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No dia oito de maio de dois mil e quinze realizou-se no Gabinete da Assembleia Municipal

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

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

Pelas 10:00 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. -----------

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que a obra da rua Direita estava

a correr razoavelmente, com dois dias de atraso, mas dentro do limiar de segurança. Foi

dada autorização ao empreiteiro para avançar mais um pouco, para que a EDA pudesse

dar seguimento à sua parte para a construção das galerias técnicas. Ficando a faltar a

intervenção na zona em frente da Igreja da Misericórdia até ao inicio da rua de Santo

Espírito. Quanto ao Pavilhão do Posto Santo o Presidente informou que a obra também

estava a correr bem e que estávamos à espera da entrega do relatório final do Laboratório

Regional de Engenharia Civil. -------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias questionou sobre a utilização do cimento para fixar a calçada,

tendo o Presidente esclarecido que esta empresa utilizava areia para cobrir e no final

será  escovado  para  retirar  os  excessos  de  cimento.  No  caso  do  Chafariz  Velho,  a

empresa foi outra e a técnica utilizada para a limpeza também foi diferente, passando pela

utilização de uma esponja. ------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias perguntou ainda se não poderiam limpar a calçada junto à

Igreja  da  Conceição,  visto  que  ficou  muito  cimento  preso  às  pedras.  O  Presidente

informou que esse trabalho tinha sido executado pelo grupo de calceteiros da autarquia e

que estes iriam proceder à limpeza. -----------------------------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias colocou outra questão sobre o intervalo entre pedras, se não

era excessivo. Tendo sido explicado pelo Presidente que o intervalo varia consoante os

materiais utilizados e o tipo de pedra, devendo ser mais reduzido se utilizarem pó-de-

pedra ou terra,  ou maior se utilizarem cimento. Com a utilização de pedras dos anos

oitenta, que era o caso, estas apresentam maiores irregularidades também tinha de ser

dada uma maior tolerância. -----------------------------------------------------------------------------------



O Presidente também comunicou que já tinham sido adquiridas as novas lâmpadas LED

para as ruas da Sé, Direita e de São João, tendo transmitido que as luzes eram brancas e

que a tonalidade era a mais próxima da luz solar e que apesar de serem mais caras

tinham maior eficiência.

A Vereadora Catarina Matias solicitou informação sobre a atribuição da ordem do desfile

das  marchas  das  Sanjoaninas,  tendo  a  Vereadora  Raquel  Ferreira  informado  que  o

problema que houve resultou do caso especifico da Filarmónica da Terra Chã que aceitou

acompanhar  três  marchas,  o  que  prejudica  o  sorteio,  dada  a  necessidade  de  um

espaçamento de sete entre as marchas. Acrescentou ainda que outro ponto de desacordo

foi  considerarem que  as  marchas  convidadas  deveriam  entrar  no  sorteio,  tendo  sido

informado que esta isenção era uma prática antiga e que a marcha das Festas da Praia

da Vitória e as que vinham de fora, foram sempre consideradas convidadas e como tal

nunca entraram no  sorteio.  Para além disso,  também queriam antecipar  a  saída  das

mesmas para as 21:00 horas, mas que não era adequado iniciarem o desfile antes da

abertura da iluminação.

A Vereadora  Catarina  Matias  também  informou  que  as  restantes  marchas  estavam

desagradadas pelo fato da autarquia ter pago os tecidos à Marcha Oficial.

O  Presidente  informou  que,  sendo  este  um  assunto  importante  e  que  deveria  ser

repensado,  provavelmente  a  solução  passaria  por  regulamentar  estes  apoios  e

estabelecer  um limite  máximo de marchas,  bem como se na atribuição dos espaços,

deveria haver ou não fornecimento gratuito de luz e de água aos diversos espaços e

atribuição de refeições, entre outros eventuais apoios.

A Vereadora  Catarina  Matias  identificou  uma  falha  que  se  prende  com não  haver  a

passagem de testemunho entre comissões e que a Câmara Municipal deveria ouvir estas,

no final da festa, para apontarem os erros e as boas práticas com que se depararam, com

vista a uma melhor gestão nos anos seguintes.

O Vereador Guido Teles perguntou se já existia alguma resposta por parte da TAP e

SATA, relativamente aos voos promocionais,  tendo o Presidente informado que houve

uma reunião a 14 de setembro e que a SATA estava a cumprir com o que tinha prometido

para os EUA, no entanto, ainda se aguardava resposta quanto aos vosso promocionais na

rede interna.



