000,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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 de €1 000,00. (85/2015/CMAH) -----------------------------



4. Aprovação de minutas de Protocolo

4.1. Ent. 7687 – Minuta do protocolo de cooperação com a Universidade do Minho, cujo

objeto é a cooperação cultural, científica e técnica, para a criação do Repositório

Genealógico Nacional, a ter sede na Universidade do Minho. Para deliberação do

órgão executivo municipal, e aprovação da respetiva minuta, nos termos das alíneas

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

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  a  celebração  deste

protocolo e aprovou a respetiva minuta. (86/2015/CMAH) -------------------------------

4.2. Ent.  278  -  Proposta  de  minuta  de  protocolo  de  cooperação  entre  a  Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo e o Terceira Automóvel Clube (TAC) para o ano

de 2015. Para deliberação do órgão executivo nos termos das alíneas o) e u) do n.º

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

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

unanimidade,  concordou  com  a  celebração  deste  protocolo  e  aprovou  a

respetiva minuta. (87/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 6716 – Protocolo de Parceria com a AMI – Assistência Médica Internacional,

o qual tem por objeto o apoio financeiro para a aquisição de 2500 refeições, no valor

de €4 250,00, destinadas às pessoas em situação de pobreza e exclusão social.

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

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

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

A Vereadora  Catarina  Matias  propôs  que  se  contactasse  a  Instituição  no

sentido de saber se é possível fornecer refeições também ao fim-de-semana. --

A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  concordou com a  celebração deste

protocolo e aprovou a respetiva minuta. (88/2015/CMAH) -------------------------------

4.4. Ent. 5676 – Minuta de protocolo a celebrar com a  Associação Cultural do Porto

Judeu, cujo objeto é a cooperação entre os outorgantes, de forma a apoiar aquela

Associação no valor de     €10 000, 00, para fazer face às despesas inerentes à

organização  do  Festival  de  Bandas  Filarmónicas  do  Porto  Judeu  2015.  Para

deliberação do órgão executivo municipal,  e aprovação da respetiva minuta,  nos

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



setembro  e  do Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  - A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  a

celebração deste protocolo e aprovou a respetiva minuta. (89/2015/CMAH) ------

5. Renovação do protocolo com o Instituto Histórico da Ilha Terceira

5.1. Ent. 854 - Renovação do protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e o IHIT

- Instituto Histórico da Ilha Terceira, tendo em vista a cooperação entre ambas as

entidades e a comparticipação de despesas correntes daquela entidade para o ano

2015. Para aprovação do órgão executivo, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1,

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

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

unanimidade, deliberou renovar o protocolo em causa. (90/2015/CMAH) ----------

5.2. Ent.  330  –  Pedido  da  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo  da  Cruz  Vermelha

Portuguesa,  solicitando  a  renovação  do  protocolo  existente  com  a  Câmara

Municipal, que tem por objeto a cooperação entre os outorgantes, de forma a apoiar

aquela  Instituição  nas  despesas  correntes  referentes  ao  ano  de  2015.  Para

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

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

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

unanimidade, deliberou renovar o protocolo em causa. (91/2015/CMAH) ----------

6. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

6.1.  Ent.  1422  -  Informação  da  Sub  Unidade  de  Contratação  Pública  e  Gestão

Patrimonial,  dando conta da falta de pagamento de duas prestações sucessivas

referentes  ao  direito  de  superfície  constituído  sobre  lote  17  da  ZIAH,  sito  no

Caminho d'Justa, freguesia do Porto Judeu, descrito na Conservatória do Registo

Predial com o n.º  2522 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1448º, da

freguesia do Porto Judeu, a favor da empresa Açoral, mediante a escritura realizada

a 2 de outubro de 2007,  bem como do não cumprimento do prazo estipulado na

referida escritura de direito de superfície, para inicio das obras de construção, para

