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No dia quatro de abril de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de Sessões

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

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

Pelas  09:35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia a Vereadora Catarina Matias questionou

como estava a correr a obra na rua da Guarita, que na passada sexta-feira

provocou grandes problemas na circulação. -----------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  a  obra  se  iniciou  na  sexta-feira  de  forma  a

aproveitar  a  interrupção  letiva  da  Escola  Secundária.  Naquele  dia,  com  a

chuva, o policiamento não foi o mais adequado provocando constrangimentos

no trânsito. -----------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias perguntou se a movimentação de máquina no

parque de estacionamento da travessa das Hortas se relaciona com o início

das obras no parque de estacionamento. Ao que o Presidente informou que se

tratava  de  abertura  de  uma passagem através  do  parque  para  melhorar  a

circulação do trânsito enquanto decorre a obra na via. ---------------------------------

O Vereador Alonso Miguel referiu que na obra da rua Frei Diogo das Chagas

continuava a existir um desnível mais alto no entroncamento com a ladeira de

São Francisco. O Presidente esclareceu que a rua vai nivelar uma vez que se

estava a proceder ao reperfilamento das ruas. --------------------------------------------

A Vereadora  Catarina  Matias  referiu  que  no  seu  entendimento  a  obra  da

Silveira, estava a demorar demasiado tempo. O Presidente informou que se

esteve a aguardar os pilaretes, que serão montados brevemente. ------------------
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Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária de 6 de março de 2017. - A ata

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

1.2. Aprovação da ata n.º 7 da reunião ordinária pública de 20 de março de

2017. - A ata foi aprovada com as abstenções do Vereador Fernando

Dias e do Vereador Alonso Miguel, em virtude de não terem estado

presentes na citada 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

2.1. Ent. 2807 - Pedido do Núcleo Regional dos Açores da Liga Contra o

Cancro, solicitando apoio na cedência de sala de formação do Centro

Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  de

evento para formação de apoio a mulheres mastectomizadas, nos dias 24

e 25 de março e 1 de abril. Para ratificação do órgão executivo municipal,

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do n.º 3 do artigo 35.º da

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de
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Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora

Raquel Ferreira.(154/2017/CMAH)----------------------------------------------------

2.2. Ent. 3116 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

solicitando utilização do Campo de Futebol do S.C. Os Leões e respetiva

isenção de taxas,  para a realização de um treino regular  semanal,  às

sextas-feiras, das 19h00 às 20h30. 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 1do art.º 6.º do

Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador

Guido Teles.(155/2017/CMAH)---------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  3343 -  Pedido da  Associação de Basquetebol  da Ilha  Terceira,

solicitando  utilização  do  Pavilhão  Municipal  de  Desportos  e  respetiva

isenção de taxas, para a realização de um Torneio 1x1 e LL, no dia 11 de

março,  das  13h15  às  14h15.  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.(156/2017/CMAH)---------------------------------------------------------

2.4. Ent. 3882 - Pedido da Associação Regional do Desporto Equestre dos

Açores, solicitando o apoio através do empréstimo de uma tenda pop-up

3x3m, a primeira jornada de apuramento local ARDEA, nos dias 25 e 26

de março,  no  Complexo Desportivo  João Paulo  II.  Para  ratificação do

1



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

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(157/2017/CMAH)----------------------

2.5.  Ent.  3434  -  Pedido  da  Escola  Secundária  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 17 de Março, das 15h00 às 16h30. 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.(158/2017/CMAH)-------------------------------------------

2.6.  Ent.  3682  –  Pedido  da  A.C.T.U.S.A  –  Associação  Cultural  Tuna

Universitas  Scientiarum  Agrariarum,  solicitando  a  cedência  de

carrinhas  para  o  transporte  das  tunas  que  participam  no  festival

internacional, de 22 a 27 de março, bem como a cedência de 50 fitas de

concerto. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, 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.

(159/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent.  4012 – Pedido da  EB1/JI  do Pico da Urze,  solicitando apoio no

transporte de 18 alunos e 4 adultos daquela escola para o Museu de

Angra  do  Heroísmo,  no  dia  29  de  março.  Para  ratificação  do  órgão
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executivo municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, 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.(160/2017/CMAH)--------------------------------

2.8.  Ent.  3757 – Pedido da  Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio para aquisição de equipamentos

necessários à constituição do banco de ajudas técnicas no valor de de

€9.883,00. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos da

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, 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.