Período da ordem do dia

 

 APROVAÇÃO DE ATAS 

1. Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 8 da reunião ordinária de 17 de abril  de 2015. -  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 Pº 13/2014/169 - Requerimento datado de 9 de Abril findo, de Fagundes, Aguiar &

Toste, com sede na Rua da Graça, n.º 21, freguesia de Santa Cruz, concelho da

Praia da Vitória, solicitando a isenção das taxas, no valor de € 219,60 (duzentos e

dezanove euros e sessenta cêntimos), conforme previsto na alínea h), do n.º 1, do

artigo  7.º,  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas,  pela  emissão  do  alvará  de

construção, respeitante às obras de alteração de interior do prédio na Rua Direita,

n.º  53-55,  freguesia  de  Sé,  por  se  encontrar  infestada  por  térmitas.  Vem

acompanhado  de  parecer  do  arquiteto  municipal,  tendo  merecido  o  seguinte

despacho: “Emita-se com isenção.”------------------------------------------------------------------

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

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

o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (219/2015/CMAH)--

2.2 Pº 13/2013/104 - Requerimento datado de 24 de Abril, de Noites com Sal, com sede

na Canada do Porto, freguesia de cinco ribeiras, concelho da Angra do Heroísmo,



solicitando a isenção das taxas pela emissão da Licença de Utilização, no valor de €

289,58 (duzentos e oitenta e nove euros e  cinquenta e oito cêntimos), conforme

previsto na alínea a) do nº 3 do artigo 11º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela

emissão do alvará de utilização referente às obras de reconstrução e ampliação do

edifício sito ao Porto, freguesia de Cinco Ribeiras, com vista ao seu registo como

alojamento  local,  invocando  que  se  candidatou  a  um  programa  de  fomento  do

empreendedorismo  de  iniciativa  governamental  –  o  sistema  de  incentivos

Empreende Jovem. Vem acompanhado de parecer do Arquiteto Municipal. -------------

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  na  alínea  a)  do  nº3  do  artigo  11.º  do

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(220/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 2443 - Pedido do RG1, solicitando apoio no empréstimo de dois aquecedores

exteriores, para cerimónia do RG1. Para ratificação do órgão executivo municipal

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

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(221/2015/CMAH)--------------------------------------------------

2.3. Ent. 3005 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, para utilização

não  regular  do  Pavilhão  Municipal,  no  dia  19  de  abril,  para  o  torneio  de

encerramento de sub 12, e respetiva isenção de taxas.----------------------------------------

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

Lei  n.º  75/2013 de 12 de Setembro.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(222/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 1142 - Pedido da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, para

divulgação das ações de sensibilização para a segurança  das crianças e jovens,

marcadas entre 18 e 22 de maio nas escolas do Concelho, facilitação de contactos

junto destas, bem como cedência de duas salas de formação no CCCAH, de 21 a 23

de  maio,  para  formação  sobre  a  temática.  Para  ratificação  do  órgão  executivo



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

Taxas, aprovado em Assembleia Municipal  a 21 de fevereiro de 2014, conjugado

com o  artigo  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  pela

Vereadora Raquel Ferreira.(223/2015/CMAH)--------------------------------------------------

2.6. Ent. 1470 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, solicitando a

isenção de taxas para  realização de treinos  relacionados com a seleção Açores

Sub14 masculinos. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º

3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(224/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent.   2270  -  Pedido  da  ACM para  a  cedência  gratuita  do  Grande  Auditório  do

CCCAH, a 1 de maio, a partir das 20h30 para a realização de evento cultural de

angariação de fundos para aquisição de equipamento essencial à instituição. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do

Regulamento  Municipal  de  Taxas,  aprovado  em  Assembleia  Municipal  a  21  de

fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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 pela Vereadora Raquel Ferreira. (225/2015/CMAH)----------------------------

2.8. Ent.  2912  -  Pedido  da  ACM para  apoio  técnico  ao  nível  da  disponibilização  do

equipamento de som da edilidade, para o evento de angariação de fundos que irão

realizar  a 1  de maio  no Grande Auditório  do CCCAH. Para ratificação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  artigo  6.º,  n.º  2,  alínea  c),  do  Regulamento

Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,

conjugado com o artigo 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

pela Vereadora Raquel Ferreira.(226/2015/CMAH)--------------------------------------------

O Presidente referiu que a Câmara estava a estudar a hipótese de fazer uma licença

conjunto para todas as atividades a realizar no concelho.



2.9. Ent. 7395 - Pedido da PejAçores - Associação Parlamento Europeu de Jovens

Açoreanos, solicitando apoio para realização da 4ª Edição do "+ JAZZ" a decorrer

nos dias 22 e 23 de maio de 2015, bem como a cedência do Teatro Angrense. Para

ratificação do órgão executivo municipal do apoio de €6,000,00 e da cedência do

espaço em apreço, 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 Vereador Guido Teles.(227/2015/CMAH)--------------

2.10. Ent.  3553  –  Pedido  da  Associação  de  Estudantes  do  Campus  de  Angra  do

Heroísmo, solicitando o transporte de alunos nos dias 1 e 2 de maio, no âmbito da

XXVII Semana Académica da Ilha Terceira, que se realiza na Praia da Vitória. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do

Regulamento  Municipal  de  Taxas,  aprovado  em  Assembleia  Municipal  a  21  de

fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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 Vereador Guido Teles.(228/2015/CMAH)------------------------------------

