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No dia vinte e dois de abril de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões

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

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

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

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

                      

Período de Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia a Vereadora Raquel Ferreira informou que após

consulta ao mercado se verificou que o valor do herbicida biológico é demasiado

elevado, considerando a proporção de diluição de um para um. ---------------------------

O Presidente referiu que o problema do controlo das ervas nas ruas com calçada é

particularmente difícil  na primavera,  o que obriga a um reforço de aplicação de

herbicida e de mão de obra para remoção dos resíduos vegetais, o que só pode ter

uma solução definitiva com a colocação de calçada com uma base de cimento.

Salientou  que  apesar  de  ser  um  solução  mais  dispendiosa  oferece  mais

estabilidade às vias e passeios e que é a técnica que tem vindo a ser utilizada das

diversas intervenções executadas desde 2015 e que se prolongará no tempo dado

o seu elevado custo e a impossibilidade de ser candidatado a fundos comunitários. 

O Vereador Marcos Couto referindo-se ao problema de seca que se verificou no

ano transato, propôs a construção de uma central hídrica reversível para fazer o

aproveitamento da água das hídricas existentes. ----------------------------------------------

O Presidente informou que existe um projeto para a construção de uma central

hídrica reversível na Serra do Morião, que entretanto, foi preterida pela EDA dada à

apresentação das novas baterias com mais autonomia e capacidade de resposta à

estabilidade da rede. -----------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade questionou o ponto de situação do financiamento do

Centro Interpretativo. ----------------------------------------------------------------------------------
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O Vereador Guido Teles informou na sequência da recente reunião da Associação

de  Municípios  da  Região  Autónoma  dos  Açores,  que  a  questão  acordada

anteriormente da divisão dos fundos não executados pelos municípios e a lista de

projetos prontos a serem candidatados, só foi remetida ao Governo Regional muito

recentemente,  pelo  que  os  avisos  apenas serão  abertos  em abril.  No  entanto,

desconhecem-se as áreas elegíveis. --------------------------------------------------------------

Referiu ainda que o Presidente da AMRAA informou as autarquias que o Governo

em abril  iria  abrir  todos os  avisos  referentes  às autarquias  e  que se  poderiam

candidatar câmaras municipais com execução acima de 40%. AMRAA. ----------------

A Assembleia Intermunicipal apresentou à Vice Presidência do Governo dos Açores

a  proposta  de  revisão  do  protocolo,  no  qual  os  municípios  dos  Açores

disponibilizam o plafond remanescente que não terão capacidade de executar dos

primeiros quatro eixos (41.010.029,77 €), em contrapartida de um incremento nos

montantes dos plafonds a utilizar nos demais eixos (15.882.487,29 €). -----------------

Presidente informou que continua a haver o problema de câmara municipais sem

execução  ,  mas  que  não  querem  abdicar  da  sua  verba,  o  que  prejudica  em

particular Angra e Ponta Delgada. A AMRAA solicitou às autarquias o  ponto  de

situação da execução e previsão de execução até ao final do ano, para enviar essa

informação  ao  Governo,  mas  há  um município  ainda  não  enviou  a  informação

solicitada, estando a AMRAA a aguardar. --------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade questionou-se como é que a AMRAA, que representa

todos os municípios, está a prejudicar 18 por conta do incumprimento de 1. ----------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 7 da reunião ordinária de 5-04-2019.--------------------------

A ata foi retirada devendo ser reagendada na próxima reunião.---------------------
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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.  4403  -  Pedido  do  Acolhimento Residencial  Grupo Social  de Santo

Agostinho, solicitando utilização de uma pista das Piscinas Municipais de Angra

do Heroísmo, para dia 16 de Abril, das 10h30-11h30, para a realização de uma

aula  inserida  na  atividade  “Braçada  do  Sorriso”.  Para  ratificação  do  órgão

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

Setembro, bem como nos termos conjugados da alínea c do art.º 5.º, alínea c do

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das

Instalações Desportivas Municipais e n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(237/2019/CMAH)------------

2.2 Ent. 4407 - Pedido do CCTC – Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS, vem

solicitar uma pista das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo, para dia 12 de

