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No dia cinco de julho de dois mil e dezanove 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente apresentou o ponto da situação das

ocorrências registadas na sequência das chuvadas do passado dia 16 de junho que

provocaram cheias e extravasamento de linhas de água na zona oeste do concelho

com um  grande grau de complexidade e gravidade. Referiu que este foi o pior dos

eventos registados nos últimos anos. -------------------------------------------------------------

O  Vereador  Paulo  Lima  referiu  que  o  fenómeno  provocou  o  arrastamento  de

material em estradas dos Serviços Florestais na Serra de Santa Bárbara em que o

piso desapareceu. --------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente referiu que a situação veio revelar problemas estruturais relacionados

com a criação de acessos a propriedades através das linhas de água, quer pela

construção de pontes mal dimensionadas, que pela elevação do leito das linhas de

água para nivelamento entre a estrada e as entradas para os terrenos, assim como

o tapamento dos bueiros para escoamento das águas.  -------------------------------------

Os referidos problemas tiveram como consequência o extravasamento das linhas

de água para a via pública, isolando habitações e colocando em perigo pessoas e

bens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sequência deste evento existem inúmeras situações que urge serem corrigidas,

nomeadamente,  reconstrução  e  redimensionamento  de  pontes  e  passagens

hidráulicas, renaturalização de linhas de água, reparação de muros de contenção,

reparação da rede viária nas freguesia de São Bartolomeu, Cinco Ribeiras, Santa

Bárbara e Doze Ribeiras. -----------------------------------------------------------------------------

Face  ao  explanado  informou  que  se  estava  a  contabilizar  os  custos  para

reparações e ações de mitigação de cheias que devem ascender a centenas de

milhares de euros. --------------------------------------------------------------------------------------
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Por outro lado, referiu que o parecer enviado pela autarquia devido tempo relativo

ao Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores

onde era indicado as linhas de água a oeste do concelho como de grande risco, as

quais não foram consideradas, não estando assim previstos investimentos naquele

Plano para aquela área. ------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra questionou se há algum serviço que faça vigilância em

permanência das linhas de água. ------------------------------------------------------------------

O Vice-Presidente informou que ao longo dos anos tem-se desenvolvido trabalhos

de  limpeza  e  de  obras  de  mitigação  nas  ribeiras  que  tem vindo  a  melhorar  a

resposta a este tipo de eventos. --------------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade congratulou-se pelo sucesso das Sanjoaninas e louvou o

trabalho realizado por todos funcionários da autarquia que contribuíram para este

sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Questionou quem tutela os fortes situados na orla costeira,  considerando que a

Direção Regional da Cultura está a remeter a sua reabilitação para o Governo da

República. ------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente considerou que não se pode ter uma visão simplista da matéria uma

vez que o Estatuto da Região diz expressamente que o património que se encontra

abandonado  é  propriedade  da  Região  e  que  também a  autarquia  tem  na  sua

propriedade um forte localizado no Porto Judeu. Considerou que o assunto tem de

ser analisado sistematicamente caso a caso, uma vez que é necessário um estudo

prévio para determinar o tipo de intervenção a realizar e a entidade responsável. --- 

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 10 da reunião ordinária pública de 17-05-2019.-------------

A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------

1.2.   Aprovação da ata n.º 12 da reunião ordinária pública de 17-06-2019.-------------

A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------
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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.  2892  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  Núcleo

Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para os dias 29 e 30

de março de 2019, destinada ao evento “Um Dia Pela Vida”, 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.

(368/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Ent. 2851  – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

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

para os dias 29 e 30 de março de 2019, destinada ao Passeio Todo-o-Terreno -

“Enlameados TT – 2019”, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

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

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

setembro.

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

pelo Presidente da Edilidade.(369/2019/CMAH) ---------------------------------------------
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2.3 Ent. 2941 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de

São Mateus Sport Clube, para o período de 1 a 5 de março de 2019, destinada a

Festas de Carnaval, 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.(370/2019/CMAH) ---------------------------------------------------

2.4 Ent. 3788 – 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 15 de março de 2019, destinada à Corrida da Primavera,

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.(371/2019/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent. 4090 – Pedido isenção de taxas, referente a licença especial  de ruído,

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

dia 30 de março de 2019, destinada a um Festival de Sopas, 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.