(161/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3. Terceira  alteração  ao  Orçamento  e  ao  PPI  dos  Serviços

Municipalizados de Angra do Heroísmo

3.1. Ent. 4036 – Ofício n.º 290 dos Serviços Municipalizados de Angra do

Heroísmo, remetendo a 3.ª alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual

de Investimentos daqueles Serviços. Para ratificação do ato administrativo

praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,

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  Conselho  de  Administração  dos  Serviços

Municipalizados.(162/2017/CMAH)--------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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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. 3741- Pedido do Serviço Florestal da Terceira, solicitando apoio na

cedência  de  plantas  para  a  ornamentação  paisagística  das  Reservas

Naturais de Recreio. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.ª 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. (163/2017/CMAH)--------------------------------------------------------

4.2. Ent. 3744- Pedido do Jardim Infantil de São Gonçalo, solicitando apoio

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

Angra do Heroísmo para os dias 12, 13 e 14 de dezembro, e respetivo

apoio  técnico  e  logístico,  para  realização da sua festa  de Natal.  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.

(164/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 3786 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência da sala de reuniões

do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para

realização  de  reunião  modalidade  alargada,  no  dia  20  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
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Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(165/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 3622 – Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo, solicitando

apoio  para  o  Concerto  da  Primavera  a  ter  lugar  no  dia  6  de  maio,

nomeadamente, o transporte de 55 cadeiras para o Castelo de São João

Baptista e instalação de luz na respetiva Igreja. 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.(166/2017/CMAH)----------------------

4.5.  Ent.  2149  –  Pedido  da  Sociedade  Recreio  Lajense,  solicitando  a

colaboração na cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos,  bem  como  do  equipamento  de  som,  tendo  em  vista  a

realização de um espetáculo no dia 8 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. (167/2017/CMAH)----------------------

4.6. Ent. 350 – Pedido dos Veteranos de São Mateus da Calheta, solicitando

apoio para diversas atividades a realizar no corrente ano. Propõe-se a

atribuição de um subsídio 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  um  subsídio  no  valor  proposto

(€500,00)(168/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------
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4.7. Ent. 1572 – Pedido do  Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando

apoio para a deslocação de dez académicos, tendo em vista a realização

de uma sessão pública da Academia Portuguesa da História. 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 um subsídio no valor proposto (€1.

000,00)(169/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 2078 – Pedido do Sport Clube Barreiro,  solicitando apoio para a

deslocação da equipa de infantis à Ilha da Madeira, a fim de participarem

no torneio “Camacha Cup 2017”. Propõe-se a atribuição de um subsídio

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  um  subsídio  no  valor  proposto  (€500,00)

(170/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.9. Ent.  2175  –  Pedido  do  Núcleo  Regional  dos  Açores  da  Liga

Portuguesa  Contra  o  Cancro,  solicitando  apoio  para  organização  de

uma Gala “Uma Noite pela Vida”. Propõe-se a atribuição de um subsídio

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

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

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

atribuir  um  subsídio  no  valor  proposto  (€500,00)

(171/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.10.Ent.  3022  –  Pedido  de  Maria  Filomena  Drumond  Santos  Martins,

solicitando apoio para o livro “Histórias da Vida”. Propõe-se a atribuição
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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 33.º da Lei

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

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

unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€1.

000,00)(172/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

4.11. Ent. 3487 – Pedido de Isabel Maria Coelho Silva, solicitando apoio para

o livro “Porto Judeu – Moldura no Tempo”. 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 33.º da Lei n.º 75/2013

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

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

deliberou  atribuir  um  subsídio  no  valor  proposto  (€1.000,00)

(173/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

5. Doação de prédios ao Município sitos na Freguesia do Posto Santo

5.1.  Ent.  3600  -  Requerimento  enviado  por  Maria  Filomena  Valadão  Vaz

Bettencourt, a requerer que seja efetuado o processo de fracionamento

dos quatro prédios de que é proprietária, com a emissão de certidões com

as respetivas áreas integradas no prolongamento da Canada do Tailhinha,

na freguesia do Posto Santo e de acordo com a informação dada pelo

Serviço  de  Gestão  Patrimonial  no  sentido  de  oficializar  a  doação  das

referidas  parcelas  mediante  realização  de  escritura  pública.  Para

aceitação da Câmara Municipal, nos termos da alínea j), n.º1 do artigo 33º

da Lei n.º 75/2013 de 12/09, da doação que Maria Filomena Valadão Vaz

Bettencourt faz ao Município das parcelas de terrenos rústicos com áreas

de 2.132m2, 460m2, 415m2 e 316m2, retiradas dos prédios localizados

da Boa Hora ao Extremo da Freguesia, freguesia da Terra-Chã, descritos

na  Conservatória  do  Registo  Predial,  respetivamente  sob os  n.ºs  228,

836,  428  e  246,  da  mesma  freguesia,  em  que  se  atribuí  à  presente
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doação o valor de € 271,35(duzentos e setenta e um euros e trinta e cinco

cêntimos),  conforme cálculo efetuado com base no valor patrimonial  já

atribuído pelo Serviço de Finanças aos prédios restantes, nos termos da

alínea j), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, aceitou a doação dos prédios em causa.