2.11. Ent. 3418 - Pedido da  Associação de Estudantes da EBS Tomás de Borba, para

a cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, no dia 28 de abril, das 18h00

às 20h00, para a realização de uma reunião da referida Associação de Estudantes

com  os  alunos  daquele  estabelecimento  de  ensino.  Para  ratificação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  artigo  6.º,  n.º  1,  alínea  f),  do  Regulamento

Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,

conjugado com o artigo 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.(229/2015/CMAH)-----------------------------------------------

2.12. Ent. 3177 - Pedido da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo, para a

cedência gratuita de uma grua, no dia 29 de abril,  das 10h00 às 11h00,  para a

realização de atividades integradas no Dia  Azul  para promoção e divulgação da

Fundação Make-a-Wish que concretiza os desejos de crianças e adolescentes com

historial de enfermidade grave. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado



em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(230/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent.  3371  -  Pedido  do  Centro  Infantil  de  Angra  do  Heroísmo,  Colégio  "O

Baloiço", para a cedência gratuita do Grande Auditório do CCCAH, a 4 de maio,

entre as 14h30 e as 18h00, para a realização do evento comemorativo do Dia da

Mãe. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2,

alínea d), do Regulamento Municipal de Taxas,  aprovado em Assembleia Municipal

a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(231/2015/CMAH)--------

2.14. Ent. 2566  - Pedido da Comissão da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2015, para a

cedência  gratuita do Grande Auditório do CCCAH para a realização dos ensaios

daquela marcha a 4, 6, 11, 12, 17, 19 e 20 de maio, bem como dos camarins no dia

das marchas das Sanjoaninas para apoio logístico para se preparem para o desfile.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea

d), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de

fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(232/2015/CMAH)-----------------------------

2.15. Ent. 3416 - Pedido da Secretaria Regional da Educação e Cultura para a cedência

gratuita de 30 cadeiras, necessárias para a realização de uma cerimónia oficial no

dia  27  de  abril,  no  Salão  Nobre  daquela  Secretaria.  Para  ratificação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  artigo  6.º,  n.º  2,  alínea  b),  do  Regulamento

Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 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  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(233/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------



2.16. Ent. 3184 - Pedido da Direção Regional do Trabalho e Qualificação Profissional

para a cedência do Pequeno Auditório do CCCAH, a 24 de abril, para a realização

de uma sessão de divulgação de Programas Europeus de Criação de Emprego e

Estágios a cerca de 250 desempregados  da Ilha Terceira. Para ratificação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  artigo  6.º,  n.º  2,  alínea  b),  do  Regulamento

Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 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  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(234/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.17. Ent.  3193  -  Pedido  da  Associação  para  a  Igualdade  e  Direitos  da  Mulher

"UMAR",  para autorização para fixação de cartazes,  de 23 para 24 de abril,  no

Jardim Duque da Terceira, para divulgação da Marcha Mundial das Mulheres 20'15.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea

c), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de

fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(235/2015/CMAH)-----------------------------

 

2.18. Ent. 3004 - Pedido da  Fundação Rotary Club para a cedência gratuita de quatro

holofotes, necessários para a realização do Concerto da Primavera, a 18 de abril, na

Igreja do Castelo. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo

6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia

Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(236/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.19. Ent.  3113 -  Pedido da  Secretaria  Regional  do Turismo e Transportes,  para  a

cedência  gratuita  do  Pequeno  Auditório  do  CCCAH,  para  a  realização  de  uma

sessão  de divulgação  do  Plano  Estratégico  e  de  Marketing  para  o  Turismo dos

Açores - "Horizonte 2020", a 21 de abril, com início pelas 18h30. Para ratificação do



órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento

Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 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  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(237/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

 2.20.Ent. 1143 - Pedido da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo, para a cedência

de uma sala de formação do CCCAH, para a realização do Curso de Nadadores-

Salvadores n.º 058/15, de 6 de maio a 8 de junho, em período pós-laboral. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do

Regulamento Municipal  de Taxas,  aprovado a 21 de fevereiro,  conjugado com o

artigo 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  Vereado  Guido

Teles.(238/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.21. Ent. 1852 - Pedido do  Cine-Clube da Ilha Terceira, para a cedência gratuita do

Pequeno Auditório, apoio técnico e logístico, para a projeção do filme/documentário

"Alyo Bairro" de Rui Simões, a 3 de junho, no Pequeno Auditório do CCCAH,  bem

como a receita  da bilheteira.  Para  ratificação do órgão executivo  municipal  nos

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

em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 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 pela Vereadora Raquel

Ferreira.(239/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

2.22 Ent.  1831  -  Pedido  da  Associação  de  JetSky  e  Motonáutica  dos  Açores,

solicitando apoio na cedência de sala no Centro Cultural para cerimónia de entrega

dos prémios do campeonato nacional, a realizar nos dia 2 de maio de 2015. Para

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

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(240/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------