(372/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 4988 –  Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo  Sport Clube

“Os Leões”, para os dias 6, 13 e 20 de abril de 2019, destinada à realização de

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

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

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

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(373/2019/CMAH) ----------------------------------------------------
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2.7 Ent. 5180 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira  Automóvel

Clube, para o dia 13 de abril de 2019, destinada à Prova Especial Sprint “Óptica da

Travessa”  -  20  anos,  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.(374/2019/CMAH) ---------

2.8 Ent. 5890 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de venda

ambulante de bebidas e alimentos, efetuado por Ana Maria Ferreira Pinheiro, em

representação da Comissão de Pais dos alunos da sala dos 4 anos do Colégio

da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, para o período de 24 a

28 de abril de 2019, por ocasião do evento “Arraial Taurino”, para ratificação do ato

praticado pelo  Presidente  desta  Câmara Municipal,  nos  termos conjugados dos

artigos 6.º, n.º 2, alínea d) 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. -------------

Os  Vereadores  Paulo  Lima  e  Rita  Andrade  ausentaram-se  da  reunião  no

momento  de  votação  deste  assunto,  por  se  encontrarem  impedidos  nos

termos do CPA.(375/2019/CMAH) ----------------------------------------------------------------

2.9 Ent. 5946 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo  Sport Clube

“Os Leões”, para o dia 27 de abril de 2019, destinada à realização de baile, para

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

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

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

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(376/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.10 Ent. 6165 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela  Associação Todo-o-Terreno,
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para os dias 31 de maio e 1 de junho de 2019,  destinada ao Passeio  Todo-o-

Terreno -  “II  Promato – 2019”,  para ratificação do ato praticado pelo Presidente

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

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

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(377/2019/CMAH) ---------

2.11 Ent. 6756 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo  Sport Clube

“Os Leões”, para os dias 11 e 25 de maio de 2019, destinada à realização de baile

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.(378/2019/CMAH) ---------

2.12  Ent.  6897  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pela  Direção

Regional da Cultura, para os dias 17 e 18 de maio de 2019, destinada a atuação

de filarmónica,  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.(379/2019/CMAH) ---------------------------------------------------

2.13 Ent. 7120 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela  Associação

Agrícola da Ilha Terceira, para o período de 30 de maio a 2 de junho de 2019,

destinada à Feira Agroter 2019, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

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

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

setembro.

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

pelo Presidente da Edilidade.(380/2019/CMAH) --------------------------------------------
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2.14 Ent. 7173 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela  Associação

Escoteiros Portugal Urbanização do Lameiro – Grupo 105,  para o dia 18 de

maio de 2019, destinada à atuação de conjunto musical,  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.

(381/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.15 Ent. 7484 – Pedido de vistoria e licença de venda ambulante de bebidas e

alimentos, efetuado por Grupo Desportivo das Fontinhas, para o período de 30

de maio a 2 de junho de 2019, por ocasião do evento “Feira Agroter 2019”, para

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

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

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

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(382/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.16 Ent. 7510 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pela  Escola  Básica  Integrada

Francisco  Ferreira  Drummond,  para  o  dia  23  de  maio,  destinada  à  2.ª

Maratoninha da Primavera, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

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

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

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(383/2019/CMAH) ---------

2.17 Ent.  7794 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pela Academia Musical da Ilha

Terceira,  por  ocasião  das  Festas  Sanjoaninas  2019, 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,
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ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(384/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.18 Ent.  7798 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  efetuado  pela  Fábrica  da  Igreja

Paroquial  da  Ribeirinha,  por  ocasião  das  Festas  Sanjoaninas  2019, 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.(385/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.19 Ent. 7810 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

“Os Leões”, para o dia 1 de junho de 2019, destinada à realização de baile 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.(386/2019/CMAH) ----------------------------------------------------