Abril, das 15h00-17h00, para uma atividade de natação, no período de férias da

Páscoa.  Para ratificação do órgão executivo  municipal  nos termos do n.º  3 do

artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro,  bem  como  nos  termos

conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do

mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais

e n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(238/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------
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2.3 Ent. 4972 - Pedido da Associação Basquetebol da Ilha Terceira, solicitando

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

realização de um treino, no dia 7 de Abril, das 12h00 às 14h00 e dia 8 de Abril, das

11h30 as 12h45. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3

do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro,  bem como nos  termos

conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do

mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais

e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(239/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.4 Ent. 4783 - Pedido do Serviço Desporto da Terceira, solicitando utilização

de uma pista das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção

de taxas, para a realização de Provas de Aptidão Física, no dia 7 de Maio, das

09h30 às 10h30. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º

3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem como nos termos

conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c)do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do

mesmo  art.º  do  Regulamento  de  Utilização  das  Instalações  Desportivas

Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Vereador Guido Teles.(240/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.5 Ent. 4291 - Pedido da Fundação Calouste Gulbenkian, solicitando apoio na

cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo, e respetiva logística associada, para realização de workshop técnico.

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.

(241/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------
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2.6  Ent.  5231  -  Pedido  da  Sociedade  Portuguesa  de  Terapia  Familiar,

solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  de  formação do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo, nos dias 17 e 18 de maio, 14 e 15 de junho,

12  e  13  de julho,  20  e  21 de setembro,  11 e  12 de outubro  e  22 e  23 de

novembro  para  realização  do  curso  introdutório  de  formação em intervenção

sistémica e familiar. 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.(242/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.7  Ent.  4176  -  Pedido  da  Associação  de  Atletismo  da  Ilha  Terceira,

solicitando o apoio através da cedência do vídeo projetor, para a realização de

uma Ação de Formação de Provas Combinadas, nos dias 6 e 7 de Abril. 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.

(243/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.8 Ent.  5404 -  Pedido do  Centro Hípico da Ilha Terceira,  solicitando duas

tendas, para servir  de apoio ao Campeonato Regional de  Dressage e para o

Campeonato Nacional de Ensino da Juventude e de Póneis, nos dias 13 e 14 de

Abril e também 15 e 16 de Junho de 2019. 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.(244/2019/CMAH)---------

2.9 Ent. 5560 - Pedido da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia da

Ilha Terceira, solicitando apoio na cedência de 30 cadeiras para realização de

evento. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do
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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.(245/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.10 Ent. 2676 - Pedido da  APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes

Renais dos Açores,  solicitando autorização para a montagem de uma tenda

insuflável na Praça Velha, a ser montada pelo Regimento de Guarnição nº1, e

apoio na cedência de 4 mesas, 12 cadeiras e eletricidade, com o objetivo de

dinamização e realização de rastreios gratuitos de medição da tensão arterial e

glicémia, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Rim, que se realizou a

14 de Março de 2019, das 09h00-12h30. Para ratificação do órgão executivo

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

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(246/2019/CMAH)------

2.11 Ent. 5065 – Pedido da Associação Regional de Criadores de Toiros de

Tourada à Corda, solicitando a cedência de 20 cancelas para o dia 8 de abril,

para o evento “Arraial Taurino”. 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 Vice-Presidente da Edilidade.(247/2019/CMAH)--------------------

2.12 Ent. 5071 – Pedido do Rádio Clube de Angra, solicitando o empréstimo de

um ambão da Edilidade, no dia 3 de abril, para realização de uma sessão solene

na  sede  daquela  Rádio.  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.(248/2019/CMAH)-------------------------------
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2.13 Ent. 5267 – Pedido da Repartição de Finanças de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  no  transporte  de  equipamentos  obsoletos  (computadores,

impressoras) destinados a abater e entregar no armazém da empresa, no dia 22

de abril. 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 Presidente da

Edilidade.(249/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.14 Ent.  5484 -  Pedido do  Judo Clube de São Carlos,  solicitando o  apoio

através da cedência dos Jogos Tradicionais, para a realização do “Dia do Judo”,

no dia 9 de abril. 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.(250/2019/CMAH)----------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades

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

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

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

3.1 Ent. 3462 - Pedido da  Fundação INATEL, solicitando apoio na cedência do

Teatro Angrense para realização do concerto de Natal 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,

autorizou este pedido.(251/2019/CMAH)------------------------------------------------------