2.23 Ent. 3347 - Pedido do  RG1, solicitando apoio na cedência do Pavilhão Municipal

para jogo de futsal a realizar no dia 29 de abril entre as 8h30 e as 10h00. Para

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

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(241/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.24 Ent. 2451 - Pedido da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE - Associação

Nacional de Freguesias, para a cedência a título gratuito do Pequeno Auditório do

CCCAH, para a realização do Encontro Regional de Freguesias dos Açores, que se

realiza  a  2  de  maio,  das  9h00  às  13h00.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

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

Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado

com o  artigo  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  pela

Vereadora Raquel Ferreira.(242/2015/CMAH)-------------------------------------------------

2.25 Ent.  3393  -  Ofício  n.º  23,  de  20  de  abril  de  2015,  da Associação  de  Dança

Desportiva da Região Autónoma dos Açores, solicitando apoio de um jardineiro

deste  Município  para  a  decoração do Pavilhão Municipal  AH,  no âmbito  do Dia

Mundial da Dança, bem como a cedência de verduras, para ratificação do órgão

executivo  municipal,  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal conjugado com alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e

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

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Vereador Guido Teles.(243/2015/CMAH)--------------------------------------------------------

2.26 Ent. 3545 – Pedido da EB1/JI do Pico da Urze, solicitando o transporte de Maios

no  âmbito  do  concurso  de  Maios  no  dia  1  de  maio. Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de

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

administrativo praticado pelo Vice presidente da Edilidade.(244/2015/CMAH)---



2.27 Ent. 3329 – Pedido da Junta de Freguesia da Sé, solicitando a colaboração desta

Câmara Municipal para dar continuidade ao projeto Angra Night Runners, no dia 29

de abril. Para ratificação do órgão executivo municipal do apoio concedido (abertura

do Jardim até às 21H30, edifício da Câmara aberto entre as 19H45 e as 20H15,

montagem de 2 máquinas de água no átrio e disponibilização de uma extensão) 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

Vereador Guido Teles.(245/2015/CMAH)-------------------------------------------------------- 

2.28 Ent. 1454 - Pedido da Associação de Dança da Região Autónoma dos Açores,

solicitando  apoio  financeiro  no  valor  de  €393,78  para  fazer  face  à  licença  da

passmusic para o dia mundial da dança a realizar no dia 30 de abril de 2015. Para

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

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(246/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.29 Ent.  2822  -  Pedido  da  Cáritas  da  Ilha  Terceira,  para  a  cedência  gratuita  do

Pequeno Auditório do CCCAH, a 11 de maio entre as 9h00 e as 17h00,  para a

realização  da  cerimónia  de  abertura  do  Projeto  TRAD(E)-IN,  Programa  de

Cidadania Ativa destinado a jovens entre os 15 e os 30 anos. Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento

Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,

conjugado com o artigo 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

pela Vereadora Raquel Ferreira.(247/2015/CMAH)-------------------------------------------

2.30. Ent. 3218 – Pedido do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra

o Cancro,  solicitando apoio, tendo em vista o alojamento de três palestrantes do

Continente no Hotel Angra Garden, nos dias 8 e 9 de maio, no âmbito do encontro

Cancro:Empreender depois da Luta. Para  ratificação do órgão executivo municipal

do solicitado no valor de €300,00, 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(248/2015/CMAH)--

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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

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

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

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

Atividades de Interesse Municipal e   do Regulamento Municipal de Taxas

     

3.1 Ent. 2980 e 6980 – Atribuição de apoio à Junta de Freguesia do Porto Judeu, no

valor de €45.946.26, tendo em vista a reparação de muros na Rua do Jogo da Bola

e construção de muro ao longo do litoral, no lugar do Poço de Além, na sequência

das enxurradas do dia 13 de março de 2013, para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) 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 apoio

proposto (€45 946,26)-(249/2015/CMAH)--------------------------------------------------------

O Presidente esclareceu que se tratava de uma obra não prevista na empreitada

necessária  para  proteção  da  estrada  no  limite  do  mar  e  de  eliminação  de

construções clandestinas na orla costeira e da ribeira.

3.2 Ent. 2864 - Pedido da Anesteseologista Célia Figueiredo do HSEIT, em nome da

Sociedade Portuguesa de Anestesia, para a cedência gratuita do Grande Auditório

do CCCAH, de 25 a 27 de setembro, para a realização, em Angra do Heroísmo, da

5.ª  Edição das Tertúlias de Anestesiologia.  Para deliberação do órgão executivo

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

setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de

Taxas,  aprovado  a  21  de  fevereiro  de  2014.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(250/2015/CMAH)------------------------------------



3.3 Ent.  1966  -  Pedido  da  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do  Livramento para  a

cedência  gratuita  do  Pequeno  Auditório  do  CCCAH,  para  a  realização  da

Conferência "Gestão de Conflitos nas IPSS's". Para deliberação do órgão executivo

