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

do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal

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

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

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

Período antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que ainda se encontravam

pendentes as visitas à Igreja das Concepcionistas, às obras em curso no lado oeste

do concelho e à Teramb, que seriam agendadas em breve. --------------------------------

Em relação à reabilitação urbana informou que se realizaram duas reuniões com

vista ao financiamento do IFRU, onde tinha ficado acertada a forma de candidatura

da  reabilitação  da  Igreja  das  Concepcionistas,  em  que  a  Santa  Casa  da

Misericórdia de Angra do Heroísmo se assume como dono da obra e a Câmara

Municipal assume o papel de financiador. Em relação à segunda reunião relativa à

Igreja de Santo António dos Capuchos, informou que estava atrasada uma vez que

o projeto não se encontrava concluído devido ao parecer da Direção Regional da

Cultura que indicou que a cobertura devia ser em madeira, o que implicava refazer

a engenharia do projeto. ------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Bárbara Ourique chamou a atenção para se repensar a extensão de

utilização de calçada branca nas novas passadeiras sobreelevadas como forma de

evitar quedas, uma vez que é uma superfície muito escorregadia. ------------------------

O Presidente referiu que o assunto era mais premente nas passadeiras antigas

uma vez que o calcário foi sujeito a ação dos elementos aumentando o polimento

da superfície, acresce a esta situação que a largura das faixas das passadeiras

está regulamentada o que não permitia a redução da sua dimensão. --------------------

A Vereadora Bárbara Ourique propôs a realização de uma ação de sensibilização

relativamente aos dejetos dos animais, com o objetivo de manter a cidade limpa.----
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A Vereadora Rita Andrade reiterou a necessidade de se promover as ações de

sensibilização em parceria com a Polícia de Segurança Pública e sociólogos que

incidam  sobre  as  crianças  que  tem  maior  predisposição  para  assimilação  das

mensagens. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Propôs a realização de uma parceria para crianças relativamente aos perigos de

abordagens de estranhos, utilização da internet ou outros. ---------------------------------

O  Presidente  informou  que  já  existia  o  programa  da  escola  segura  de  âmbito

regional, e que a eventual realização de ações de sensibilização nas escolas são

da responsabilidade da Direção Regional da Educação, não havendo intervenção

da autarquia neste âmbito. ---------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade questionou se iria continuar a existir o palco na Praça

Velha. Ao que o Presidente informou que estava em estudo a colocação de um

palco hidráulico. -----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 3 da reunião ordinária de 2 de fevereiro de 2018.

A ata foi aprovada por unanimidade, com as alterações introduzidas em

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

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
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2.1 Ent. 16352 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

“Os Leões”,  para o  dia  7  de dezembro de 2017,  destinada a  baile,  para

ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta  Câmara  Municipal,  nos

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Presidente da Edilidade.(60/2018/CMAH)-----------------------------------------------

2.2 Ent. 16432 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença de ocupação da

via pública, efetuado pelo Centro Comunitário da Vila de S. Sebastião, para

o dia 7 de dezembro de 2017, destinada a realização de uma  Feira de Natal,

para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Presidente da Edilidade.(61/2018/CMAH)-----------------------------------------------

2.3 Ent. 16950 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Terceiraçor

Moto Club,  para o dia 31 de dezembro de 2017, destinada a Passagem de

Ano,  para  ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta  Câmara

Municipal,  nos  termos  conjugados  dos  artigos  6.º,  n.º  2,  alínea  b)  do

Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de

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

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(62/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.4 Ent.  14 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação de Atletismo

da Ilha Terceira, para o dia 7 de janeiro de 2018, destinada à Corrida Reis,

para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal

de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara
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Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Presidente da Edilidade.(63/2018/CMAH)-----------------------------------------------

