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No dia dezasseis de março 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  09:35  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  a  Câmara  do

Comércio tinha apresentado um projeto coofinanciado pelo programa PO2020, para

dinamizar o Mercado Duque de Bragança, durante cinco anos. ---------------------------

Referiu que apesar do projeto ser interessante, encontra-se em apreciação, uma

vez que estava pendente a solução final para a construção do novo mercado. -------

A  resposta  mais  imediata  seria  a  autarquia  assumir  os  custos  da  obras  de

infraestruturas  e  a  Câmara  do  Comércio  candidatar  ao  PO2020  apenas  o

equipamento amovível,  para não ser penalizada quando houver necessidade de

sair do espaço quando se iniciarem as obras. --------------------------------------------------

Deu  conhecimento  da  necessidade  de  se  revisar  o  Regulamento  de  Vendas

Ambulantes, considerando que existe um equívoco no atual regulamento entre os

operadores sazonais e os operadores permanentes. -----------------------------------------

Salientou que tem vindo a ocorrer,  cada vez com mais frequência, queixas das

comissões das festas  populares que consideram que os operadores de vendas

ambulantes tem proveitos com a festa sem contribuírem para a sua realização, o

que é manifestamente injusto uma vez que as comissões estão sobrecarregadas

com regras e custos de taxas que tornam a festa cada vez mais difícil de realizar. --

O Vereador Marcos Couto congratulou-se com a presença da comitiva da autarquia

na  Feira  BIOFAH,  que  no  seu  entender  era  um evento  que  pode  abrir  novos

horizontes na área da produção agropecuária. -------------------------------------------------
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Também  considerou  importante  as  obras  que  se  encontram  em  execução  no

Município e que foram visitadas recentemente pelo executivo. ----------------------------

Manifestou preocupação para a falta de projeção do concelho nas áreas do turismo

e da cultura, tendo em conta que a falta de incentivos à realização de eventos

externos, o que levou a que Angra do Heroísmo perdesse o conceito de cidade

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

O Presidente referiu que a política cultural tem sido de promoção dos grupos locais

e que o retorno reverta para a economia local, para além disso não existe mais

nenhuma Câmara Municipal que conte com tanta atividade como a de Angra. --------

O Vereador Guido Teles complementou a informação referindo que neste mandato

tem  havido  um  esforço  para  trazer  artistas  do  exterior,  o  que  implica  uma

negociação difícil e um equilíbrio financeiro para que a receita cubra as despesas. -

O Presidente informou que as recentes chuvadas inundaram o Pavilhão Multiusos,

o que resulta de problemas infraestruturais do edifício que se tem vindo a agudizar.

Considerando que o edifício se encontra alugado foi proposto pelo Município, ao

adjudicatário a concessão do espaço por vinte e cinco anos, ficando o adjudicatário

responsável  pela  correção  das  questões  infraestruturais,  libertando  assim  o

Município do ónus de prejuízos em equipamentos. --------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou se o estudo da Universidade de Salzburgo

indicava algumas soluções para o turismo em Angra do Heroísmo, referiu ainda que

faziam falta bons guias sobre o concelho. -------------------------------------------------------

O Presidente referiu que o estudo indicava claramente os vetores de natureza e

cultura e que a autarquia tem produzidos alguns documentos. ----------------------------

O Vereador Guido Teles referiu que estava em preparação a promoção turística

como oferta conjunta com os Municípios de Angra e Praia. ---------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou se a SDEA já tinha respondido ao pedido de

auscultação por parte da Câmara Municipal e se havia evolução na questão da

Associação de Bombeiros. Ao que o Presidente informou que seria endereçado

novo pedido à SDEA. Quanto aos Bombeiros parecia existir alguma estabilização --

3



APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 5 da reunião ordinária pública de 2 de março de 2018.