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

setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de

Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(251/2015/CMAH)---------------

3.4 Ent.  2496  -  Pedido  do  Seminário  Episcopal  de  Angra  do  Heroísmo,  para  a

realização  conjunta,  no  Pequeno Auditório  do  CCCAH de  um Ciclo  de  Cinema

Temático, com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre as questões de justiça e

dos direitos sociais intitulado "Pensar o Mundo". Do ciclo de cinema constariam os

filmes  "O  Ato  de  Matar"  de  Joshua  Oppenheimer,  "Leviathan"  de  Andrey

Zvyagintsev,  "O Gebo e a  Sombra"  de Manoel  Oliveira  e  "Gett:  O Processo de

Viviane Amsalem" de Ronit Elkabetz, respetivamente a 8, 15, 22 e 29 de novembro.

Mais propõem que os bilhetes sejam vendidos a dois euros e que a receita líquida

possa reverter para a APAVT. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

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

conjugado com o artigo 6.º,  n.º2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas,

aprovado a 21 de fevereiro de 2014. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou este pedido.(252/2015/CMAH)--------------------------------------------------------

3.5 Ent.  1440  -  Pedido  da  A.C.T.U.S.A.  -  Associação  Cultural  Tuna  Universitas

Scientiarum  Agrariarium solicitando  apoio  na  cedência  do  salão  nobre  para

receção das tunas e do Teatro Angrense para atuação das mesmas nos dias 20 e

21  de  novembro  de  2015.  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.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(253/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Ent. 2340 - Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira, para a cedência gratuita do

Pequeno Auditório, apoio técnico e logístico, para a projeção do filme/documentário



"Cowspiracy" de Kip Kuhn, a 21 de maio, no Pequeno Auditório do CCCAH,  bem

como a receita da bilheteira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

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

conjugado com o artigo 6.º,  n.º2,  alínea c) do Regulamento Municipal  de Taxas,

aprovado a 21 de fevereiro de 2014. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou este pedido.(254/2015/CMAH)--------------------------------------------------------

 3.7 Ent. 1638 – Pedido da Comissão Organizadora das XV Jornadas dos Médicos

de  Família  dos  Açores  e  V  Encontro  Regional  de  Internos  MGF  e  Jovens

Médicos de Família dos Açores, solicitando um apoio tendo em vista a realização

dos referidos eventos. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1 500,00.

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. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(255/2015/CMAH)------------------------------------

3.8 Ent.  2697 –  Pedido  da  Igreja  de  Santo Inácio  de Loiola  (Igreja  do Colégio),

solicitando apoio para o restauro da imagem de Nossa Senhora do Carmo e do

menino  Jesus  que  ela  tem  ao  colo,  que  se  encontram  em  mau  estado  de

conservação. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €2 500,00. 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.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(256/2015/CMAH)------------------------------------

3.9 Ent.  2538  -  Pedido  da  Irmandade  do  Espírito  Santo  do  Lameirinho, para  a

cedência de um quiosque, de 2 a 14 de agosto, para servir de bazar nas festas em

honra do Divino Espírito Santo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

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

conjugado com o artigo 6.º,  n.º2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas,

aprovado  em  Assembleia  Municipal  a  21  de  fevereiro  de  2014.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(257/2015/CMAH)---------------

3.10 Ent. 2878 - Pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Consolação,

da Freguesia da Feteira, para a cedência de um palco,  e dos bonecos Disney do



Pavilhão das Sanjoaninas, para a realização daquelas festividades que têm lugar

entre 14 a 21 de agosto. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

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

o  artigo  6.º,  n.º2,  alínea  d)  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas,  aprovado  em

Assembleia  Municipal  a  21  de  fevereiro  de  2014.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(258/2015/CMAH)-----------------------------------

3.11 Ent. 3557 - Pedido da  Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de

Angra do Heroísmo, para a cedência gratuita dos fatos infantis, "casal de patinhos"

e  "casal  Shreak"  ,  para  a  realização  de  atividades  para  as  crianças  da  creche

daquela instituição programadas para assinalar o Dia da Criança a 1 de junho. Para

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do

Regulamento  Municipal  de  Taxas,  aprovado  em  Assembleia  Municipal  a  21  de

fevereiro  de  2014.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este

pedido.(259/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.12 Ent.  3165  -  Pedido  da  Universidade  dos  Açores para  a  cedência  gratuita  do

Grande Auditório, de 11 a 15 de julho de 2016, com isenção de taxas, bem como

apoio  logístico  e  técnico,  ao  nível  de  som  e  projeção,  para  a  realização  da

Conferência  "SPACENN Conference  -  Exploitation  of  Space  Data  for  Innovative

Helio and Asteroseismology",  para deliberação do órgão executivo municipal  nos

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

conjugado com o artigo 6.º,  n.º2,  alínea b)  do Regulamento Municipal  de Taxas

aprovado,  em  Assembleia  Municipal,  a  21  de  fevereiro  de  2014.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(260/2015/CMAH)--------------