2.5 Ent.  748 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo  Sport Clube

“Os Leões”, para os dias 20 e 27 de janeiro e 3, 9, 17 e 24 de fevereiro de

2018, destinada a bailes,  para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea

b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12

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

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(64/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 1366 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pela  Associação  Todo-o-

terreno  da  Ilha  Terceira,  para  os  dias  23  e  24  de  fevereiro  de  2018,

destinada a Passeio Todo-o-terreno 3ª AZIMUTE 2018, para ratificação do ato

praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,  nos termos conjugados

dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(65/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------

2.7 Ent.  399 -  Pedido  de  Bárbara  Sofia  Pimentel  Santos  Costa,  solicitando

utilização  do  Campo  de  Futebol  de  São  Mateus  da  Calheta  e  respetiva

isenção  de  taxas,  para  a  realização  de  um  jogo  amigável,  no  dia  10  de

Fevereiro  de  2018,  entre  as  15 e  as  17  horas.  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.

(66/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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2.8 Ent.  321 -  Pedido da  Escola Jerónimo Emiliano de Andrade,  solicitando

utilização  das  Piscinas  Municipais  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a

realização de uma aula de Educação Física - Natação, no dia 11 de Janeiro,

das  15h00  às  16h15.  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.(67/2018/CMAH)-------

2.9 Ent.  16202 - Pedido da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando

utilização  das  Piscinas  Municipais  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a

realização de uma aula de Educação Física - Natação, nos dias 23 e 30 de

Janeiro  e  6  de Fevereiro,  das 15h05 às 16h35.  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 b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de

Utilização  das  Instalações  Desportivas  Municipais  e  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.

(68/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.10 Ent.  16374 - Pedido da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando

utilização  das  Piscinas  Municipais  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a

realização de uma aula de Educação Física - Natação, no dia 6 de Dezembro,

das  10h15  às  12h15.  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 B) do n.º 1 do

art.º  6.º  e  n.ºs  2  a  6  do  mesmo art.º  do  Regulamento  de  Utilização  das

Instalações  Desportivas  Municipais  e  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.(69/2018/CMAH)-------
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2.11 Ent.  1578 - Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural

e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  de  reunião

modalidade  alargada.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos

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

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles. (70/2018/CMAH)----------------------------

2.12 Ent.  1791 -  Pedido da  Marcha Oficial  das Sanjoaninas 2018,  solicitando

apoio  na  cedência  do  pequeno auditório  para realização de  reunião.  Para

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

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

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(71/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.13 Ent. 290 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando o

apoio através da cedência das tendas pop-up, no dia 6 de janeiro,  para o

Torneio Regional de Juvenis, no Estádio João Paulo II.  Para ratificação do

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

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

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(72/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.14 Ent.  1777 –  Pedido  da  Associação  de  Estudantes  da  Escola  Básica  e

Secundária Tomás de Borba, solicitando apoio no transporte de vinte e duas

pessoas daquela Escola para a Cidade e respetivo regresso, no dia 16 de

fevereiro,  no  âmbito  de  uma  visita  de  estudo.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal da atribuição do apoio em espécie no valor de €55,00,

nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
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Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles. (73/2018/CMAH)----------------------------

2.15 Ent.  15491 – Pedido de  Diniz Aurélio Lourenço Borges, solicitando apoio

em duas passagens aéreas Terceira-California-Terceira,  sendo uma para o

artista António Araújo e outra para o diretor da Vitec Paulo Feliciano, a fim de

os  mesmos  participarem  no  quadragésimo  segundo  congresso  da  Luso-

American  Education  Foundation,  “O  Património  Português  na  Califórnia:

Construindo  a  Ponte  para  o  Futuro”.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal   da  atribuição  do  apoio  em  espécie  de  cedência  das  duas

passagens no valor de    €2.396,00 à Tulare Union High School, nos termos

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

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(74/2018/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.  1496 –  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomas  de  Borba,

solicitando apoio no transporte no dia 20 de fevereiro, destinado aos alunos

da turma 4 do 10.º ano, a fim de os mesmos fazerem uma visita à Central

Geotérmica da Ilha Terceira. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12
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de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

este pedido.(75/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------

3.2 Ent. 1894 – Pedido do Centro Regional de Apoio ao Artesanato, solicitando

a ocupação da Praça Velha nos períodos de 26 a 29 de julho e de 22 a 25 de

novembro, para realização das duas edições do MUA – Mostra Urbana de

Artesanato  de  2018.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos das alíneas o) e 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.