(174/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

6. Pedido de isenção de IMT e IMI

6.1. Ent. 1175 - Pedido de Cabral & Rosa, Lda, solicitando a  isenção de IMT

e IMI relativamente ao projeto de aquisição e investimento no edifício da

antiga  residencial  Cruzeiro.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal para a concessão dos benefícios fiscais previstos no ponto 1 do

Regulamento dos Benefícios Fiscais para Projetos de Interesse Regional

no Concelho de Angra do Heroísmo (PIR). -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(175/2017/CMAH)----------------------

7. Atribuição de bolsas

7.1. Ent.  15876 -  Pedido de  Valério Estrela  da Rocha,  solicitando que a

Câmara permita que seja avaliada a sua candidatura para atribuição de

apoio no âmbito do Regulamento de Apoio Complementar à Frequência

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

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

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

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(176/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

8. Protocolos
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8.1. Ent. 2123 - Proposta de adenda ao protocolo com a  AMI - Assistência

Médica Internacional. 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

esta adenda ao protocolo.(177/2017/CMAH)------------------------------------

8.2. Ent. 3266 – Protocolo entre o Município e o  Serviço de Desporto da

Terceira,  de cedência de instalações do pavilhão desportivo e da sua

piscina. 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 a minuta

deste protocolo.(178/2017/CMAH)--------------------------------------------------

8.3. Ent. 3059 – Renovação do protocolo entre o Município e a Associação

Amigos  dos  Animais  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 de setembro e do Regulamento Municipal de

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

unanimidade, aprovou a minuta deste protocolo.(179/2017/CMAH)----

8.4. Int. 740 – Renovação dos protocolos de integração de infraestruturas no

Parque  Desportivo  Municipal.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento de Utilização

de  Instalações  Desportivas  Municipais.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  deliberou  renovar  os  protocolos  em  causa.

(180/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

9. Contratos interadministrativos e protocolos
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9.1.  Ent.  2603  –  Minuta  do  contrato  interadministrativo  a  celebrar  entre  o

Município  e  a  Junta  de Freguesia  de São Pedro,  tendo em vista  a

delegação de competências no que diz respeito à execução de projeto na

seguinte área: ------------------------------------------------------------------------------

a) Construção de edifícios e outras infraestruturas.---------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos

120.º  e  121.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  do  respetivo

contrato interadministrativo.(181/2017/CMAH)---------------------------------

9.2.  Ent.  567  –  Minuta  do  contrato  interadministrativo  a  celebrar  entre  o

Município  e  a  Junta  de  Freguesia  da  Ribeirinha,  tendo  em vista  a

delegação de competências no que diz respeito à execução de projeto

nas seguintes áreas:----------------------------------------------------------------------

a) Construção,  requalificação,  reparação  e  manutenção  de

infraestruturas, designadamente da Rua da Macela.---------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos

120.º  e  121.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  do  respetivo

contrato interadministrativo.(182/2017/CMAH)---------------------------------

9.3.  Ent.  2777  –  Minuta  do  contrato  interadministrativo  a  celebrar  entre  o

Município e a  Junta de Freguesia do Porto Judeu, tendo em vista a

delegação de competências no que diz respeito à execução de projeto

nas seguintes áreas: ---------------------------------------------------------------------

a)  Construção,  requalificação,  reparação  e  manutenção  de

infraestruturas, designadamente da Ribeira do Testo.-------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos

120.º  e  121.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  do  respetivo

contrato interadministrativo.(183/2017/CMAH)---------------------------------
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9.4.  Ent.  15585 – Minuta do contrato interadministrativo  a  celebrar  entre  o

Município e a  Junta de Freguesia de Santa Luzia,  tendo em vista a

delegação de competências no que diz respeito à execução de projeto

nas seguintes áreas:----------------------------------------------------------------------

a)  Construção,  requalificação,  reparação  e  manutenção  de

infraestruturas, designadamente ao nível do Largo de São João De

Deus. ----------------------------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos

120.º  e  121.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  do  respetivo

contrato interadministrativo.(184/2017/CMAH)---------------------------------

9.5.  Ent.  1342  –  Minuta  de  contrato  de  comodato  entre  o  Município  e  a

Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Angra do Heroísmo, no

sentido de ser cedido, a título gratuito, durante cinco anos, o edifício sito

na Avenida Álvaro Martins Homem, tendo em vista o desenvolvimento

das diversas atividades daquela Instituição.  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 esta minuta de contrato.(185/2017/CMAH)------