3.13 Ent.  3450  -  Pedido  da  Associação  de  Desenvolvimento  Rural  da  Terceira  e

Graciosa - GRATER, para a cedência gratuita do Teatro Angrense a 24 e 25 de

julho,  bem como apoio  logístico  e  técnico  ao  nível  de  som e projeção,  para  a

realização do evento comemorativo do seu 20.º aniversário. Para deliberação do

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

75/2013,  de  12  de  setembro,  conjugado  com  o  artigo  6.º,  n.º2,  alínea  c)  do



Regulamento  Municipal  de  Taxas,  aprovado  em  Assembleia  Municipal  a  21  de

Fevereiro  de  2014.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este

pedido.(261/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.14 Ent. 2797 – Pedido do Centro Social de São Bento,  solicitando um apoio para o

desenvolvimento de um espaço de lazer/atividades desportivas para os idosos e

jovens frequentes da Instituição, bem como todos os residentes da Freguesia de

São Bento. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor  de €1 500,00.  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.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€1.500,00)(262/2015/CMAH)-

3.15 Ent. 7063 – Pedido do  Clube Ar Livre da Terceira,  solicitando apoio tendo  em

vista a aquisição de um kayak. Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie no

valor total de €2 343,10, correspondente à aquisição do kayak. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou

atribuir o apoio em espécie proposto (€2.343,10)(263/2015/CMAH)-------------------

3.16 Ent.  7221  –  Pedido  do  Angra  Iate  Clube,  solicitando  apoio  tendo   em vista  a

aquisição de um kayak. Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie no valor

total de €2 216,42, correspondente à aquisição do kayak. 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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o

apoio em espécie proposto (€2.216,42)(264/2015/CMAH)---------------------------------

3.17 Ent. 360 - Proposta datada de 4 de maio de 2015, no sentido de ser atribuído apoio

financeiro a cada um dos 11 clubes desportivos e 4 atletas individuais, nos

termos  do  Regulamento  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades  Desportivas  e

Atletas Individuais do Concelho de Angra do Heroísmo, bem como da alínea u), do

n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  deliberou atribuir  os  apoios  em causa,  sendo €15.195,90

para os clubes e €4.000,00 para os atletas individuais.(265/2015/CMAH)-----------



3.18 Ent 1685 – Pedido da Freguesia de São Mateus da Calheta,  para a cedência de

14 quiosques, de 7 a 16 de agosto, com vista à utilização durante as festas. Para

deliberação do órgão executivo municipal,  a cedência de 4 quiosques, nos termos

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

o  artigo  6.º,  n.º2,  alínea  d)  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas,  aprovado  em

Assembleia  Municipal  a  21  de  fevereiro  de  2014.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, deliberou autorizar a cedência de 4 quiosques.(266/2015/CMAH)-

3.19. Ent 268. - Proposta do Presidente da Câmara Municipal, para atribuição de apoio

em espécie, para a realização de obras no muro sito na Ladeira Grande, freguesia

da Ribeirinha, na sequência das intempéries de 2012, no valor de €5.723,00. 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,   deliberou  atribuir  o  apoio  em  espécie  proposto  (€5.723,00)

(267/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4. Contrato de arrendamento com fins não habitacionais

4.1 Ent.  5610  –  Aprovação  da  minuta  do  contrato  de  arrendamento  com  fins  não

habitacionais, a celebrar com a  Galp Açores – Distribuição e Comercialização de

Combustíveis e Lubrificantes, S. A. Para deliberação do órgão executivo municipal,

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

setembro.  -  A Câmara Municipal,  com as abstenções dos Ver.  do PSD e do

CDS-PP aprovou esta minuta.(268/2015/CMAH)----------------------------------------------

O Presidente informou que esta  situação vinha permitir  a remodelação da atual

estação  de  serviço  e  que  era  um  questão  que  se  arrastava  desde  2008.

Acrescentou que aquela estação já tinha trinta anos de existência e que na altura a

Câmara  Municipal  autorizou  a  sua  instalação  de  acordo  coma  regulamenteção

então vigente. A presente deliberação apenas pretende adequar a autorização já

existente à criação do loteamento.



5. Emissão de pareceres prévios

5.1 Ent.   3362 -  Pedido de Parecer Prévio, datado de 5 de maio,  tendo em vista a

contratação de  Art It's, para a elaboração e manutenção do site das Sanjoaninas

2015, no valor de €1.300,00. Para deliberação do órgão executivo  municipal, nos

termos do n.º12 do artigo 75.º  da Lei  do Orçamento de Estado para 2015.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto

à prestação de serviços em causa.(269/2015/CMAH)--------------------------------------

5.2 Ent.  1530 –  Pedido de Parecer  Prévio,  datado de 5  de maio,  tendo em vista  a

contratação  de  serviços  à  Açormédia,  para  publicidade  no  Açores  Magazine  e

Açores  I,  Publicações  no  Açoriano  Oriental,  emissão  de  Spots  e  entrevistas  e

cobertura em direto pela TSF, bem como 25 mupis pelo período de 3 semanas, com

informação  sobre  as  Sanjoaninas  2015,  no  valor  total  de  €6.490,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º12 do artigo 75.º da Lei

do Orçamento de Estado para 2015.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,

deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação de serviços em causa.