(76/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.3 Ent.  1988  – Pedido da  Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do

Carmo – Igreja do Colégio, solicitando a cedência de sinalização de trânsito,

tendo em vista a realização da Procissão dos Passos no dia 25 de fevereiro,

e mudança da imagem no dia 24 de fevereiro. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.(77/2018/CMAH)------------------------------------------------

3.4 Ent. 1011- Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra do

Heroísmo,  solicitando  apoio  financeiro,  para  realização  da  XXX  Semana

Académica.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de

€3.500,00.Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  das

alíneas o) e 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  um  apoio  no

valor proposto (€3.500,00). (78/2018/CMAH)------------------------------------------

3.5 Ent.  16261 – Pedido da Associação de Dadores de Sangue de Angra do

Heroísmo,  solicitando  apoio  monetário  para  o  XIII  almoço  convívio  dos

9



dadores de sangue da Ilha Terceira. Propõe-se a atribuição de um subsídio

no  valor  de  €550,00.Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos das alíneas o) e 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 um

apoio no valor proposto (€550,00). (79/2018/CMAH)-------------------------------

3.6 Ent.  1812 – Pedido de  Flávia Raquel Correia Medeiros,  solicitando apoio

para a edição do livro infantil “A Grãozinho de Arroz”. Propõe-se a atribuição

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

municipal  nos termos das alíneas o) e 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  um  apoio  no  valor  proposto  (€1.000,00)

(80/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.7 Ent.  13569 –  Pedido  da  Liga  dos  Amigos  dos  Doentes  dos  Açores,

solicitando apoio para realização de um evento, a fim de angariar fundos para

os doentes que recorrem àquela Instituição. Propõe-se a atribuição de um

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

nos termos das alíneas o) e 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 um apoio no valor proposto (€500,00). (81/2018/CMAH)---------------

3.8 Ent. 17069 – Pedido da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, solicitando

apoio  para  atribuição  de  bolsa  de  estágio  a  Samuel  Venâncio  Fagundes

Oliveira,  o qual tem realizado um estágio  no canil  municipal.  Propõe-se a

atribuição de um subsídio no valor de €800,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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  um  apoio  no  valor  proposto  (€800,00).
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(82/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.9 Ent.  16158 – Pedido de  Carla Cristina Vieira Aguiar Faustino,  solicitando

apoio para a organização de um evento para ajudar o “Francisco”, um menino

com diagnóstico de autismo, nomeadamente, na formação do seu cão que o

auxiliará no desempenho das tarefas diárias. Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €600,00, a ser cedido em nome do CAD – Centro de

Apoio  à  Deficiência.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos das alíneas o) e 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 um

apoio  no  valor  proposto  (€600,00)  ao  CAD  –  Centro  de  Apoio  à

Deficiência.(83/2018/CMAH) ---------------------------------------------------------------

3.10 Ent.  1082 – Pedido da  Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos,

solicitando  apoio  para  proceder  a  obras  de  beneficiação  naquele  edifício.

Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €4.000,00.Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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  um  apoio  no  valor

proposto (€4.000,00)(84/2018/CMAH)----------------------------------------------------

4.         Protocolos

4.1 Ent. 336 – Protocolo entre o Município e o Serviço de Desporto da Terceira,

de cedência  de instalações do Pavilhão Municipal  de Desportos e Piscina

Municipal.  Para deliberação do órgão  executivo  municipal  nos  termos das

alíneas o) e 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,  aprovou  este  protocolo.

(85/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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4.2 Int. 3514 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Santa Casa

da Misericórdia da Vila de São Sebastião, tendo em vista a continuidade

das aulas de hidroterapia no âmbito do programa “Haja Saúde Municipal”.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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,  aprovou  este  protocolo.