8



3.2 Ent. 5250 - Pedido do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, solicitando

apoio na cedência do pequeno auditório e sala de formação do Centro Cultural e

de Congressos de Angra do Heroísmo para realização das I Jornadas Médicas da

Ilha  Terceira  -  Medicina  de  Urgência.  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.(252/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.3 Ent. 4441 – Pedido do  Instituto Superior de Ciências Empresariais e do

Turismo, solicitando apoio no transporte para um grupo de oito pessoas, tendo em

vista uma visita ao Parque Natural da Terceira no dia 3 de maio. 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.(253/2019/CMAH)------------------------------------------------------

3.4  Ent.  14504  -  Pedido  do  Boavista  Club  da  Ribeirinha,  solicitando  apoio

financeiro  destinado  à  deslocação  da  equipa  de  veteranos  à  cidade  do  Porto.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da

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

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

deliberou atribuir o subsídio proposto (€500,00)(254/2019/CMAH)------------------

3.5 Ent. 17188 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

de Angra  do  Heroísmo,  solicitando  apoio  financeiro  destinado  à  aquisição  de

equipamento necessário à atividade daquela Associação. Propõe-se a atribuição

de  um subsídio  no  valor  de  €15.000,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o
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subsídio proposto,(€15.000,00) devendo ser acrescentada no protocolo uma

alínea onde conste a obrigação da Instituição enviar o respetivo relatório à

Edilidade(255/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

3.6 Ent. 424 – Atribuição de apoio à Escola Secundária Jerónimo Emiliano de

Andrade, para a segunda edição do concurso “Põe a tua terra nos píncaros”, no

valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das

alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€500,00)(256/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.7  Ent.  1084  –  Pedido  da  Associação de  Escoteiros  de  Portugal  –  Chefia

Regional dos Açores, solicitando apoio para a deslocação dos 75 elementos do

grupo à Ilha de São Jorge. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o)

e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento

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

por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto (€500,00)-----------------

(257/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.7 Ent. 1377 – Atribuição de apoio no valor de €20.000,00 ao Angra Iate Clube, a

fim de fazer face às despesas para realização do Plano de Atividades de 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,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto

(€20.000,00) (258/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

3.8 Ent. 1405 – Pedido de Paulo Rogério dos Reis Cabral, solicitando apoio para

a edição do livro “Açores – Um Roteiro Interior”.  Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
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termos das alíneas o) e u)  do n.º  1 do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o

subsídio proposto (€1.000,00)(259/2019/CMAH)--------------------------------------------

3.9 Ent. 1449 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

para o colóquio no âmbito dos 350 anos de chegada e reclusão do Rei D. Afonso

VI, no Castelo de São João Baptista do Monte Brasil. Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €2.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

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

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o

subsídio proposto (€2.000,00)(260/2019/CMAH)--------------------------------------------

3.10 Ent. 1824 – Pedido do  Clube Ar Livre da Terceira, solicitando apoio para

aquisição de embarcações.  Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€2.115,60. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€2.115,60)(261/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

3.11 Ent. 1945 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

para  a  impressão  do  boletim  daquele  Instituto,  referente  a  2018.  Propõe-se  a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €5.250,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º

75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

atribuir o subsídio proposto (€5.250,00)(262/2019/CMAH)------------------------------

3.12  Ent.  2288  –  Pedido  da  Alerta  Associação  de  Escutismo  Católico  dos

Açores, solicitando  apoio  para  a   aquisição  de  equipamento  de  oncologia  –

bombas infusoras de Braun. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

11



€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o)

e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento

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

por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€500,00)

(263/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.13  Ent.  3658 -  Pedido  do  Clube de  Bowling dos Açores,  solicitando apoio

financeiro destinado à deslocação de dois atletas ao “QubicaAMF Bowling World

Cup”.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €500,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1

do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€500,00)

(264/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.14  Ent.  3659  -  Pedido  do  Angra  Volei  Clube, solicitando  apoio  financeiro

destinado  à  organização  do  XXIX  Torneio  Angra  Volei  Clube.  Propõe-se  a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €2.600,00.Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º

75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

atribuir o subsídio proposto (€2.600,00)(265/2019/CMAH)------------------------------

3.15 Ent. 3950 - Pedido do  Sport Clube Barreiro do Porto Judeu,  solicitando

apoio  financeiro  destinado  ao  intercâmbio  com  os  veteranos  de  Carrazelo  de