(270/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Ent.  444  -  Pedido  de  parecer  prévio,  datado  de  15  de  abril,  tendo  em vista  a

contratação da Rádio Clube de Angra, no valor total de €3.900,00, tendo em vista

a prestação de serviços para publicidade diária do Município durante o ano de 2015,

conforme previsto no artigo 75.º, n.º 12, da Lei do Orçamento de Estado para 2015.

-  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer  favorável

quanto à prestação de serviços em causa.(271/2015/CMAH)----------------------------

5.4 Ent.  347 –  Pedido  de  parecer  prévio,  datado  de  27  de  abril,  tendo  em vista  a

contratação de Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados, Sociedade de

Advogados  RL,  no  valor  total  de  €12.744,00,  tendo  em vista  a  renovação  do

contrato  de  prestação  de  serviços  de  consultadoria  técnica  na  área  de  direito

administrativo, conforme previsto no artigo 75.º,  n.º 12, da Lei do Orçamento de

Estado para 2015.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  deliberou emitir

parecer favorável quanto à prestação de serviços em causa.(272/2015/CMAH)--



5.5 Ent.  2066 –  Pedido de parecer  prévio,  datado de 4  de maio,  tendo em vista  a

contratação da Rádio Ilha, no valor total de €5.782,00, tendo em vista a prestação

de serviços para eventos culturais e sociais do Concelho de Angra do Heroísmo,

pelo período de seis meses,  conforme previsto no artigo 75.º,  n.º  12,  da Lei  do

Orçamento  de  Estado  para  2015.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação de serviços em causa.

(273/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.6 Ent.  808  –  Pedido  de  parecer  prévio,  datado  de  4  de  maio,  tendo  em vista  a

contratação  da  firma  José  C.  Parreira  Arquitetos,  Lda.,  no  valor  total  de

€5.841,00, tendo em vista a prestação de serviços para elaboração do projeto de

arquitetura e especialidades referentes à reconstrução de um moinho e arranjo da

área envolvente, sito ao Beco das Alcaçarias, conforme previsto no artigo 75.º, n.º

12,  da  Lei  do  Orçamento  de  Estado  para  2015.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  deliberou  emitir  parecer  favorável  quanto  à  prestação  de

serviços em causa.(274/2015/CMAH)------------------------------------------------------------

6. Contrato de comodato com a Junta de Freguesia de Santa Luzia –

Parque Infantil

6.1 Ent. 842 – Proposta no sentido de ser aprovada a correção à minuta do contrato de

comodato que cedeu à  Junta de Freguesia de Santa Luzia a gestão do Parque

Infantil de Santa Luzia, nos termos das alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei

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

aprovou esta minuta devidamente corrigida.(275/2015/CMAH)-------------------------

    

7. Zona Industrial de Angra do Heroísmo – Vidrosterceira – Prorrogação de prazo
para início das obras de construção

7.1 Ent. 1585 - Ofício enviado pela empresa Vidrosterceira, a requerer a prorrogação

de  prazo  para  inicio  das  obras  de  construção  no  lote  20  da  ZIAH,  descrito  na

Conservatória do Registo Predial com o n.º 1042 e inscrito na matriz predial urbana



sob o artigo 1149º, a partir de 1 de julho de 2016, para  indeferimento da Câmara

Municipal,  nos  termos dos  n.ºs  2  e  4   do artigo  6º  do Regulamento  do Parque

Industrial.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, indeferiu este pedido, em

virtude de a obra ainda não ter sido iniciada.(276/2015/CMAH)-------------------------

8. Atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultural a António de Freitas Rocha

Mendes

8.1 Ent. 348 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuída a António

de Freitas Rocha Mendes, a Medalha de Mérito Municipal Cultural. Para votação e

posterior submissão à Assembleia Municipal para aprovação. -  Após votação por

escrutínio  secreto,  esta  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.

