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Período antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente informou que se deslocou à cidade
irmã de Alenquer conjuntamente com o Vice-Presidente para participar nas
festividades do Divino Espírito Santo, que decorreram de 18 a 20 de maio. -----------No corrente realizou-se um Bodo à moda dos Açores, tendo a autarquia de Angra
do Heroísmo contribuido com o envio de cozinheiros e a autarquia de Ponta
Delgada com o envio dos foliões. -----------------------------------------------------------------Informou ainda que a autarquia de Alenquer teve o cuidado de decorar uma rua
alusiva a Angra do Heroísmo e outra a Ponta Delgada. Na rua de Angra tinha uma
exposição com fotografias de impérios do concelho. -----------------------------------------Em suma e considerando que esta é uma festa que acolhe muitos visitantes,
entende que era um importante evento para promoção da cidade e da ilha Terceira.
De seguida fez o ponto da situação das obras que se encontram em curso,
referindo que já se encontrava em obra de mar a zona do Fanal. Quanto ao
percurso pedestre encontra-se em fase de conclusão. --------------------------------------Em relação à obra do Vimial informou que se encontrava parada à espera do
projeto do Governo Regional, para reperfilamento da interceção da canada do
Vimial e a estrada regional, uma vez que de acordo com a reunião realizada com a
Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas esta informou que pretende
criar um acesso ao Parque Multisectorial naquele local. ------------------------------------A Vereadora Rita Andrade chamou a atenção para o aparecimento de ervas na
junção do asfalto do percurso pedestre, apenas dois meses depois a sua
colocação. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ao que Presidente informou que se tratava de uma um problema de construção e
que já tinha chamado a atenção da fiscalização para a situação, assim como para a
má qualidade das paredes. -------------------------------------------------------------------------A Vereadora Rita Andrade transmitiu o desagrado dos presidentes de Junta de
Freguesia do PSD que se queixaram que a Câmara realizava obras nas freguesia
sem lhes dar conhecimento. Por outro lado, questionaram se a Câmara iria apoiar
financeiramente a aquisição dos materiais para os núcleos de proteção civil. ---------
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O Presidente informou que existem obras que são da competência da Câmara que
são tratadas previamente com os Presidentes de Junta, mas que nem sempre é
informada a data exata do seu início. ------------------------------------------------------------Em relação à segunda questão poderão concorrer com os projetos no âmbito dos
contratos interadministrativos. No entanto, entende que a criação de pequenos
depósitos de materiais pode ser contraproducente nesta matéria, o que interessa
verdadeiramente nesta matéria é criar gabinetes de coordenação a nível de
freguesia e saber os meios disponíveis nas respetivas freguesias. -----------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 8 da reunião ordinária ordinária de 19 de abril de 2018.
A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 9 da reunião ordinária de 4 de maio de 2018.--------------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
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2.1. Ent. 4570 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno
da Ilha Terceira, para os dias 4 e 5 de maio de 2018, destinada ao passeio todo
o terreno – I Promato TT, 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.

(246/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 5122 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pelo TAC – Terceira Automóvel
Clube, para os dias 20 e 21 de abril de 2018, destinada ao XXXVII Rali Sical,
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.(247/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.3. Ent. 5123 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para os dias 20 e 21 de abril de 2018, destinada a
Festa e entrega de prémios do XXXVII Rali Sical, 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.
(248/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 5405 – Pedido de isenção de taxas, referente à licença de ocupação da
via pública, efetuado pelo TAC – Terceira Automóvel Clube, para os dias 20 e
21 de abril de 2018, destinada a duas viaturas, na Praça Velha, por ocasião do
XXXVII Rali Sical, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta
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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.