Ansiães.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €500,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1

do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€500,00)

(266/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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3.16  Ent.  5029  –  Atribuição  de  apoio  à ARDEA –  Associação  Regional  do

Desporto Equestre dos Açores, para o campeonato Dressage Nacional, no valor

de €400,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto

(€400,00)(267/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.17 Ent.  33 -  Informação da  Junta de Freguesia da Terra Chã,  remetendo o

relatório final, e respetivos comprovativos de despesa, referentes ao projeto Terra

Chã Biológica, apoiado no âmbito do Conselho Municipal da Juventude de 2016.

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

retirou este assunto, devendo o mesmo ser reagendado.(268/2019/CMAH)------

3.18 Ent. 18022 - Informação da Associação Cultural Burra de Milho, remetendo

o relatório final, e respetivos comprovativos de despesa, referentes ao apoio para o

plano de atividades, apoiado no âmbito do Conselho Municipal da Juventude de

2016. 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

retirou este assunto, devendo o mesmo ser reagendado.(269/2019/CMAH) -----

4. Protocolos e contratos

4.1 Ent. 2673 - Pedido da  Ordem dos Psicólogos Portugueses,  solicitando a

prorrogação  do  prazo  para  conclusão  do  apoio  objeto  de  contrato  programa

assinado  com a autarquia.  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.

(270/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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4.2 Ent.  5288 -  Pedido da  Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos

Artistas, solicitando a alteração do objeto, e respetiva prorrogação do prazo, por

ter  aplicado  a  1ª  tranche  do  apoio  apenas  na  aquisição  de  uma  viatura  e

fardamento. 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.(271/2019/CMAH)-------------

4.3  Ent.  4598  -  Pedido  do  COFIT  –  Comité  Organizador  de  Festivais

Internacionais da Ilha Terceira, solicitando apoio destinado à comemoração do

Dia Nacional do Folclore. Propõe-se a celebração de um contrato programa para

apoio financeiro e logístico. 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  celebrar  o

protocolo em causa.(272/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

4.4 Ent. 3370 – Atribuição de apoio à  Tertúlia Tauromáquica Terceirense, para

organização  da  Feira  de  São  João,  no  valor  de  €100.000,00,  nos  termos  do

contrato programa assinado em 1-02-2018. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

Municipal  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o

subsídio proposto (€100.000,00)(273/2019/CMAH)----------------------------------------

5. Regulamento do Exercício da Atividade de Transporte Público de Aluguer 

em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros

5.1  Int.  1049  -  Para  deliberar  o  Início  de  Procedimento  e  Participação
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Procedimental  do  Regulamento  do  Exercício  da  Atividade  de  Transporte

Público de Aluguer em Veículos  Automóveis Ligeiros de  Passageiros,  nos

termos do CPA. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o proposto.

(274/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

6. Apoios a Clubes Desportivos e Atletas Individuais

6.1 Int.  1047 - Atribuição de apoio financeiro e em espécie, a cada um dos  15

Clubes  Desportivos  e  8  Atletas  Individuais,  nos  termos  do  disposto  no

Regulamento  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades  Desportivas  e  Atletas

Individuais  do  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º

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

esta proposta.(275/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1 Ent. 5133 – Relatório da  Tertúlia Tauromáquica Terceirense,  respeitante à

Feira de São João – Sanjoaninas 2018. Para conhecimento do órgão executivo

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

7.2 Ent. 5186 – E-mail de José Luís Melo Santos, agradecendo pelo empenho e

dedicação,  por  parte  da  Edilidade,  bem  como  dos  colaboradores,  aquando  da

exposição  de  fotografia  “Perspetivas  do  Olhar”.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------
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7.3 Ent. 5227 – Ofício do Presidente da Comissão Administrativa da Delegação

de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha Portuguesa, dando conhecimento do

pedido de exoneração enviado ao Presidente Nacional daquela Instituição. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

7.4 Ent. 5553 – E-mail da  Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

de Angra do Heroísmo, remetendo o relatório do apoio financeiro atribuído no ano

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

tomou conhecimento,  tendo  deliberado  solicitar  o  envio  de  relatório  mais

detalhado.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

encerrada a reunião,  pelas onze horas e quarenta 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, 22 de abril de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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