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No dia vinte e três de maio de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de
Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------Pelas 9:30 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 se estava a
proceder à limpeza dos terrenos recentemente adquiridos no Fanal de forma a
instalar as vendas ambulantes das Sanjoaninas, que habitualmente se
instalavam na entrada da cidade, deixando assim o monumento da Europa e a
vista para o Monte Brasil desimpedida. ----------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias questionou se não seria possível à autarquia
disponibilizar um espaço para o mecânico que saiu do terreno do Fanal se
instalar, uma vez que ficou sem oficina. ----------------------------------------------------O Presidente informou que a autarquia comprou a terreno livre de ónus, tendo
o proprietário indemnizado o arrendatário. Entende que autarquia não se deve
imiscuir em questões de privados, com cedência de espaços autárquicos. ------Referiu que o projeto da obra de proteção costeira do Fanal já estava
concluído, tendo surgido questões de geologia que tinham de ser avaliadas,
antes da colocação do projeto a concurso. Quanto ao projeto do mercado,
informou que estavam em execução as especialidades e que se tinha revelado
de difícil execução devido aos volumes a construir. ------------------------------------Informou ainda que já se encontravam em execução os trabalhos de
montagens para as Sanjoaninas. ------------------------------------------------------------Por último, informou que reuniu em Vila Franca de Xira com os Presidentes de
Câmara dos concelhos com atividade taurina, para analisar o conjunto de
propostas legislativas que se encontravam em discussão na Assembleia da
República sobre os direitos dos animais. --------------------------------------------------1

O Vereador António Ventura referiu que esta matéria era preocupante, porque
notava um receio em se abordar o tema das atividade taurinas, aliado ao
populismo que estava associado à legislação que tem sido aprovada em
relação aos animais de companhia, que passaram a ter um regime sensível
entre a pessoa e coisa. Propôs que a Câmara reunisse com os deputados dos
Açores da Assembleia da República para concertar uma posição sobre a
matéria. A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 9 da reunião ordinária de 2 de maio de 2016. - A ata foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES

2.

Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município), do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal e isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea
b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3
do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 4627 – Pedido de ocupação da via pública, com mesas, na Praça Velha,
efetuado pelo Grupo Folclórico “Os Bravos” , para ratificação do ato
praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados da
alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3
do 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
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unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.
(248/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 4978 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube
“Os Leões”, para os dias 6, 21 e 28 de maio de 2016, destinada a bailes, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados da alínea b) do n.º 2

do artigo 6.º, do Regulamento

Municipal de Taxas e do n.º 3 do 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo
Presidente da Edilidade. (249/2016/CMAH) ---------------------------------------------

2.3. Ent. 5032 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 8 de maio de 2016, destinada a prova da
modalidade de karting, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta
Câmara Municipal, nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º,
do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do 35.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado pelo Presidente da Edilidade. (250/2016/CMAH) ------------------------

2.4. Ent. 4267 – Pedido de isenção de taxas, referente aos licenciamentos das
manifestações taurinas, a realizar por ocasião das Festas Sanjoaninas 2016,
efetuado pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense, para ratificação do ato
praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, da alínea d) do n.º 2 do
artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade. (251/2016/CMAH) ---

2.5. Ent. 5242 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de venda
ambulante de bebidas e alimentos por ocasião de festividades, com vista a
angariação de fundos, destinados a um bailinho de Carnaval, efetuado por
Manuel Veríssimo Vieira, para ratificação do ato praticado pelo Presidente
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desta Câmara Municipal, nos termos conjugados da alínea d) do n.º 2 do
artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.(252/2016/CMAH) ----

2.6. Ent. 4478 - Pedido do RG1 solicitando a cedência do Pavilhão Municipal para
jogo de Futsal a realizar no dia 21 de abril de 2016. 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
praticado pelo Vereador Guido Teles. (253/2016/CMAH) ---------------------------

2.7. Ent. 3710 - Pedido da Clínica de Saúde Mental e Desenvolvimento da Ilha
Terceira (CIT), para a cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH bem
como apoio técnico e logístico, para a realização do seu 4.º Simpósio
subordinado ao tema "Discalculia", para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º, do Regulamento
Municipal de Taxas, do n.º 3 do 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 praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (254/2016/CMAH) –----------------------------------------