(249/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 5475 – Pedido de isenção de taxas, referente à licença de ocupação da
via pública, efetuado pelo Grupo Folclórico Os Bravos, para o dia 1 de maio de
2018, destinada a venda de produtos regionais, na Praça Velha, 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.(250/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 6075 – Pedido isenção de taxas, referente a licença especial de ruído,
efetuado pela Associação Para o Estudo do Ambiente Insular, para o dia 9 de
maio de 2018, destinada a Comemorações do Dia da Europa, 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.(251/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 6119 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 6 de maio de 2018, destinada a prova da
modalidade de karting, 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.(252/2018/CMAH)------
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2.8. Ent. 6264 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos
de S. Mateus Sport Clube, para o dia 5 de maio de 2018, destinada a Festa de
Convívio para os Sócios, 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.
(253/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. 6440 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos
de S. Mateus Sport Clube, para o dia 12 de maio de 2018, destinada a Festa de
Convívio para os Sócios, 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.
(254/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 6904 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos
de S. Mateus Sport Clube, para o dia 19 de maio de 2018, destinada a Festa de
Convívio para os Sócios, 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.
(255/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 5067 - Pedido do Clube Millennium BCP, solicitando utilização do
Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas, para a
realização dos treinos de futsal, até final da época desportiva 2017/2018, às
segundas-feiras, das 22h00 às 23h00. 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,
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bem como nos termos conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea a) do n.º 1 do
art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais e n.º 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.(256/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.12. Ent. 4222 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando
utilização das Piscinas municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de
taxas, para a realização das provas de acesso ao ensino superior, no dia 2 de maio,
das 09h30 às 11h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea b) 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. (257/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 6103 – Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto
Santo, solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva
isenção de taxas, para a realização de um Torneio de Futsal para angariação de
fundos, de 2 a 17 de junho. 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 d) do art.º 5.º, alínea d) 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.(258/2018/CMAH)-------------------------------------------------------

2.14. Ent. 5956 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo – Colégio o
Baloiço, solicitando o apoio através da cedência do Relvão, para a realização das
Comemorações do Dia da Mãe, no dia 7 de maio, das 16h00 às 18h00. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
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33.º em conjugação 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.(259/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.15. Ent. 6085 - Pedido da Associação de Estudantes da Escola Básica e
Secundária Tomás de Borba, solicitando apoio logístico e financeiro (€500) para
realização de concerto solidário. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação 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.
(260/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.16. Ent. 6024 - Pedido da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, solicitando o apoio através da cedência de 3 tendas pop-up, para a
realização dos Jogos Desportivos Escolares, nos dias 7 a 10 de maio. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º em conjugação 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.(261/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.17. Ent. 5526 – Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando o transporte para 42 alunos e 4 adultos da Escola Básica Integrada da
Ribeirinha para a Biblioteca Pública, tendo em vista a realização de uma visita de
estudo, no dia 11 de maio. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pela Vereadora Raquel Ferreira.(262/2018/CMAH)-----------------------------------------
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2.18. Ent. 6232 – Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando o transporte para os alunos do pré escolar da Escola Básica Integrada
da Ribeirinha realizarem uma visita de estudo nos dia 9 e 10 de maio à Quinta dos
Açores. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do artigo 33.º em conjugação 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.(263/2018/CMAH)----------

2.19. Ent. 3775 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando 20m2 de
calçada grada e 2 m3 de saibro, para a execução de um passeio de acesso à nova
sala de apoio ao treino que estão a concretizar nas instalações do complexo
desportivo João Paulo II. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação 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.

(264/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.20. Ent. 13528 – Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio para atribuição do prémio ao vencedor do
concurso para criação de logotipo. Para ratificação do órgão executivo municipal da
atribuição de um subsídio no valor de €200,00 em nome da Irmandade de Nossa
Senhora do Livramento, em virtude do jovem vencedor residir na Instituição em
causa, 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.(265/2018/CMAH)---------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – 4.ª alteração ao Orçamento e PPI 2018
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3.1. Ent. 6696 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo a quarta alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos
para 2018. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados da
alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3, do artigo 35.º, ambos 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.
(266/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4. Empreitada de Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo

4.1. Ent. 5299 - Informação da fiscalização da empreitada (Arquiangra) para
aprovação: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) de Trabalhos a Mais no valor de 22.710,19 euros, a que acrescerá o IVA; ---------b) de Trabalhos a Menos no valor de 5.239,10 euros, a que acrescerá o IVA; --------c) de uma prorrogação do prazo de execução da obra por mais 30 dias,
transferindo a data de conclusão da obra para 26-11-2018;--------------------------------d) do novo Plano de Trabalhos e respetivos planos de mão-de-obra e de
equipamento;--------------------------------------------------------------------------------------------e) do novo Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro. -----------------------------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.
(267/2018/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
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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. 3648 - Pedido da Cáritas da Ilha Terceira, solicitando apoio para
contratação de um técnico de serviço social no âmbito do programa SEI para a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo (CPCJAH) e
para fazer face às despesas da viatura utilizada pela CPCJAH. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €3 000,00. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um
subsídio no valor proposto (€3.000,00)(268/2018/CMAH)-------------------------------