2.20 Ent. 7912 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira

Automóvel Clube, para o dia 8 de junho de 2019, destinada à Entrega de Prémios

do 38.º Rali  Sical  2019, 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.(387/2019/CMAH) ---------

2.21 Ent.  7956 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  efetuado  pelo  Grupo  Folclórico  e

Etnográfico  da  Ribeirinha  “Recordar  e  Conhecer”,  por  ocasião  das  Festas

Sanjoaninas 2019, 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.(388/2019/CMAH) ----------------------------------------------------

2.22 Ent. 8131 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira  Automóvel

Clube, para os dias 7 e 8 de junho de 2019, destinada à realização do  38.º Rali

Sical  2019,  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.(389/2019/CMAH) ----------------------------------------------------

2.23 Ent.  8313 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado por Ye Xiaolei, por ocasião das

Festas Sanjoaninas 2019, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara  Municipal,  nos  termos  conjugados  dos  artigos  6.º,  n.º  2,  alínea  d)  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.(390/2019/CMAH)----------

2.24 Ent.  8507 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  efetuado  pela  Associação  Os

Montanheiros,  por ocasião das Festas Sanjoaninas 2019, 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.

(391/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.25 Ent.  8573 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda ambulante  de bebidas e alimentos,  efetuado pela  Associação Mulheres

com Esperança - AME, por ocasião das Festas Sanjoaninas 2019, para ratificação
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do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados

dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(392/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.26 Ent.  8904 –  Pedido de isenção de taxas,  referente  a vistoria e licença de

venda ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  efetuado  pela  Academia  Time Step

Associação,  por ocasião das Festas Sanjoaninas 2019, 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.

(393/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.27 Ent. 8911 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de venda

ambulante  de bebidas e alimentos,  efetuado pelo  Grupo Folclórico Modas da

Nossa Terra,  por ocasião das Festas Sanjoaninas 2019, 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.

(394/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.28 Ent.  8942 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria  e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pela Casa do Povo da Feteira,

por ocasião das Festas Sanjoaninas 2019, 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.(395/2019/CMAH) ---------
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2.29 Ent.  9164 – Pedido de isenção de taxas,  referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pelo  Sport Clube Lusitânia,

por ocasião das Festas Sanjoaninas 2019, 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.(396/2019/CMAH) ---------

2.30 Ent. 6275 – Pedido da  Junta de Freguesia de Santa Luzia,  solicitando a

cedência  da  tenda  cónica  de 10 m,  tendo em vista  as  celebrações  do  Dia  da

Freguesia, de 11 a 15 de junho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos das alíneas o) e 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.(397/2019/CMAH) --

2.31 Ent. 8045 – Pedido da Associação Marítima de Pesca e Aquicultura da Ilha

Terceira, solicitando a cedência de dez cancelas metálicas para o dia 26 de julho.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.(398/2019/CMAH) --------------------------------------

2.32 Ent. 8118 – Pedido da Comissão organizadora das Festas do Império dos

Quatro Cantos, solicitando a cedência de duas cancelas metálicas de 13 a 17 de

junho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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 Presidente da Edilidade.(399/2019/CMAH) ---------
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2.33 Ent. 8416 – Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do

Meio da Rua - Ribeirinha, solicitando a cedência de duas cancelas metálicas e

dois sinais de trânsito destinados às festas em Honra o Divino Espírito Santo. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.-(400/2019/CMAH)------------------------------------

2.34 Ent. 8666 – Pedido da Associação Canónica Irmandade do Divino Espírito

Santo do Cantinho, solicitando a cedência de quatro cancelas e quatros sinais de

trânsito,  para  realização  das  festas  daquele  Império.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.(401/2019/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

2.35  Ent.  7985  -  Pedido  da  PCTTER  -  Associação  Parque  de  Ciência  e

Tecnologia  da  Ilha  Terceira,  solicitando  o  apoio  e  parceria  da  Câmara  no

Programa  Umass@Lowell-Portugal,  com a disponibilização de transporte  e uma

refeição  aos  participantes.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(402/2019/CMAH) ------------------------------------------------