(86/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

4.3 Ent. 1089 - Proposta de Protocolo de cooperação para o Empreendedorismo

entre o Município de Angra do Heroísmo e a  WebSP Com. Prestação de

Serviços Informáticos, Lda,  no âmbito da Startup Angra. Para deliberação

do órgão executivo municipal nos termos da alínea ff) do art.º 33º da Lei n.º

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

aprovou este protocolo.(87/2018/CMAH)-----------------------------------------------

5.         Regulamentos

5.1 Int. 400 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser submetido à

aprovação do órgão deliberativo a proposta de Regulamento Municipal de

Promoção do Controlo Reprodutivo e de Apoio à Sanidade dos Animais

de Companhia. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos

das alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º,

ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------

As Vereadoras Rita Andrade e Bárbara Ourique entendem que o regulamento

deveria ter uma componente de fiscalização sobre a capacidade das pessoas

terem mais animais, uma vez que as opções apresentadas apenas vem tentar

resolver o problema a jusante. --------------------------------------------------------------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta,

com a alteração introduzida em reunião, tendo revogado a deliberação

n.º 54/2017/CMAH de 2 de fevereiro e deliberado submeter a proposta de
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Regulamento à aprovação da Assembleia Municipal, nos citados termos

legais.(88/218/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

5.2 Ent.  15066 –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara,  no  sentido  de  ser

submetido  à  aprovação do órgão deliberativo  a  projeto do  Regulamento

Municipal de Atribuição do Cheque Veterinário no Concelho de Angra do

Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos das

alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos

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

unanimidade, retirou este assunto, uma vez que o mesmo faz parte do

ponto 5.1. (89/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------

6.         Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional

6.1 Int. 401 - Proposta do Presidente da Câmara, tendo presentes as disposições

conjugadas da alínea c) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 16.º- A do Regime Jurídico

da Reserva Ecológica Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de

22 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de

2  de  novembro,  no  sentido  de  propor  ao  departamento  da  administração

regional autónoma competente em matéria  de ordenamento do território  a

alteração  simplificada  da  delimitação  de  Reserva  Ecológica  Nacional  que

consiste  na  eliminação  da  classificação  de  zona  de  infiltração  máxima

aplicada à bacia dos Cinco Reis  nas parcelas onde se pretende construir

instalações de apoio à atividade agropecuária, com os limites constantes na

alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º – A do referido regime jurídico. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(90/2018/CMAH) ------

7.         Doação de prédio

7.1 Ent.  800 –  Informação  do  Serviço  de  Património  da  Unidade  de  Gestão

Financeira  e  Recursos  Humanos,  com  base  no  pedido  da  Secretaria

Regional da Educação e Ciência, no sentido de ser cedida gratuitamente à
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Região  Autónoma dos  Açores,  a  propriedade  plena  da  Fração  A,  sita  ao

Miradouro, s/n.º, freguesia de Santa Bárbara, que se compõe  de um Pavilhão

Desportivo de Santa Bárbara, descrito na Conservatória do Registo Predial

com o n.º 2349-A e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1296º, fração

A, atribuindo à presente doação o valor que consta da caderneta predial de

€542.860,00  (quinhentos  e  quarenta  e  dois  mil  e  oitocentos  e  sessenta

euros), bem como revogar a deliberação da Câmara Municipal  tomada na

reunião celebrada a 21 de maio de 2012, em que apenas autorizava cedência

do terreno. Para autorização da Câmara Municipal nos termos das alínea g),

o) e u) do n.º1 do artigo 33.º  da Lei  n.º 75/2013 de 12 de setembro.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  ceder  gratuitamente  à

Região  Autónoma  dos  Açores  –  Secretaria  Regional  da  Educação  e

Ciência o prédio em causa, bem como revogou a deliberação da reunião

de 21-05-2012.(91/2018/CMAH)------------------------------------------------------------