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

superfície, a título de sanção, por força do n.º 5 do artigo 6º  e da alínea a) n.º 2 do

artigo 8.º, ambos do Regulamento do Parque Industrial e das clausulas quinta  e

sétima da escritura de constituição do direito de superfície realizada a 2 de outubro

de 2007, bem como autorizar a imputação à mesma empresa do total em dívida no



valor de € 7 200,00 acrescido dos juros de mora, em sede de execução fiscal. -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou resgatar a cedência do direito

de superfície,  bem como imputar  à  empresa Açoral  o  total  em dívida,  nos

termos propostos. (92/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------

     

7. Emissão de parecer prévio para aquisição de serviços

7.1. Ent. 6975 – Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer prévio  à

contratação da  MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A, com o NIPC

504615947,  e  sede  Av.  Fontes  Pereira  de  Melo,  n.º  40,  1069-300  Lisboa  pela

prestação dos serviços de serviços de Voz Fixa e Móvel, Dados Fixos e Móveis,

“Short Message Service” (SMS), Internet, TV e do Serviço Hotspot Wifi, por 3

anos  (2015,  2016  e  2017),  conforme  previsto  no  n.º  12  do  artigo  75.º,  Lei  do

Orçamento de Estado. ----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que, com a nova configuração e com a passagem

da ADSL para fibra ótica, passou a haver uma rede única de comunicações entre os

serviços da Câmara e que o serviço passa de duzentos mil euros anuais para trinta

mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer  favorável

quanto  à  aquisição  dos  serviços  em  causa,  pelo  valor  de  €  96  171,48.

(93/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------------

8. Plano estratégico para implementação do Parque de Ciência e Tecnologia da

Ilha Terceira

8.1. Int. 62 - Apresentação e plano estratégico para implementação do Parque de Ciência

e  Tecnologia  da  Ilha  Terceira.  -  A Câmara  Municipal,  com  a  abstenção  do

Vereador do CDS-PP, deliberou emitir parecer favorável quanto ao Plano em

causa. (94/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Agradecimentos



9.1. Ent. 711 – Carta do Bazar Internacional do Corpo Diplomático, agradecendo pelo

contributo desta Câmara Municipal aquando do Bazar de 2014. Para conhecimento

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

9.2. Ent. 707 – E-mail da  Comissão de Festas do Império do Outeiro,  agradecendo

pelo apoio concedido para a recuperação do Império, no fim do ano de 2014. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

9.3.  Ent.  434  –  Relatório  da  Sociedade  e  Filarmónica  Recreio  dos  Artistas,  no

seguimento do contrato celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia

da  Sé,  para  pintura  do edifício  sede  daquela  Sociedade.  Para conhecimento do

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

9.4.  Ent.  739  –  Carta  de  João  Fernando  Gonçalves  Avelar,  agradecendo  pela

colaboração  e  apoio  dispensados,  durante  as funções  de Diretor  da  Agência  de

Angra do Heroísmo da Fundação INATEL. Para conhecimento do órgão executivo

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel enalteceu a postura do signatário, mas esclareceu que o

teor da carta não corresponde à realidade, ou seja, deixaram de existir Agências nos

Açores, passando a haver 3 lojas.

    Como tal,  deixaram  de  existir  diretores,  passando  a  haver  3  gestores:  de  lojas

(turismo), de cultura e de desporto. Cada gestor é responsável pelas 3 lojas na sua

área, ou seja, são gestores da Inatel para os Açores, em determinada área.

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

9.5. Ent. 748 – Ofício do Conselho de Administração cessante do Hospital de Santo

Espírito  de  Angra  do  Heroísmo,  agradecendo  pela  colaboração  institucional

prestada ao longo do mandato. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A

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

         

9.6. Ent.  879 –  Ofício  da  Escola Profissional  INETESE Açores,  agradecendo  pela

atribuição  do  prémio  de  mérito  escolar  ao  melhor  aluno.  Para  conhecimento  do

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



9.7. Ent.  776 – Ofício do  Gabinete do Primeiro Ministro,  informando que o assunto

respeitante à redução de efetivos militares norte-americanos na Base das Lajes, foi

transmitido ao Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares.

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

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



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

encerrada a reunião, pelas onze horas e dezassete 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, 20 de fevereiro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

     ______________________________