5.2. Ent. 3952 – Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio no transporte tendo em visita uma visita à Ilha Terceira, para cerca de 25
pessoas, na sequência do “Primeiro Encontro Açoriano de Postcrossing”, nos dias
31 de maio, 1 e 2 de junho. Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie, numa
volta à Ilha, no valor de €180,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro
e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio em espécie do
transporte da volta à Ilha.(269/2018/CMAH)--------------------------------------------------

5.3. Ent. 5424 – E-mail da Escola Básica Integrada dos Arrifes, solicitando apoio
no transporte do Porto da Praia da Vitória para a Escola Básica Integrada de Angra
do Heroísmo, para 49 alunos, no âmbito de uma viagem de finalistas a esta Ilha.
Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie, em transporte no valor de
€296,40. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir o apoio em espécie no transporte.
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(270/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Ent. 3709 – Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo, solicitando apoio
para uma bolsa de estudo como um dos prémios a atribuir no concurso de canto
lírico dos Açores. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€500,00)

(271/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Ent. 3885 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo de São
Sebastião, solicitando apoio para recuperação dos estandartes feitos pelo artista
local “Chico Bogango”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €3.605,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€3.605,00)

(272/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.6. Ent. 4787 – Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, solicitando apoio para
uma viagem a Lisboa dos alunos da sala dos cinco anos do colégio daquela
Instituição, no âmbito do projeto “Viagem pelo mundo desconhecido dos animais”.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
atribuir o subsídio proposto (€500,00)(273/2018/CMAH)---------------------------------

5.7. Ent. 4554 – Pedido do Centro Comunitário da Terra Chã, solicitando apoio
para o projeto “Hora de Estudo”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
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€400,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por

unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€400,00)

(274/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.8. Ent. 3928 – Pedido da Associação Juvenil da Ilha Terceira, solicitando apoio
financeiro para realização da noite “Angra Mais Jovem”. Propõe-se a atribuição de
um subsídio no valor de €1 500,00 Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro
e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto
(€1.500,00)(275/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

5.9. Ent. 4864 – Pedido da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, solicitando
apoio financeiro para apresentação do produto “Bombom Açores”, no restaurante
Cais de Angra. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€500,00)

(276/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.10. Ent. 4460 – Pedido da Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos
Açores, solicitando apoio para a substituição do painel expositivo no Edifício do
Pátio da Alfândega (antiga pensão Lisboa). Propõe-se a atribuição de um apoio no
valor de €206,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da
alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto
(€206,00)(277/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

13

5.11. Ent. 3966 – Pedido do Clube do Cão de Fila de São Miguel, solicitando
apoio para realização de uma mostra de cães de Fila de São Miguel, na Ilha de
São Miguel. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€500,00)

(278/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.12. Ent. 5493 – Pedido da Fundação Make-A-Wish Portugal, solicitando apoio
para um jantar solidário. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €250,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€250,00)

(279/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.13. Ent. 3006 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para
a reedição do livro “Filósofos da Rua”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor
de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio proposto (€1.000,00).
(280/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.14. Ent. 3501 – Pedido do Judo Clube de São Carlos, solicitando apoio para o
XVIII aniversário daquele Clube. Propõe-se a atribuição de um apoio 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)

(281/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------14

5.15. Ent. 9639 – Pedido do Angra Iate Clube, solicitando apoio para o
combustível destinado à iniciativa de travessia a nado do Porto de São Mateus da
Calheta-Prainha. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €400,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

subsídio

proposto

(€400,00)

(282/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.16. Int. 1331 – Proposta de deliberação do Vice Presidente da Câmara, no
sentido de ser atribuído um apoio em valor e seu pagamento ao Grupo de Baile à
Antiga do Posto Santo, no montante de €7.000,00, para a organização do Dia do
Emigrante, no âmbito das Sanjoaninas 2018, a realizar no tentadero da florestal
no dia 30 de junho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da
alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

proposta.