2.8. Ent. 1801 - Pedido da Associação Cultural "Burra de Milho", para a
cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como apoio técnico e
logístico para a realização de uma sessão de curtas de terror a 13 de maio,
pelas 23h45, e para a realização da 10.ª extensão a Angra do Heroísmo do
Indie Lisboa, com sessões pelas 21h00 nos dias 27, 28 e 29 maio, sendo que
a 29 solicitam igualmente uma sessão infantil pelas 16h00. Mais solicitam,
ainda no âmbito desta última iniciativa, a cedência do Grande Auditório do
CCCAH, com os mesmos apoios, para a realização de sessões escolares.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a
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alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas, e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (255/2016/CMAH) ----------------------------------------

2.9. Ent. 3242 - Pedido da ARDEA - Associação Regional do Desporto Equestre
dos Açores, para a cedência gratuita e respetiva montagem e desmontagem
da tenda retangular, 10X10m, no Parque Desportivo de Angra do Heroísmo de
22 a 26 de abril, para apoia à realização de provas equestres. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º, do
Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de
fevereiro de 2014, conjugado com o 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
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (256/2016/CMAH) --------------------

2.10. Ent. 5036 - Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento para a
cedência gratuita de 12 bilhetes para os jovens e acompanhantes daquela
instituição, para a sessão das 15h00 do dia 14 de maio, referente à exibição do
filme "Conquista da Lua" para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas,
aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com
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 praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira. (257/2016/CMAH) --------------------------------------------------------

2.11. Ent. 3605 - Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do
Pico da Urze, para a cedência gratuita de um palco de 5x5 m, de 4 a 9 de
maio, para a realização das respetivas festividades, para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º, do
Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
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de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (258/2016/CMAH) -------------------

2.12. Ent. 4584 - Pedido da Cantora/autora Sara Miguel, para a cedência gratuita
do Foyer do CCCAH, bem como de apoio técnico e logístico, para a realização
de uma sessão de apresentação do seu livro "Palavras Baixinho", a 8 de maio,
com início pelas 18h30, para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos alínea u), n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com o alínea d) n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de
Taxas, e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (259/2016/CMAH) --------------------

2.13. Ent. 4027 - Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, para o
transporte

dos

dez

alunos

e

duas

responsáveis

da

Pré

daquele

estabelecimento de ensino, a 20 de maio pelas 10h00, com regresso
calendarizado para as 11h30, para a realização de uma visita de estudo à
Biblioteca Infantil de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos alínea u), n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, conjugado com o alínea b) n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (260/2016/CMAH) --------------------

2.14. Ent. 4631 - Pedido do CNE Agrupamento 654 Ribeirinha, para utilização
pontual do tanque das Piscinas, para a realização de treino desportivo, no dia
30 de Abril das 14h as 15h 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado pelo Vereador Guido Teles. (261/2016/CMAH) -------------------------6

2.15. Ent. 4310 - Pedido do Agrupamento 114 do Seminário Episcopal de Angra
do Heroísmo solicitando apoio na cedência de mesas e bancos para a
realização de festival de sopas. 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 praticado pelo
Vereador Guido Teles. (262/2016/CMAH) ------------------------------------------------

2.16. Ent. 4377 – Pedido de Ana Valéria Ferreira da Rocha Roque Figueira em
representação da turma finalista da licenciatura em Enfermagem,
solicitando a utilização do Jardim Duque da Terceira no dia 16 de junho e o
Teatro Angrense no dia 17 de junho, para entrega de diplomas. O Teatro
Angrense será cedido sem apoio logístico, uma vez que a data em causa é o
início das Sanjoaninas. 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 praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (263/2016/CMAH) -----------------------------------------

2.17. Ent. 2160 – Pedido de Maria Francisca Sousa da Silva, solicitando apoio
monetário para a edição de um livro. Mais solicita o seu lançamento no Salão
Nobre e a possibilidade de servir um Porto de Honra no hall de entrada. Foi
atribuído um subsídio no valor de €1.000,00 e autorizado os demais pedidos.
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 praticado pelo Presidente da Edilidade.
(264/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