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.  2468 – Pedido isenção de taxas, referente a licença especial de ruído,

efetuado pelo Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, para o

dia 24 de março de 2018, destinada a um festival de sopas com música ao vivo,

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.(115/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent.  2548 – 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 24 de fevereiro de 2018, destinada à Corrida da Igualdade

-  AJITER,  para  ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta  Câmara

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento
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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.(116/2018/CMAH)----------------------------------------------------

2.3. Ent. 3462 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira

Automóvel  Clube,  para  o  dia  11  de  março  de  2018,  destinada  a  prova  da

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

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

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

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(117/2018/CMAH)----------

2.4. Ent. 3518 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de

S. Mateus Sport Clube, para o dia 10 de março de 2018, destinada a Festa de

Convívio para os Sócios, com música ao vivo, 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.(1182018/CMAH)-----------

2.5. Ent. 799 - Pedido do SIAP - Sindicato Independente de Agentes de polícia,

Delegação dos Açores,  solicitando utilização do Pavilhão Desportivo  do Posto

Santo e respetiva isenção de taxas, para a realização dos treinos regulares, às

quartas-feiras, das 14h00 às 16h00. 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.(119/2018/CMAH)--------------------------------------------------------
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2.6.  Ent.  651 -  Pedido  da  Associação  Basquetebol  Ilha  Terceira,  solicitando

utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a

realização de um estágio sub 16F , no dia 28 de Janeiro, das 10h30 às 12h30. 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.

(120/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.7.  Ent.  758 -  Pedido  da  Associação  de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando utilização dos Campos de Futebol  do SC Os Leões, São Mateus da

Calheta e Municipal de Angra e respetiva isenção de taxas, para a realização do

Torneio Regional Inter Associações Sub-15, nos dias 19, 20 e 21 de Janeiro. 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 d) do

art.º 5.º, alínea d) 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.

(121/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent.  1312 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva

isenção de taxas, para a realização de uma aula de Educação Física, no dia 25 de

Janeiro. 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.

(122/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

6



2.9. Ent.  3447- Pedido da Ordem dos Psicólogos, solicitando apoio na cedência

da sala da StartUp para formação a realizar a 10 de março e 21 de abril. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da 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  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.(123/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.10.  Ent.  15554 -  Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Regional  Luís da

Silveira Ribeiro, solicitando a cedência de transporte da exposição itinerante, nos

dias  30  de  novembro,  3  de  janeiro  e  31  de  janeiro.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos da 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 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. (124/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 2379 - Pedido do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores, solicitando a cedência de uma tenda de 300 m2, bem como grades para

balizar  toda a zona do porto  de  pipas,  10  mesas e carpete  para cobrir  todo o

pavimento interno da tenda, no âmbito das comemorações do Dia da  Proteção

Civil  a realizar a 1 de março. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(125/2018/CMAH)---

2.12.  Ent.  203 -  Pedido  da  Comissão  da  Tourada  dos  Estudantes  2018,

solicitando a cedência do quiosque que é habitual para colocar na Rua da Sé, entre

a sapataria e  o café em frente ao Teatro Angrense,  no período de 07 a 11 de

fevereiro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da 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 e
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do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade.(126/2018/CMAH)---------------------------------------------

2.13.  Ent.  2301  -  Pedido  da  Associação  Cristã  da  Mocidade,  solicitando  a

cedência de um sinal  de trânsito  "Proibido Estacionar"  para colocar  na entrada

principal do Centro de Atividades Ocupacionais daquela associação sita ao Terreiro,

n.º 42, freguesia da Terra Chã. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(127/2018/CMAH)---

2.14.  Ent.  2816 -  Pedido  da  Biblioteca  Pública  e  Arquivo  Regional  Luís  da

Silveira Ribeiro, solicitando o transporte da estrutura Biblioteca Itinerante, que se

encontra na Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião até ao dia 28 de fevereiro

e armazená-la. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(128/2018/CMAH)---

2.15.  Ent.  1655 –  Pedido  da  Associação  Fontinhas  Activa,  solicitando  apoio

logístico para realização das provas de ciclismo a terem lugar no corrente ano. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da 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  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.(129/2018/CMAH)-------------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – 2.ª alteração ao Orçamento e PPI 2018
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3.1. Ent.  3228 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo a segunda alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos

para 2018. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados da

alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3, do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de

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

administrativo praticado pelo Conselho de Administração daqueles Serviços.