3. Renovação de protocolo

3.1 Ent. 777 – Renovação do protocolo entre o Município e a Associação Cultural

do Porto Judeu, tendo em vista o apoio nas despesas inerentes à organização do

Festival de Bandas Filarmónicas do Porto Judeu 2019, no valor de €15.000,00.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
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1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(403/2019/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

4. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e GOP’S 2019

4.1 Ent. 9089 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo  a  quinta alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

conjugados da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

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

ato  administrativo  praticado  pelo  Conselho  de  Administração  daqueles

Serviços.(404/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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

5.1 Ent.  8014 -  Pedido da  AGAP -  Associação de Empresas de Ginásios e

Academias de Portugal, solicitando a cedência do pequeno auditório do Centro

Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do Heroísmo para realização  do  Encontro

Regional  de  Portugal  Ativo  nos  Açores.  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.-(405/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------
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5.2 Ent. 8342 - Pedido da  Fundação INATEL, solicitando apoio na cedência de

salas de formação do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para

realização do curso de fotografia  digital  nos dias 7,10,  14,  17,  21,  24 e  28 de

Outubro e  4  de novembro.  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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse

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

(406/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Ent. 1084 - Alteração do objeto do pedido da Associação de Escoteiros de

Portugal – Chefia Regional, no qual foi atribuído um apoio financeiro no valor de

€500,00, destinado à alimentação das crianças e aquisição de material para um

encontro a realizar na Ilha de São Jorge em reunião do executivo de 22-04-2019,

deliberação n.º 257/2019/CMAH, tendo o mesmo evento sido alterado para a 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, concordou com a alteração do objeto do apoio atribuído.-

(407/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Ent.  1813 -  Proposta  do  Vice Presidente da Edilidade,  no sentido de ser

atribuído  um apoio  financeiro  de  €2.500,00  à  marcha  oficial  e  de  €500,00  às

restantes  marchas  que  participam nas  Sanjoaninas  2019.  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 proposta.(408/2019/CMAH)-----------------------------------------------------

 

5.5 Int. 1892 – Adenda à deliberação do órgão executivo n.º 287 de 3-05-2019, na

qual foi atribuído um apoio à Casa do Povo de Santa Bárbara, a fim de organizar

o Bodo Típico Terceirense em Alenquer, tendo em conta a necessidade de alargar

a equipa de trabalho e consequentemente a marcação de viagens para mais duas

pessoas, perfazendo um total de cinco, e um apoio no valor total de €1.995,00 (já
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foi pago o valor de €1.260,00) para fazer face às despesas com a organização do

mencionado evento.  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.(409/2019/CMAH) --

5.6 Int. 2048 – Proposta do Presidente da Edilidade, no sentido de ser atribuído um

apoio financeiro ao  Sport Club Lusitânia, no valor de €8.000,00, a fim de fazer

face às despesas inerentes à cedência dos espaços do edifício sede à Câmara

Municipal durante as Festas Sanjoaninas e Angra em Festa 2019. 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 proposta.(410/2019/CMAH)------------------------------------------------------

5.7 Int. 2050 – Proposta do Presidente da Edilidade, no sentido de ser atribuído um

apoio financeiro à Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas,

no valor de €3.200,00, a fim de fazer face às despesas inerentes à cedência dos

espaços do edifício sede à Câmara Municipal durante as Festas Sanjoaninas 2019.

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 proposta.(411/2019/CMAH)----------------------------

6. Protocolos

6.1 Ent. 8199 - Proposta de renovação de protocolo de parceria, no âmbito do

apoio  a  pessoas  em  situação  de  pobreza  e  exclusão  social,  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 a renovação deste

protocolo.- (412/2019/CMAH) ---------------------------------------------------------------------
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7. Empreitada de construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo -

trabalhos a mais

7.1 Ent. 7876 - Informação da fiscalização da empreitada, Arquiangra, propondo a

aprovação de Trabalhos a Mais no valor de €1.950,00,  acrescidos de IVA, nos

termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º do Decreto Legislativo Regional

27/2015/A,  de  29  de  dezembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou os citados a mais.(413/2019/CMAH). ----------------------------------------------