(283/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.17. Int. 1335 – Proposta de deliberação do Vice Presidente da Edilidade, no
sentido de ser atribuído um apoio em valor e seu pagamento ao Grupo Folclórico
Modas da Nossa Terra, no montante de €5 549,08, com vista a garantir a
disponibilidade de verba durante as Sanjoaninas, bem como ao cumprimento do
projeto de etnografia para execução de despesa. Sendo que este montante resulta
da diferença do valor que o Grupo tem de devolver à Câmara Municipal para o
orçamento previsto para o ano de 2018, considera-se que o valor da devolução fica
atribuído ao grupo.-------------------------------------------------------------------------------------O Grupo fica responsável de transferir o apoio da Direção Regional do Turismo,
que resultar da diferença positiva do valor apoiado e do executado, no âmbito da
candidatura de 2018. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
das alíneas o) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
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Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(284/2018/CMAH)

5.18. Int. 1353 – Proposta do Vereador Guido Teles, no sentido de se atribuir um
apoio financeiro no valor de €26 828,53 e em espécie €40 776,75 a 14 clubes
desportivos e a 6 atletas individuais, no valor financeiro de €6 000,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u)
da Lei n.º 75, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta.(285/2018/CMAH)-----------------------------------------------------

5.19. Int. 1378 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem
atribuídos apoios financeiros pontuais e para aquisição de equipamentos a
diversas entidades e organismos, no valor total de €150.393,35. Para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º
75, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta.(286/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

5.20. Int. 1379 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem
atribuídos apoios financeiros para execução de obras a diversas entidades e
organismos, no valor total de €517.252,49. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75, de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.
(287/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

6. Aprovação de Minutas

6.1. Ent. 3681 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e o COFIT –
Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, tendo em
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vista o apoio no valor de €20.000,00, para realização do Festival Internacional de
Folclore dos Açores e Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais de 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
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(288/2018/CMAH)-----------------

6.2. Ent. 15952 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Delegação
da Cruz Vermelha de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio financeiro no
valor de €30 000,00. 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, aprovou esta minuta de protocolo.
(289/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Ent. 14967 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a APALIT –
Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira, tendo
por objeto a concretização do processo de cancelamento de três licenças de
transporte público de aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros
(táxis) no Concelho de Angra do Heroísmo, atribuindo uma compensação de
€20.000,00 a cada um dos seguintes táxistas:-------------------------------------------------- Aurélio Azevedo Coelho;---------------------------------------------------------------------------- Francisco Areias Martins Trovão;----------------------------------------------------------------- Fernando Cardoso do Couto.---------------------------------------------------------------------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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(290/2018/CMAH)-----------------

7. Abate de bens
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7.1. Int. 1183 – Informação do serviço de Património, dando conta da existência de
diversos bens para abate. Para deliberação do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o procedimento constante da
informação.(291/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------

8. Mapa de pessoal da Câmara Municipal – primeira alteração 2018

8.1. Int. 1038 - Proposta da primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara
Municipal de 2018 de Angra do Heroísmo, para deliberação do órgão executivo
municipal, no sentido de submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, nos
termos da alínea o), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.(292/2018/CMAH)----

9. Atribuição de medalhas, insígnias e louvores

9.1.Int.1422 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de ser
atribuída a Medalha de Mérito Municipal Profissional a Carlos Manuel Corvelo
Pereira Rodrigues, a título póstumo, pelo seu relevante percurso profissional
enquanto professor, dirigente e defensor dos Açores, e da Ilha Terceira em
particular, na obtenção de Fundos Comunitários. Para aprovação do órgão
executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também para
aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto,
aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(293/2018/CMAH)------------------------

9.2. Int. 1363 – Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Profissional a Claudina do Coração
de Jesus Borges, pelo seu relevante contributo no ensino. Para aprovação do
órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também
para aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto,
aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(294/2018/CMAH)-----------------------18

9.3. Int. 1420 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Profissional a Maria Adelaide
Gonçalves Lobo, pelo seu relevante contributo no ensino superior e na
investigação. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à
Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, após
votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.
(295/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.4. Int. 1364 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural ao Clube Musical Angrense
pelo seu relevante contributo na cultura do concelho de Angra do Heroísmo. Para
aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta.(296/2018/CMAH)-----------------------------------------------------

9.5. Int. 1366 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural ao Grupo de Balhos e
Cantares da Ilha Terceira, pelo seu relevante contributo na cultura do concelho de
Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior
submissão à Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(297/2018/CMAH)-------------

9.6. Int. 1380 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural a Celso Francisco Sandrini,
pelo relevante contributo na dinamização da geminação entre as cidades de Angra
do Heroísmo e de Florianópolis. Para aprovação do órgão executivo municipal e
posterior submissão à Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara
Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7
votos a favor.(298/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------
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9.7. Int. 1383 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural a Eduardo Teixeira Coelho, a
título póstumo, pelo seu relevante percurso como desenhador de banda
desenhada. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à
Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, após
votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.
(299/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.8. Int. 1367 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural a Euclides Delmar Mendes
Coelho Álvares, pelo seu relevante contributo na divulgação da cultura açoriana.
Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por
escrutínio

secreto,

aprovou

esta

proposta,

com

7

votos

a

favor.