2.18. Ent. 4521 – Pedido da Junta de Freguesia da Ribeirinha, solicitando o
empréstimo de 70 cadeiras para o Dia da Freguesia. Para ratificação do órgão
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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
praticado pelo Presidente da Edilidade. (265/2016/CMAH) -----------------------

2.19. Ent. 2896 – Pedido da Comissão do Império do Raminho, solicitando apoio
para pintura do Império e arranjo das paredes da casa de abate. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. 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
praticado pelo Presidente da Edilidade. (266/2016/CMAH) -----------------------

2.20. Ent. 4365 – Pedido de Daniela Guilherme, solicitando apoio para deslocação
a Lisboa, tendo em vista a preparação da I Conferência Nacional Dream Teens
“A Voz” dos jovens nos Açores, a ter lugar no dia 8 de julho no Centro Cultural
e de Congressos de Angra do Heroísmo. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor €250,00 a ser atribuído à Associação Aventura Social. 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 praticado pelo Vereador Guido Teles. (267/2016/CMAH) ------

2.21. Ent. 5441 – Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento,
solicitando a cedência de 13 bilhetes de cinema no dia 21 de maio, para o
filme “Capitão América. Guerra Civil”. 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
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (268/2016/CMAH) --------------------
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2.22. Ent. 5370 - Pedido da Bio-Azórica - Produtos de Agricultura Biológica
C.R.L., para a cedência gratuita de 15 cavaletes, necessários à sua
participação na III Biofeira dos Açores que se realiza na Praia da Vitória, de 20
a 22 de maio, para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da
alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado
com 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 praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (269/2016/CMAH) -----------------------------------------

2.23. Ent. 3736 - Pedido do Centro Regional Artesanato dos Açores, solicitando
apoio na cedência de duas tendas pop up para atividade do Mercado Urbano
de Artesanato. 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 praticado pelo Vereador
Guido Teles. (270/2016/CMAH) -------------------------------------------------------------

3.

Serviços Municipalizados – segunda alteração ao PPI e terceira ao
Orçamento

3.1. Ent. 5041 – Segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos de 2016
e terceira alteração ao Orçamento de 2016, dos Serviços Municipalizados de
Angra do Heroísmo. 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, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDSPP,

ratificou

o

ato

administrativo

praticado

pelos

Serviços

Municipalizados. (271/2016/CMAH) -------------------------------------------------------

4.

Aditamento ao contrato interadministrativo com a Freguesia de São
Pedro

4.1. Ent. 3765 – Minuta do 1.º aditamento ao contrato interadministrativo entre o
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Município e a Freguesia de São Pedro, no valor de €15.800,00 o qual tem por
objeto o reforço da comparticipação já atribuída, tendo em vista o acabamento
do empreendimento de remodelação do edifício da Sede da Junta de
Freguesia de São Pedro. 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 praticado pelo
Presidente da Edilidade. (272/2016/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. 1841 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
para a cedência gratuita do Teatro Angrense a 5 e 6 de dezembro para,
respetivamente, preparação e realização da Festa de Natal do Colégio daquela
Instituição , bem como apoio logístico e técnico ao evento, para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos do artigo alínea u) do n.º 1 do 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido. (273/2016/CMAH) ---------------------------

5.2. Ent. 4054 - Pedido da Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Regatos,
para a cedência gratuita de um palco 5mX5m, necessário à realização do
programa das Festas de Nossa Senhora dos Milagres 2016, que se realizam
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de 15 a 21 de setembro no Pesqueiro, para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo alínea u) do n.º 1 do 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido. (274/2016/CMAH) -----------------------------------------------

5.3. Ent. 4560 - Pedido do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira para a
cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como apoio logístico
e técnico ao nível da projeção, som e luz,

para a realização da Reunião

Regional do Sul da Sociedade Portuguesa de Coloproctologia a 29 de outubro,
das 8h00 às 14h00, subordinada ao tema "Cancro do Recto", para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos do artigo alínea u) do n.º 1 do 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido. (275/2016/CMAH) ---------------------------