10. Regulamento  Municipal  da  Juventude  do  Concelho  de  Angra  do

Heroísmo

10.1. Int. 574 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser alterado

o  Regulamento Municipal da Juventude do Concelho de Angra do

Heroísmo – artigo 9.º. Para deliberação do órgão executivo municipal,

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

de setembro e submissão ao órgão deliberativo municipal, nos termos da

1



alínea  g),  n.º  1  do  artigo  25.º  do  citado  diploma  legal.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta  e  deliberou

remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos citados

termos legais.(186/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

11. Atribuição de Medalhas

11.1. Int. 873 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída

a medalha de mérito filantrópico à  Casa de Saúde do Espírito Santo,

em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade  na área da

saúde mental,  ao  longo dos últimos 50 anos.  Para  votação do órgão

executivo  municipal,  nos  termos  da  alínea  d)  do  artigo  5.º  do

Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra

do  Heroísmo  e  posterior  envio  ao  órgão  deliberativo  municipal,  para

aprovação.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta

proposta.(187/2017/CMAH)------------------------------------------------------------

11.2. Int. 874 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída

a medalha de mérito filantrópico à Almanaque do Camponês, pelos 100

anos  de  publicação,  sem  qualquer  interrupção,  e  pelos  conteúdos

formativos,  informativos,  socioculturais  e  de  entretenimento  que  tem

garantido a sua continuidade. Para votação do órgão executivo municipal,

nos termos da alínea b) do artigo 5.º  do Regulamento de Insígnias e

Medalhas  Municipais  do  Município  de  Angra  do  Heroísmo e  posterior

envio  ao  órgão  deliberativo  municipal,  para  aprovação.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta.

(188/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
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12. Documentos para conhecimento

12.1.Ent.  2962  –  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

elaboração de projetos de licenciamentos de postos de transformação tipo

AS,  CB  e  CA.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

12.2.Ent.  2564  –  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 e manutenção ao sistema informático “LabWay-LIMS” para a

gestão,  integração  e  controlo  do  Laboratório  Municipal  de  Angra  do

Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara

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

Fora da agenda

Empreitada de conclusão das instalações da Escola do Ensino Básico da

Freguesia de Santa Bárbara – 2017

Ent:  4148  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal  ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  do

despacho emanado pelo mesmo, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º

75/2013, de 12/9, sobre a decisão de adjudicação, tendo por base o relatório

final, nos termos do n.º 1, do artigo 76.º do CCP -  Despacho do Sr. Presidente

de  24/03/2017.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(189/2017/CMAH)----
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Serviços  Municipalizados  -  Contratação  de  serviços  bancários  de

cobranças e pagamentos automáticos, por um período de 2 anos – 2017 e

2018 – ajuste direto

Ent.  4246 –  Ofício  dos Serviços  Municipalizados de Angra  do Heroísmo,  a

informar da contratação supramencionada e a solicitar:--------------------------------

- Que  seja  dado  conhecimento  da  mesma  à  Assembleia  Municipal,

considerando  que  a  contratação  foi  realizada  nos  termos  da

autorização prévia  genérica concedida por  aquele órgão deliberativo

em sessão de 28-11-2016. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou  remeter  à  Assembleia  Municipal  para

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

- Autorização do órgão executivo municipal para abertura de conta no

Banco Santander Totta, S.A. - A Câmara Municipal, por unanimidade

autorizou o solicitado.---------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo  municipal,  nos  termos da Lei  n.º

42/2016 de 28 de dezembro.(190/2017/CMAH)------------------------------------

Serviços  Municipalizados  –  Contratação  de  serviços  para  assistência

técnica e manutenção dos aparelhos de ar condicionado – 2017, 2018 e

2019

Ent. 4141 – 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 – assistência técnica e manutenção

aos aparelhos de ar condicionado – 2017, 2018 e 2019. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------
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TERAMB – Minuta do contrato programa – 2016

Ent.  4440/2016 – Minuta  do contrato programa de 2016,  celebrado entre a

Teramb – Empresa Municipal  de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira,

EM, o Município de Angra do Heroísmo e o Município da Praia da Vitória. Para

submeter à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º

50/2012 de 31 de agosto, para aprovação do contrato programa. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou remeter  à Assembleia  Municipal

nos citados termos legais.(191/2017/CMAH)--------------------------------------------

TERAMB – Minuta do contrato programa – 2017

Ent. 819 – Minuta do contrato programa de 2017, celebrado entre a Teramb –

Empresa Municipal   de Gestão e Valorização Ambiental  da Terceira,  EM, o

Município  de  Angra  do  Heroísmo  e  o  Município  da  Praia  da  Vitória.  Para

submeter à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º

50/2012 de 31 de agosto, para aprovação do contrato programa. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou remeter  à Assembleia  Municipal

nos citados termos legais.(192/2017/CMAH)--------------------------------------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

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

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

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

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

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

Angra do Heroísmo, 4 de abril de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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