(300/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.9. Int. 1422 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural a José Nuno da Câmara
Pereira, a título póstumo, pelo seu relevante percurso como pintor. Para aprovação
do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal,
também para aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio
secreto, aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(301/2018/CMAH)------------

9.10. Int. 1424 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Cultural a Mário Luís da Silva Martins
Cabral, a título póstumo, pelo seu relevante percurso como professor e escritor.
Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por
escrutínio

secreto,

aprovou

esta

proposta,

com

7

votos

a

favor.

(302/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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9.11. Int. 1368 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Comercial à Casa Agrícola José
Albino Fernandes, pelo notável contributo na tauromaquia da Ilha Terceira. Para
aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta.(303/2018/CMAH)------------------------------------------------------

9.12. Int. 1369 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Desportivo a Ana Paula Espínola da
Costa, pelo seu relevante percurso na área do atletismo. Para aprovação do órgão
executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também para
aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto,
aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(304/2018/CMAH)------------------------

9.13. Int. 1370 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Desportivo a Artur Duarte de Sousa
André, pelo seu relevante percurso na área do futebol. Para aprovação do órgão
executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também para
aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto,
aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(305/2018/CMAH)------------------------

9.14. Int. 1371 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Desportivo a Jorge Francisco Pereira
Laureano, pelo seu relevante percurso na área do futebol. Para aprovação do
órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também
para aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto,
aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(306/2018/CMAH)------------------------

9.15. Int. 1425 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Desportivo a Mário Jorge Duarte, pelo
seu relevante percurso na área do Judo. Para aprovação do órgão executivo
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municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também para aprovação. A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou esta
proposta, com 7 votos a favor.(307/2018/CMAH)-------------------------------------------

9.16. Int. 1426 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico à Casa do Povo da
Ribeirinha, pelo relevante serviço prestado à comunidade. Para aprovação do
órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também
para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta.(308/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

9.17. Int. 1375 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico ao Centro de Oncologia
dos Açores, pelo relevante serviço prestado à comunidade na área da saúde. Para
aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta.(309/2018/CMAH)------------------------------------------------------

9.18. Int. 1373 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico à Confederação Operária
Terceirense – Associação de Socorros Mútuos, pelo seu relevante contributo
nas áreas de solidariedade social e do ensino durante 100 anos. Para aprovação
do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal,
também para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta.(310/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

9.19. Int. 1372 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico à Irmandade de São
Pedro Ad’Vincula, em reconhecimento de mais de quatro séculos de solidariedade
social. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à
Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, por
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unanimidade, aprovou esta proposta.(311/2018/CMAH)---------------------------------

9.20. Int. 1374 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico a Carlos Manuel
Vasconcelos da Silveira, pela sua dedicação ao serviço da população da
freguesia de São Pedro demonstrada enquanto presidente da Junta de Freguesia.
Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por
escrutínio

secreto,

aprovou

esta

proposta,

com

7

votos

a

favor.

(312/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.21. Int. 1427 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico a João Francisco Martins
Furtado, a título póstumo, pela sua dedicação ao serviço da população da
freguesia de Cinco Ribeiras demonstrada enquanto presidente da Junta de
Freguesia. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à
Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara Municipal, após
votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.
(313/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.22. Int. 1428 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal Filantrópico a Manuel Gabriel Dias
Lopes, pela sua dedicação ao serviço da população da freguesia dos Altares
demonstrada enquanto presidente da Junta de Freguesia. Para aprovação do órgão
executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também para
aprovação. - A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto,
aprovou esta proposta, com 7 votos a favor.(314/2018/CMAH)------------------------

9.23. Int. 1429 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuído um Voto de Louvor a Flávio Cristóvam, pelo seu percurso enquanto
musico e compositor. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior
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submissão à Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara
Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7
votos a favor.(315/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------

9.24. Int. 1431 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuído um Voto de Louvor a Luis Alberto Borba Gonçalves, pela dedicação,
disponibilidade, que revela no exercício das suas funções de coordenador. Para
aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, para conhecimento. - A Câmara Municipal, após votação por
escrutínio

secreto,

aprovou

esta

proposta,

com

7

votos

a

favor.