(130/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. 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

4.1. Ent. 2534 - Pedido da Associação Espírita Terceirense, solicitando apoio na

cedência do Teatro Angrense para realização das jornadas espíritas bi anuais, no

dia 20 de outubro. 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, autorizou este pedido.(131/2018/CMAH)-

4.2. Ent. 776 - Pedido da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2018, solicitando apoio

na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo,  e  respetivo  apoio  técnico,  para  realização  de  evento  no  dia  23  de

março. 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, autorizou este pedido.(132/2018/CMAH)-----------------------------
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4.3. Ent.  1446 - Pedido o  Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio o

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização da Festa de Natal e respetivos

ensaios,  nos dias 6,  7  e 9 de dezembro.  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.(133/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent.  3004 -  Pedido do  Gabinete do Representante da República para a

Região  Autónoma  dos  Açores, solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno

auditório  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para

realização de videoconferência a auditores, no dia 9 de abril. 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, autorizou este

pedido.(134/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.5.  Ent.  99 –  Pedido da  Liga  dos Combatentes –  Núcleo da Ilha  Terceira,

solicitando apoio para o jantar de Natal que teve lugar no dia 16-12-2017. Propõe-

se  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de  €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 (€500,00)(135/2018/CMAH)--------------------------------------------

4.6.  Ent.  246 –  Pedido  da  Delegação  da  Associação  Portuguesa  de

Insuficientes  Renais  dos  Açores,  solicitando  apoio  para  o  funcionamento

daquela delegação.  Propõe-se a atribuição de um apoio 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  (€1.500,00)
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(136/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent. 255 – Pedido do União Sebastianense Futebol Clube, solicitando apoio

para participação da atleta Mónica Sozinho nas provas no Campeonato Nacional

de Ténis de Mesa Adaptado,  a ter  lugar  em Portugal  Continental.  Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos 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 (€500,00)(137/2018/CMAH)----------------------------------------------

4.8. Ent. 277 – Pedido da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de

Angra do Heroísmo,  solicitando apoio para a participação de um grupo de 15

alunos, acompanhados do Provedor e de uma professora, na Sessão EuroEscolas

em  Estrasburgo.  Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €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  (€500,00)

(138/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.9. Ent. 861 – Pedido do  Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 803 de

São Carlos, solicitando apoio para deslocação de uma equipa de oito pioneiros à

final de Competição Nacional Tecoree, a ter lugar nos finais de março em Idanha-a-

Nova. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €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 (€500,00)(139/2018/CMAH)------------------

4.10.  Ent.  1070 –  Pedido  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  de  São  Bento  -

catequese do 8.º ano, solicitando apoio para aquele grupo deslocar-se à llha de

São  Miguel,  por  ocasião  das  Festas  do  Senhor  Santo  Cristo.  Propõe-se  a
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atribuição de um apoio no valor de €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 (€500,00)(140/2018/CMAH)-----------------------------------------------

4.11. Ent. 1117 – Pedido do Lions Clube da Ilha Terceira, solicitando apoio para

realização de um evento tendo em vista a angariação de fundos para atividades

daquele Clube.  Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €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  (€500,00)

(141/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.12. Ent.  2105 – Pedido da Casa do Povo da Feteira,  solicitando apoio para a

exposição  de  fotografia  a  realizar  no  dia  24  de  março,  no  âmbito  da  feira  de

“Costumes e Tradições da Freguesia da Feteira.  Propõe-se a atribuição de um

apoio no valor de €225,00.  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

(€225,00)(142/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.13. Ent.  16193 – Pedido da  Universidade dos Açores – Turma de Mestrado

em Engenharia Zootécnica, solicitando apoio para deslocação a França, a fim de

participar numa das feiras internacionais de agricultura mais conhecidas da Europa

“Salon Internacional de l’Agriculture 2018”. Propõe-se a atribuição de um apoio no

valor de €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

(€500,00)(143/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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4.14.  Ent.  16305 – Pedido do  Instituto Histórico da Ilha Terceira,  solicitando

apoio  para  realização  do  “Festival  de  Órgão  de  Angra  -  2018”.  Propõe-se  a

atribuição de um apoio no valor de €3.500,00. 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 (€3.500,00)(144/2018/CMAH)--------------------------------------------

5. Atribuição de bolsa de estudo

5.1. Ent.  13768 -  Pedido da estudante  Cristina Kharambura,  solicitando apoio

para  prosseguimento  de  estudos  no  estrangeiro.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos do artigo 29.º Regulamento do Sistema Municipal