(277/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

9. Empreitadas – aplicação de multas

9.1 Ent. 448 - Ofício n.º 93, dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

datado de 20 de janeiro de 2015, respeitante à aplicação de multa à COTAÇOR

S.A,  por  violação  dos  prazos  contratuais  da  Empreitada  de  Remodelação  das

Redes de Abastecimento e de Drenagem de Águas em Chafariz Velho - Ladeira

Branca, na sequência da aprovação do respetivo auto de multa pelo Conselho de

Administração dos mesmos serviços. Para deliberação da Câmara Municipal nos

termos  do  artigo  403.º  do  Código  dos  Contratos  Públicos  e  tendo  em conta  o

previsto na cláusula 12.ª do caderno de encargos da mesma empreitada. -  Este

assunto  foi  retirado  devendo  ser  reagendado  na  próxima  reunião  do

executivo, para melhor instrução do processo.(278/2015/CMAH)---------------------

9.2 Ent. 1146 - Informação prestada pelo  Diretor da Unidade de Urbanismo dando

conta da necessidade de decisão sobre a aplicação de multas contratuais cujo valor

ascende a €213.820,00 no âmbito da  Empreitada de intervenção de emergência

nos arruamentos municipais danificadas pelo mau tempo de março de 2013 - grota

do tapete, para deliberação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 403.º do



Código  dos  Contratos  Públicos.  -  Este  assunto  foi  retirado  devendo  ser

reagendado  na  próxima  reunião  do  executivo,  para  melhor  instrução  do

processo.(279/2015/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1 Ent.  2994  –  Comunicação  a  Fundação Inatel  –  Loja  de  Angra  do  Heroísmo,

agradecendo pela cedência do espaço do Centro Cultural e de Congressos para o

evento realizado no dia 9 de abril. Para conhecimento do órgão executivo municipal.

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

10.2 Ent 333 – Quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para

2015,  elaborada  nos  termos do  ponto  8.3  do  POCAL,  publicado  no  Decreto-Lei

n.º54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, visando o reajustamento de diversas dotações

de  despesa,  no  valor  de  €37  542,00.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

10.3 Ent.  3344  –  Ofício  da  Direção  Regional  do  Ambiente,  remetendo  para

conhecimento  da  Câmara  a  comunicação  enviada  à  Bensaúde  Turismo,  SGPD,

sobre a monitorização das emissões gasosas (1.ª Campanha de 2015) – HTA Hoteis

Turismo  e  Animação  dos  Açores,  S.A.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

10.4 Ent. 3342 – Ofício da  Direção Regional do Ambiente,  remetendo uma listagem

com o endereço dos imóveis do Concelho que foram alvo de vistorias por peritos

qualificados  entre 8 de outubro e 14 de abril, onde foi confirmada a presença de

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

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



10.5 Ent 3170 - Ofício da Direção Regional da Cultura,  remetendo para conhecimento

da Câmara a comunicação enviada à ENATUR, no sentido de a mesma remover a

tela publicitária colocada no imóvel classificado de interesse público – Castelo de

São  Sebastião.   Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

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

10.6 Ent. 3246 – Ofício do Centro Comunitário da Terra Chã, agradecendo pelo apoio

concedido  por  esta  Câmara  Municipal  para  as  obras  de  conservação  da  sede

daquele  Centro.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

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

10.7 Ent. 3716 – Comunicação da  Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia,

tendo em vista a apresentação dos projetos, no âmbito do Contrato das Smart Cities.

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

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

O  Presidente  propôs  que  se  realizasse  uma  reunião  informal  entre  todos,  para

discussão e análise deste ponto, tendo em conta a sua importância. Informou que

este  trabalho  servia  para  diagnóstico  para  analisarem  a  situação  do  município,

podendo ser identificados um conjunto de oportunidades para a cidade. Informou

ainda  que  nele  eram  apontadas  sugestões  e  que  todos  deveriam  analisá-las  e

ordená-las pelas preferências a aplicar.  Propôs ainda que após a  reunião,  fosse

agendada uma apresentação pelo responsável do projeto a toda a Câmara.

Fora da agenda

Rescisão por mútuo acordo

Int. 158 - Requerimento de Manuel Severino Costa Sousa, assistente operacional

(cantoneiro), declarando nos termos e para efeitos da Portaria n.º 209/2014, de 13

de outubro a sua vontade em aceder ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo

na Administração Local e requerendo a consequente cessação do seu contrato de

trabalho. Vem acompanhado da proposta do Sr. Presidente da Câmara propondo a



extinção  do  posto  de  trabalho  em causa  e  consequentemente  a  celebração  do

acordo de cessação do contrato de trabalho com o referido trabalhador. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, concordou com o proposto pelo Presidente da

Câmara.(280/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

TERAMB, EM – Declaração

        Ent. 3468 – Ofício da TERAMB, EM, submetendo à aprovação do órgão executivo

municipal  a  declaração  que  atesta  que  aquela  empresa  possui  suficiência

orçamental e já procedeu à cativação das respetivas verbas para a execução da

obra  Empreitada de construção de aterro de resíduos perigosos (9.ª célula AIIT),

para obtenção de visto pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 145.º, n.º 2, da

Lei do Orçamento do Estado para 2015, aprovada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de

dezembro, conjugado com o artigo 5.º, n.º 4 da Lei de Organização e Processo do

Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com a redação

que lhe foi conferida pela Lei n.º 20/2015, de 9 de março. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, deliberou declarar o proposto.(281/2015/CMAH)-------------------



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

encerrada a reunião,  pelas doze horas e quarenta e sete 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, 8 de maio de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________