8. Proposta de suspensão do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo

8.1 Ent. 8434 – Proposta da Câmara Municipal à Assembleia Municipal, respeitante

à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo - PDM e

estabelecimento de medidas preventivas:--------------------------------------------------------

-  Que a Assembleia  Municipal,  nos termos do artigo 133.º,  n.º  2,  alínea b)  do

RJIGTRAA,  delibere  no  sentido  de  ser  encetado  o  procedimento  com  vista  à

suspensão parcial  do PDM,  publicado pelo  Decreto  Regulamentar  Regional  n.º

38/2004/A, de 11 de novembro;--------------------------------------------------------------------

- Mais deverá deliberar a Assembleia Municipal que seja solicitado parecer prévio

ao Departamento do Governo Regional competente em matéria de administração

local, nos temos do artigo 133.º, n.º 5 do RJIGTRAA. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta proposta.(414/2019/CMAH)---------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1 Ent. 8784 – Ofício do Presidente da Câmara do Funchal, o qual em seu nome

e da Edilidade, no seguimento do abandono das funções de Presidente, endereça
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sinceros elogios à cooperação institucional entre os dois Municípios ao longo dos

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

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

9.2 Ent. 8916 – E-mail da Comissão de Festas de 2019 do Império do Pico da

Urze, agradecendo pelo apoio concedido para a realização das festas em louvor ao

Divino  Espírito  Santo.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

9.3 Ent.  9039 – E-mail  do  Núcleo Regional  dos Açores da  Liga Portuguesa

Contra o Cancro, agradecendo pela contribuição ao Projeto “Um Dia Pela Vida –

Porto  Judeu”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

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

9.4 Ent. 9050 – Ofício do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores,  agradecendo  pelo  apoio  da  Edilidade,  aquando  do  I  Congresso

Internacional de Proteção Civil Azores 2019 – Ameaças versus Capacidades. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

9.5  Ent.  9097  –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados,  para  conhecimento  da

Câmara Municipal e da Assembleia Municipal do compromisso plurianual assumido

ao abrigo da autorização prévia genérica concedida em sessão de 23-11-2018:-----

       - Serviços de aluguer de máquinas e viaturas com condutor ao longo do triénio de

2019-2021. -  A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou enviar à

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

9.6 Ent. 9155 – E-mail da Universidade do Minho, em nome da organização do

UMASS Lowell – Conference Portugal,  agradece pela presença e contributos da

Edilidade no evento em causa. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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10. Alterações ao Orçamento e às GOP’S da Câmara Municipal de 2018

10.1 Int. 1843 – Segunda alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

da Câmara Municipal para 2018. Para conhecimento do órgão executivo municipal.

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

10.2 Int. 1844 - Quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2018. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento.

-------------------------------------------------

10.3 Int. 1845 - Oitava alteração ao Orçamento da Câmara Municipal para 2018.

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

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

10.4 Int. 1849 – Décima alteração ao Orçamento e nona às Grandes Opções do

Plano  da  Câmara  Municipal  para  2018.  Para  conhecimento  do órgão executivo

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

10.5 Int. 1850 – Décima terceira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do

Plano  da  Câmara  Municipal  para  2018.  Para  conhecimento  do órgão executivo

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

10.6 Int. 1851 – Décima quarta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do

Plano  da  Câmara  Municipal  para  2018.  Para  conhecimento  do órgão executivo

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

10.7 Int. 1852 – Décima sexta alteração ao Orçamento da Câmara Municipal para

2018. Para conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal

tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------
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10.8 Int. 1853 – Décima sétima alteração ao Orçamento da Câmara Municipal para

2018. Para conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal

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

11. Alterações ao Orçamento e às GOP’S da Câmara Municipal de 2019

11.1 Int. 1854 – Terceira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

da Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal.

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

11.2 Int. 1855 – Quarta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

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

11.3 Int. 1856 – Quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

11.4 Int. 1857 – Sexta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

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

11.5 Int. 1858 – Sétima alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

11.6 Int. 1859 – Oitava alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------
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11.7 Int. 1860 – Décima alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

encerrada a reunião,  pelas onze horas e dezasseis 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, 5 de julho de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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