(316/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.25. Int.1432 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuído um Voto de Louvor a Luis Castro, pelo seu percurso desportivo na
área do karaté. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior
submissão à Assembleia Municipal, também para aprovação. - A Câmara
Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7
votos a favor.(317/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------

9.26. Int. 1430 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuído um Voto de Louvor a Marcelino Barcelos Couto, pela dedicação,
disponibilidade, que revela no exercício das suas funções de encarregado. Para
aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para conhecimento. - A Câmara Municipal, após votação por
escrutínio

secreto,

aprovou

esta

proposta,

com

7

votos

a

favor.

(318/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

9.27. Int. 1376 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuído um Voto de Louvor a Paulo Ferreira Mendes Monjardino, pela
dedicação, disponibilidade, que revelou no exercício das suas funções como vogal
do Conselho de Administração da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e
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Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM. Para aprovação do órgão executivo
municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, também para aprovação. A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou esta
proposta, com 7 votos a favor.(319/2018/CMAH)--------------------------------------------

9.28. Int. 1432 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de
ser atribuído um Voto de Louvor a Vitor Manuel Leal Câmara, pela dedicação,
disponibilidade, que revela no exercício das suas funções de coordenador. Para
aprovação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, também para conhecimento. - A Câmara Municipal, após votação por
escrutínio

secreto,

aprovou

esta

proposta,

com

7

votos

a

favor.

(320/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent. 14969 – E-mail de Susana Abrantes Pereira, agradecendo pelo apoio
concedido no transporte, aquando da deslocação à Ilha dos alunos de uma turma
da Escola Oficial de Idiomas de Badajoz. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

10.2. Ent. 6106 – E-mail do Rotary Club de Angra do Heroísmo – Cidade
Património Mundial, agradecendo pelo apoio recebido aquando do 3.º concurso
de canto lírico dos Açores e eliminatória regional da 10.ª edição do concurso de
cântico lírico da Fundação Rotária Portuguesa. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------
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10.3. Ent. 6348 – Ofício da Comissão de Congressos das Testemunhas de
Jeová, agradecendo pela cedência do Teatro Angrense, aquando da realização de
uma Assembleia das Testemunhas de Jeová, bem como pela cooperação no apoio
logístico e técnico dos funcionários, nomeadamente, Vítor Câmara e Fernando
Alves. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

10.4. Ent. 6109 – E-mail da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião,
agradecendo pela cedência dos contentores de lixo aquando do Festival do
Garajau. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

10.5. Ent. 5139 – Ofício do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, agradecendo pelo donativo em espécie de oferta de 60 canetas,
utilizadas aquando da comemoração do “Dia Internacional da Mulher”. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

10.6. Ent 6404 – E-mail de Sandro Paim, dando conta que ao cessar as suas
funções como Presidente da Direção da Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo, deixou também de ser o representante no Conselho de Ilha,
agradecendo por toda a colaboração e disponibilidade dispensada ao longo dos
anos. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

10.7. Ent. 6674 – Ofício do Alpendre – Grupo de Teatro, agradecendo pela
colaboração da Câmara no evento “7” (sete dias, sete espetáculos, sete palcos),
que decorreu de 21 a 27 de março. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------
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10.8. Ent. 6593 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
agradecendo pelo apoio atribuído pela Câmara destinado à construção do recinto
desportivo, junto à Escola Profissional daquela Instituição. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------

10.9. Ent. 6701 – Ofício de Teófilo Joaquim da Silveira – Núcleo da Liga dos
Combatentes da Ilha Terceira, na qualidade de Presidente cessante manifesta o
seu reconhecimento por toda a colaboração prestada pela Edilidade. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

10.10. Ent. 6687 – Ofício da Diocese de Angra, agradecendo pelo apoio prestado
na transmissão em direto das celebrações da Semana Santa, pela VITEC. Dá conta
do facto de ter sido autorizada a ocupação da Praça Velha para a benção de
Ramos, sendo que no entanto, no dia e hora solicitados, o espaço em causa estava
ocupado com outros eventos. Solicita que sejam feitas obras da Ermida de Nossa
Senhora da Saúde. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

10.11. Ent. 4836 – Ofício do Município da Praia da Vitória, dando conta de que foi
revogada a deliberação de 15 de março de 2016, que aprovou a proposta de
elaboração do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território da Ilha Terceira.
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 vinte 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 maio de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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