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

A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido  e  deliberou

atribuir  um  apoio  no  valor  de  €2.631,87,  nos  termos  do  mencionado

Regulamento. (145/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------

6.  Protocolo  com a Associação Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  de

Angra do Heroísmo

6.1. Int. 313 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a  Associação

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo,  tendo como

objeto a responsabilidade do serviço de assistência a banhistas, durante a época

balnear, que  decorre de 15 de junho a 15 de setembro de cada ano, bem como a

assistência necessária, ao complexo de Piscinas de Angra do Heroísmo, durante o

seu período de atividade. Para aprovação do órgão executivo municipal da minuta

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

12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração

deste protocolo.(146/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------
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7.  Rede  Portuguesa  de  Cidades  Educadoras  –  adesão  e  designação  de

representante

7.1. Ent. 5925 - Pedido da UCCLA - União das Cidades de Língua Portuguesa,

solicitando que os Municípios adiram à Rede Portuguesa de Cidades Educadoras.

Para deliberação do órgão executivo a adesão à rede, e respetivo representante,

nos termos do artigo 4.º do Regulamento interno da Associação Internacional de

Cidades Educadoras. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aderir

à Rede Portuguesa de Cidades Educadoras e designou como representante

do Município a Vereadora Raquel Ferreira.(147/2018/CMAH)--------------------------

8. Norma de Controlo Interno

8.1. Int. 713 - Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal do Heroísmo. Para

aprovação do órgão executivo municipal, nos termos conjugados da alínea i), do

n.º 1 do artigo 33.º e alínea j), do n.º 1 do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de

12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  apreciou  este

documento e deliberou reagendar novamente o mesmo em próxima reunião

do executivo. (148/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------

9. Suspensão da Linha Lilás

9. Int.  714 -  Proposta de Deliberação referente à suspensão da Linha Lilás da

Atlântico Line. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta

com as alterações introduzidas em reunião.(149/2018/CMAH)-----------------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent. 2658 – Ofício do  Lawn Tennis Club,  dando conhecimento do prémio

recebido da Tennis Europe, como vencedor em 2017, do 23.º Azores, Lawn Tennis
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Club,  Under  12,  Cat  2. Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

10.2. Ent. 3380 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo  pelo  apoio  prestado  aquando  da  representação  de  Portugal  no

Projeto Euroescolas. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara

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

10.3.  Ent.  3382 –  Ofício  do  Chefe  do  Estado  Maior  das  Forças  Armadas,

expressando o seu reconhecimento pelo exemplar relacionamento institucional com

a  Câmara  Municipal  e  agradece  pelo  contributo  dado  pelos  responsáveis  e

colaboradores  da  Edilidade,  aquando  do  exercício  Lusitano  2017. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

10.4. Ent. 3404 – Ofício da Biblioteca da Escola Básica e Secundária Tomás de

Borba, agradecendo pela colaboração prestada aquando da atividade realizada por

aquela escola, Ler +, Projeto Todos Juntos Podemos Ler, dinamizada pelo escritor

e ilustrador Pedro Seromenho. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

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

10.5. Ent. 3405 – Ofício da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva

Ribeiro,  agradecendo pelas  publicações oferecidas por  esta  Câmara Municipal.

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

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

10.6. Ent. 3232 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do  Orçamento  do  Estado  para  2017  –  serviço  de  disponibilização  do  sistema

Cartrack –  Gestão  por  GPS  da  Frota  Automóvel  2017,  adjudicado  à  empresa

Municípia,  pelo  valor  de  €8.190,84.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------
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10.7. Ent. 3233 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do  Orçamento  do  Estado  para  2017  –  serviço  de  subscrição  de  uma  licença

autocad civil 3D, adjudicado à empresa Luso-Quanza, Sociedade de Importação e

Exportação, Lda, pelo valor de €1.493,33 por ano, totalizando o valor global  de

€2.986,66.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal  e  envio  ao  órgão

deliberativo  também  para  conhecimento,  tendo  em  conta  que  o  compromisso

plurianual  assumido  foi  efetuado  ao  abrigo  da  autorização  prévia  genérica

concedida  aquando  da  aprovação  dos  Documentos  Previsionais  aprovados  na

sessão de 15-12-2017. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou

enviar à Assembleia Municipal também para conhecimento. --------------------------