8.         Listagem dos compromissos plurianuais

8.1 Int.  321 –  Listagem de todos os compromissos plurianuais, incluindo os

que resultam de planos ou programas plurianuais legalmente já aprovados,

respeitante ao ano de 2017. Para aprovação do órgão executivo municipal e

posterior remessa ao órgão deliberativo também para aprovação, nos termos

da Lei n.º 197/99, de 8 de junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

aprovou  esta  listagem  e  deliberou  remeter  a  mesma  à  Assembleia

Municipal também para aprovação. (92/2018/CMAH)------------------------------

9.         Revisão do Orçamento e GOP'S da Câmara Municipal para o ano de 2018

9.1. Int. 413 - Primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para 2018  . Para aprovação do

órgão executivo e posterior envio ao órgão deliberativo, nos termos do ponto

8.3 do POCAL conjugado com a alínea a),  n.º  1  do artigo 25.º  da Lei  n.º

75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
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aprovou esta  revisão e  deliberou submeter  a  mesma à  aprovação da

Assembleia Municipal, nos citados termos legais.(93/2018/CMAH) ---------

10.       Relatório  de  Monitorização  do  Plano  de  Prevenção  de  Riscos  de

Corrupção e Infrações Conexas – 2017 – Serviços Municipalizados de

Angra do Heroísmo

10.1 Ent.  2085  –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo,

remetendo o relatório de monitorização do Plano de Prevenção de Riscos

de  Corrupção  e  Infrações  Conexas  –  2017.  Para  aprovação  do  órgão

executivo municipal e remessa ao órgão deliberativo para conhecimento. - A

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este Relatório e deliberou

remeter  o  mesmo  à  Assembleia  Municipal  para  conhecimento.

(94/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

11.       Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo  –  procedimento

concursal – cargo de Chefe de Divisão de Resíduos e Logística, cargo

de direção intermédia de 2.º grau – proposta de Júri

11.1 Ent.  2222 –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo,

propondo a designação dos seguintes elementos para constituírem o júri do

procedimento concursal supramencionado: ---------------------------------------------

Presidente: Raquel  Gomes Caetano Ferreira,  Presidente  do Conselho de

Administração dos SMAH;---------------------------------------------------------------------

Vogais  efetivos: Paulo  Henrique  da  Rocha  Fantasia  Cardoso,  Chefe  da

Unidade de Serviços Integrados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,

que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dália Cristina

da  Silva  Leal,  Chefe  de  Divisão  de  Resíduos  da  Secretaria  Regional  da

Energia, Ambiente e Turismo;----------------------------------------------------------------

Vogais suplentes: Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges, Diretora-Delegada

dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo  e
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Sandra  Patrícia  Vieira  da  Costa,  Chefe  da  Unidade  de  Cultura  e

Desenvolvimento  Socioeconómico  da  Câmara  Municipal  de  Angra  do

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

Para  deliberação do  órgão  executivo  municipal  no sentido  de submeter  a

proposta ao órgão deliberativo, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º

49/2012,  de  29  de  agosto.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

concordo  com  esta  proposta  e  deliberou  submeter  a  mesma  à

aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos  citados  termos  legais.

(95/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Raquel  Ferreira  ausentou-se da reunião no momento da

discussão  e  votação  deste  assunto,  em  virtude  de  se  encontrar

impedida,  nos  termos  do  CPA  –  Código  do  Procedimento

Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

12.       Documentos para conhecimento

12.1 Ent. 1968 – E-mail de Paulo Ferreira Mendes Monjardino, solicitando a sua

exoneração do cargo de vogal do Conselho de Administração da Teramb, EM,

em virtude de não poder acumular a remuneração daquelas funções com a

que  aufere  na  Universidade  dos  Açores.  Para  conhecimento  do  órgão

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

12.2 Ent.  1969 – E-mail dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

dando conhecimento de que foram pedidos 149 ramais para agropecuária no

ano de 2017. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------

12.3 Ent.  1564 –  Relatório  final  da  Fachhochschule  Salzburg  University  of

Applied  Sciences  –  Universidade  de  Salzburg.  Para  conhecimento  do

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

encerrada a reunião, pelas onze horas e onze 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, 16 de fevereiro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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