5.4. Ent. 4758 - Pedido da Comissão de Império do Arco de São Bento, para a
cedência gratuita de um quiosque redondo, para as respetivas festividades que
se realizam de 26 de julho a 8 de agosto, para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo alínea u) do n.º 1 do 33.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(276/2016/CMAH) -----------------------------------------------

5.5. Ent. 4700 - Pedido da ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu,
para a cedência gratuita da Sala Multimédia do CCCAH, bem como apoio
técnico e logístico, para a realização do II Fórum de Empreendedorismo
Social, a 11 de junho do corrente ano, para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo alínea u) do n.º 1 do 33.º da Lei n.º 75/2013, de
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12 de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido. (277/2016/CMAH) -----------------------------------------------

5.6. Ent. 4051 - Pedido do Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA,
para a cedência gratuita do Pequeno Auditório, bem como apoio técnico e
logístico, para a realização a 2 e 3 de junho do Seminário para a Infância e
Juventude, para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do
artigo alínea u) do n.º 1 do 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de
Taxas e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(278/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 12264 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando a
renovação do apoio para desenvolvimento do projeto/ parceria com a Câmara,
no âmbito da prevenção das dependências e comportamentos de risco Âncora. O projeto encontra-se inscrito no Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 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. A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(279/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

5.8. Ent. 4354 - Pedido de Daniela Guilherme da organização "Dream Teens",
para a cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como apoio
técnico e logístico, a 8 de julho do corrente ano, para a realização da I
Conferência Nacional Dream Teens: "A Voz dos Jovens nos Açores", para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo alínea u) do n.º
1 do 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea c)
do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
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Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (280/2016/CMAH) ------

5.9. Ent. 1457 - Proposta de doação à Junta de Freguesia da Feteira, dos bens
móveis 14 barracas com toldos medievais, com o NI 1925, com a condição das
mesmas serem emprestadas sempre que necessário às restantes Juntas de
Freguesia. Para autorização da Câmara Municipal do abate dos referidos bens
móveis por doação à Junta de Freguesia da Feteira, nos termos da conjugação
das alíneas u) e cc) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.
(281/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

5.10. Int. 1594 – Proposta da Vereadora Raquel Ferreira, no sentido de ser
atribuído a cada Filarmónica e Grupo de Folclore integrados no evento “Gentes
e Tradições” 2016, a decorrer em diferentes espaços do Concelho, o valor total
de €700,00 (com IVA incluído), relativo ao pagamento de duas atuações. 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, aprovou esta proposta. (282/2016/CMAH) --------------------------

5.11. Int. 1607 - Proposta do Vereador Guido Teles para atribuição de apoio
financeiro e em espécie a cada um dos 11 clubes desportivos e 5 atletas
individuais, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a
Coletividades Desportivas e Atletas Individuais do Concelho de Angra do
Heroísmo e 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, aprovou esta
proposta. (283/2016/CMAH) -----------------------------------------------------------------

5.12. Ent. 5162 - Pedido da Juventude Popular dos Açores, para utilização do
Campo de Futebol de A.H., para realização de torneio de futebol, a 4 de Junho
de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 140€. Para deliberação do
órgão executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e
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n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações
desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de
Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido. (284/2016/CMAH) –------------------------------------------------------------

6.

Abate de bens

6.1. Ent. 1450 – Informação da subunidade de contratação pública e gestão
patrimonial, propondo o abate de diversos bens. Para deliberação do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o
abate dos bens em causa. (285/2016/CMAH) -------------------------------------------

7.

Doação do edifício sede da Junta de Freguesia do Porto Judeu

7.1. Ent. 3910 – Doação do edifício sede da Junta de Freguesia do Porto Judeu.
Para autorização do órgão executivo municipal da cedência definitiva, nos
termos das alíneas g) e u) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
- A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a doação definitiva do
imóvel em causa. (286/2016/CMAH) -------------------------------------------------------

8.

Minutas de protocolo e contratos

8.1. Ent. 4121 - Proposta de Protocolo Tripartido entre a Secretaria Regional da
Solidariedade Social, Município de Angra do Heroísmo e Casa do Povo da
Feteira para construção do Centro Comunitário da Feteira. 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,

aprovou

a

celebração

deste

protocolo.