10.8. Ent. 3235 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do Orçamento do Estado para 2017 – serviços de acesso à Internet por fibra MEO,

pelo período de 36 meses, adjudicado à empresa PT Comunicações, pelo valor de

€141,21 por mês, totalizando o valor de €5.083,56. Para conhecimento do órgão

executivo  municipal  e  envio  ao  órgão  deliberativo  também para  conhecimento,

tendo em conta que o compromisso plurianual assumido foi efetuado ao abrigo da

autorização prévia  genérica  concedida aquando da aprovação dos Documentos

Previsionais aprovados na sessão de 28-11-2016. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia  Municipal  também  para

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

10.9. Ent. 3236 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do  Orçamento  do  Estado  para  2017  –  serviço  de  manutenção  de  extintores,

adjudicado  à  Associação  Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  de  Angra  do

Heroísmo, pelo valor de €364,50 por ano, totalizando o valor de € 1.093,50. Para

conhecimento do órgão executivo municipal e envio ao órgão deliberativo também

para conhecimento, tendo em conta que o compromisso plurianual assumido foi

efetuado  ao  abrigo  da  autorização  prévia  genérica  concedida  aquando  da
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aprovação dos Documentos Previsionais aprovados na sessão de 28-11-2016. - A

Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia

Municipal também para conhecimento.--------------------------------------------------------

10.10. Ent. 3240 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do Orçamento do Estado para 2017 – serviço de assistência técnica, manutenção e

consultoria  eletrotécnica  aos Pts,  adjudicado à empresa Projaçor,  pelo valor  de

€5.340,00 por ano, totalizando o valor de €10.680,00. Para conhecimento do órgão

executivo  municipal  e  envio  ao  órgão  deliberativo  também para  conhecimento,

tendo em conta que o compromisso plurianual assumido foi efetuado ao abrigo da

autorização prévia  genérica  concedida aquando da aprovação dos Documentos

Previsionais aprovados na sessão de 28-11-2016. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia  Municipal  também  para

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

10.11. Ent. 3241 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do  Orçamento  do  Estado  para  2017  –  serviço  de  disponibilização  do  sistema

Cartrack –  Gestão por GPS da Frota Automóvel  – 2018,  adjudicado à empresa

Municípia,  pelo  valor  de  €9.193,80.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

municipal  e  envio  ao  órgão  deliberativo  também para  conhecimento,  tendo  em

conta  que  o  compromisso  plurianual  assumido  foi  efetuado  ao  abrigo  da

autorização prévia  genérica  concedida aquando da aprovação dos Documentos

Previsionais aprovados na sessão de 28-11-2016. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia  Municipal  também  para

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

10.12. Ent. 3243 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do Orçamento do Estado para 2017 – serviço de coordenação de segurança em

obra da empreitada de remodelação do sistema de drenagem de águas residuais

da cidade de Angra do Heroísmo, adjudicado a Valeska & Rosa,  pelo valor  de
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€250,00 por mês, totalizando o valor de €3.000,00. Para conhecimento do órgão

executivo  municipal  e  envio  ao  órgão  deliberativo  também para  conhecimento,

tendo em conta que o compromisso plurianual assumido foi efetuado ao abrigo da

autorização prévia  genérica  concedida aquando da aprovação dos Documentos

Previsionais aprovados na sessão de 28-11-2016. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia  Municipal  também  para

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

10.13. Ent. 3244 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, a

comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei

do  Orçamento  do  Estado  para  2017  –  serviço  de  fiscalização  em  obra  da

empreitada de remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da cidade

de Angra do Heroísmo,  adjudicado à Projectangra,  pelo valor  de €1.000,00 por

mês,  totalizando o valor  de €12.000,00.  Para conhecimento do órgão executivo

municipal  e  envio  ao  órgão  deliberativo  também para  conhecimento,  tendo  em

conta  que  o  compromisso  plurianual  assumido  foi  efetuado  ao  abrigo  da

autorização prévia  genérica  concedida aquando da aprovação dos Documentos

Previsionais aprovados na sessão de 28-11-2016. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia  Municipal  também  para

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

18



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

encerrada a reunião, pelas onze horas e dez 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 março de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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