(287/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

8.2. Int. 1021 – Contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de Santa
Bárbara, o qual tem por objeto a delegação de competência da Câmara
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Municipal naquela Junta de Freguesia no que diz respeito à execução do
projeto de manutenção do Reservatório de Santa Bárbara. Para deliberação do
órgão executivo, nos termos do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração
deste contrato. (288/2016/CMAH) ----------------------------------------------------------

9.

Atribuição de insígnias e votos

9.1. Int. 1455 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Comercial e
Industrial a Basílio Simões & Irmãos, Lda., pelo contributo como armazenista
e retalhista e pela preservação do comércio tradicional. Para deliberação e
submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do artigo 5.º do
Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do
Heroísmo. - A proposta foi aprovada por unanimidade. (289/2016/CMAH) --

9.2. Int. 1632 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Comercial e
Industrial a Armazéns Zeferino, pelo contributo como armazenista e retalhista
e pela preservação do comércio tradicional. Para deliberação e submissão à
Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do artigo 5.º do Regulamento
de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - A
proposta foi aprovada por unanimidade. (290/2016/CMAH) ----------------------

9.3. Int. 1456 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultural a
José Henrique Toste Pimpão, pela ação meritória, na investigação e
divulgação da festa brava. Para deliberação e submissão à Assembleia
Municipal, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e
Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação por
escrutínio

secreto,

a

proposta

foi

aprovada

por

unanimidade.

(291/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

9.4. Int. 1512 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultural à
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Tertúlia Tauromáquica Terceirense Thomé Bello de Castro, pelo relevante
papel no desenvolvimento da atividade taurina na Ilha Terceira. Para
deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do
artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de
Angra do Heroísmo. - A proposta foi aprovada por unanimidade.
(292/2016/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------

9.5. Int. 1513 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Filantrópico à Base
Aérea n.º 4, pela total dedicação e elevado profissionalismo como ao longo de
75 anos e em todas as circunstâncias vem desempenhando as exigentes
missões que lhe têm sido

atribuídas no âmbito da defesa integrada do

território nacional, do salvamento de vidas humanas e do apoio às populações,
designadamente, em situações de catástrofe, calamidade ou acidente. Para
deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do
artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de
Angra do Heroísmo. - A proposta foi aprovada por unanimidade.
(293/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

9.6. Int. 1602 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Filantrópico a Jorge
Manuel Martins Ormonde, pela total dedicação enquanto cidadão junto da
população da Freguesia de São Mateus, designadamente, em situações de
catástrofe, calamidade ou acidente. Para deliberação e submissão à
Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do artigo 5.º do Regulamento
de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por
unanimidade. (294/2017/CMAH) ------------------------------------------------------------

9.7. Int. 1609 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Filantrópico a Manuel
Ataíde Espínola Bettencourt, pela total dedicação

enquanto cidadão à

Sociedade Filarmónica Recreio dos Artistas e pelo trabalho meritório de
voluntariado realizado junto da comunidade. Para deliberação e submissão à
Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do artigo 5.º do Regulamento
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de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por
unanimidade. (295/2016/CMAH) ------------------------------------------------------------

9.8. Int. 1600 – Proposta de atribuição de Medalha de Bons Serviços Municipal –
Classe Medalha Dourada ao funcionário Francisco Martinho Borges da
Silva, pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerceu as suas
funções, honrando-se e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do
Município de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo, e
remessa à Assembleia Municipal para conhecimento, nos termos do n.º 1 e
alínea a) n.º 2 do artigo 6.º, capítulo I do Regulamento de Insígnias e
Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação por
escrutínio

secreto,

a

proposta

foi

aprovada

por

unanimidade.

(296/2016/CMAH) –------------------------------------------------------------------------------

9.9. Int. 1601 – Proposta de atribuição de Medalha de Bons Serviços Municipal –
Classe Medalha Dourada à funcionária Maria Marta Vieira Parreira Silva,
pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerceu as suas
funções, honrando-se e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do
Município de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo, e
remessa à Assembleia Municipal para conhecimento, nos termos do n.º 1 e
alínea a) n.º 2 do artigo 6.º, capítulo I do Regulamento de Insígnias e
Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação por
escrutínio

secreto,

a

proposta

foi

aprovada

por

unanimidade.

(297/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

9.10. Int. 1556 – Proposta de atribuição de Voto de Louvor ao Alpendre – Grupo de
Teatro, pela celebração do 40.º aniversário. Para deliberação e submissão à
Assembleia Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este Voto de Louvor. (298/2016/CMAH) --------------------------------------------------
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9.11. Int. 1610 – Proposta de atribuição de Voto de Louvor à Associação Agrícola
da Ilha Terceira, pelo trabalho desenvolvido em prol do setor agrícola na
passagem do seu 40.º aniversário. Para deliberação e submissão à
Assembleia Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este Voto de Louvor. (299/2016/CMAH) --------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent. 5077 – Ofício do Rancho de Romeiros do Santuário de Nossa Senhora
da Conceição, agradecendo pelo apoio que lhes foi concedido para publicação
do guião definitivo daquele Rancho. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------

10.2. Ent. 4740 – Ofício do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, o qual
apresenta o novo Conselho de Administração daquele Hospital. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Ent. 4711 – E-mail da Ordem dos Psicólogos Portugueses, agradecendo
pela cedência da sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, para a realização do Encontro de Psicólogos na Ilha Terceira. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------

10.4. Ent. 4714 – Ofício da Sociedade Recreativa de São Pedro – Carioca Futebol
Clube, agradecendo pelo apoio na cedência de diverso material para
melhoramento das instalações sitas na Avenida Professor Tomás de Borba.
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Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

10.5. Ent. 4719 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, remetendo um Voto de Congratulação pelos 25 Anos da Tuna
Académica Sons do Mar. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------

10.6. Ent. 4724 – Ofício do Serviço Florestal da Terceira, agradecendo pela
parceria e colaboração prestada pela Câmara Municipal, na realização do
evento ocorrido na Praça Velha, aquando da comemoração do Dia Mundial da
Floresta. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

10.7. Ent. 4717 – Ofício do Grupo de Jovens de São Mateus da Calheta,
agradecendo pelo apoio prestado pela Câmara Municipal, aquando da
realização da XXXI Jornada Mundial da Juventude. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------

10.8. Ent. 4756 – Ofício de Maria do Carmo Lima – Carmo Things, agradecendo
pelo convite para a participação na 2.ª edição da Feira da Mulher “Elas Fazem
a Diferença”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

10.9. Ent. 4314 – E-mail da Universidade dos Açores – Gabinete de Relações
Externas – Campus de Ponta Delgada, agradecendo pela Câmara Municipal
se ter associado ao projeto de empreendedorismo “Get ready for business”.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------
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10.10. Ent. 4347 – Ofício da Câmara Municipal de Santa Cruz – República de
Cabo Verde, agradecendo pela colaboração prestada junto da Sra. Nené em
todo o processo de organização dos donativos destinados à Ilha de Santiago
– Município de Santa Cruz. Para conhecimento do órgão executivo municipal.
- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------

10.11. Int. 1219 – Relatório final dos centros de custos 2015. Para conhecimento
do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.

10.12. Ent. 5347 – E-mail da Clínica de Saúde Mental e Desenvolvimento na Ilha
Terceira, Lda., agradecendo pela presença da Vereadora Raquel Ferreira na
abertura do 4.º simpósio C.I.T., bem como pela cedência do anfiteatro do
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Para conhecimento
do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.

10.13. Ent. 5414 – Ofício da Irmandade do Império do Espírito Santo do Galinho
do Porto Judeu, agradecendo pelos apoios concedidos e 2015 e 2016 para
obras naquele Império. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. –-------------------------------------------

FORA DA AGENDA

Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo – caderno de encargos
Ent. 12380 – Caderno de encargos do concurso público da empreitada de
construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo. 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.
(300/2016/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------

0

Alteração de data de reunião da Câmara Municipal
Alteração da reunião do executivo municipal de 6 para 3 de junho, por motivo
de realização da sessão do órgão deliberativo a 13 de junho. - Aprovado por
unanimidade. (301/2016/CMAH) ------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e vinte e cinco minutos, da qual
se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser
assinada.--------------------------------------------------------------------------------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. -----------------------

Angra do Heroísmo, 23 de maio de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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