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No dia vinte e dois de maio de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de
Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------Pelas 09:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que se aguardava o
visto do Tribunal de Contas relativamente ao procedimento contratual do
serviço de seguros, o qual a ser visado implicava uma redução de custos de
cerca de 50%. -----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou se a questão de segurança da
informática apontada pelos auditores também estava contemplada no
procedimento. –-----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles esclareceu que os auditores propuseram uma sala de
servidores de “backup” com alta exigência, blindada a todas as situações de
catástrofes ambientais. Ora essa é uma situação extrema que não se justifica
uma vez que existe redundância diária de “backups” entre os Serviços
Municipalizados e a Câmara Municipal, e semanal com a “cloud” contratada a
uma empresa da especialidade.--------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou que tipo de procedimento tinha sido
utilizado para a concessão do restaurante e do bar do edifício dos “Corte
Reais”. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que o procedimento tinha sido realizado em hasta
pública e que o restaurante já se encontrava aberto desde 20 de maio. ----------O Vereador Fernando Dias referiu que o lancil da rua da Guarita se encontrava
muito danificado e perguntou se no decorrer da atual a obra se iria proceder à
correção.---------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente informou que na atual fase da obra tinha sido dada prioridade à
via para que se possa retomar o trânsito rapidamente e que numa segunda
fase estava prevista a reabilitação dos passeios e do lancil. -------------------------O Vereador Fernando Dias questionou qual tinha sido o impacto da pegada
ambiental da Base das Lajes no concelho de Angra.------------------------------------O Presidente informou que o único troço utilizado no concelho era no Cabrito e
cujas infraestruturas já tinham sido removidas. ------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves manifestou a sua discordância quanto ao
atendimento automático implementado na Câmara Municipal uma vez que
estava muito lento. -------------------------------------------------------------------------------O Presidente tomou nota da situação e informou que se iria tentar melhorar o
serviço. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 11 da reunião ordinária de 8 de maio de 2017. - A
ata foi aprovada com a abstenção da Vereadora Catarina Matias, em
virtude de não ter estado presente na citada reunião.-----------------------

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
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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. 5502 - Pedido do Grupo Social de Santo Agostinho, solicitando o
apoio da Câmara na cedência de 7 bilhetes para sessão de cinema infantil.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º do
artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(230/2017/CMAH)---------------------

2.2. Ent. 5125 - Pedido do Comissariado dos Açores para a Infância,
solicitando apoio na cedência do pequeno auditório auditório do Centro Cultural
e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização do Encontro Regional
de Comissões de Proteção de Crianças e Jovens dos Açores e respetiva
logística associada ao mesmo. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(231/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 5667 – Pedido do Município do Corvo, solicitando a colaboração no
transporte da equipa de futsal do Clube Desportivo Escolar do Corvo, que
participa no campeonato regional de 5 a 8 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 pelo Vereador Guido Teles.(232/2017/CMAH)-------

2.4. Ent. 6085 - Pedido da Confederação Operária Terceirense, solicitando
utilização do Pavilhão Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para a
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realização de um treino , nos dias 20 e 21 de Maio 2017, das 10h00 às 12h00.
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.(233/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 5747 - Pedido da EBI Francisco Ferreira Drummond, solicitando
utilização do Campo de Futebol do Barreiro e respetiva isenção de taxas, para
a realização de aulas de Educação Física, até final do ano letivo 2017, das
9H00 às 12h15, sendo que à terça feira a utilização será entre as 14:15 e as
16:00. 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., 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.(234/2017/CMAH)-------------------------------------------------

2.6. Ent. 4422 - Pedido do Núcleo Regional dos Açores da Liga Contra o
Cancro, solicitando o apoio da Câmara fornecimento de KIT e bonés para a
caminhada solidária realizada a 1 de maio. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro 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.

(235/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 5251 - Pedido do Terceira Automóvel Clube, solicitando a cedência
da carrinha com a matrícula 15-57-VV, bem como a dispensa do colaborador
José Henrique Pereira, para preparar as comunicações operacionais do XXXVI
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Rali Sical 2017, durante os dias 26 de abril a 02 de maio do corrente ano. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3, do artigo 35.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(236/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 5553 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando o
apoio através da cedência de pinos de bowling, sacas e corda de tração, para a
realização do XVI Encontro Anual de Escolinhas do Desporto, no dia 13 de
Maio, das 10h00 às 12h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(237/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.9.

Ent.

5718-

Pedido

da

Associação

de

Basquetebol

da

Ilha

Terceira,solicitando utilização da Sala do Pavilhão Municipal e respetiva
isenção de taxas, para a realização de uma Assembleia Geral, no dia Data 125-2017, das 20h00 às 00h00. 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 2do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(238/2017/CMAH)----------------------------

2.10. Ent. 6117 - Pedido da Juventude Popular dos Açores, solicitando
utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de
taxas (no valor de 80 euros), para a realização de um jogo de futebol de 11, no
dia 27 de Maio de 2017, das 10H00 às 12h00. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12
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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.
(239/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 5775 - Pedido do GD Fontinhas, solicitando utilização do Campo de
Futebol de São Mateus e respetiva isenção de taxas (no valor de 80 euros),
para a realização de dois treinos de futebol de 11, nos dias 11 e 15 de Maio de
2017, das 10H00 às 12h00. 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.(240/2017/CMAH)-----------------------------

2.12. Ent. 5679 - Pedido do GD Fontinhas, solicitando utilização do Campo de
Futebol dos Leões do Porto Judeu e respetiva isenção de taxas (no valor de
52,50 euros), para a realização de um treino de futebol de 11, no dia 10 de
Maio de 2017, das 19h15 às 21h00. 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.(241/2017/CMAH)-------

2.13. Ent. 5731 - Pedido da Confederação Operária Terceirense, solicitando
utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a
realização de treinos, entre 8 e 12 de Maio, por parte de um utente seu que se
encontra a frequentar o Curso de Nadadores Salvadores. Para deliberação do
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órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da
alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º
do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e alínea
c) do nº1 do art. 6º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles.(242/2017/CMAH)--------------------------------------------------

2.14. Ent. 5368 - Pedido da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas,
para a realização de uma aula de Educação Física - Natação, nos dias 5 e 19
de Maio, das 15h00 às 16h30. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem
como nos termos conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º
6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas.
- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(243/2017/CMAH)----------------------------

2.15. Ent. 6029 – Pedido da Equipa da Candelária, solicitando transporte da
equipa sub 20 do Candelária do aeroporto para a Residencial Zenite no dia 12
de maio e no dia 15 de maio para o aeroporto. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(244/2017/CMAH)-------

2.16. Ent. 15899 – Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando
transporte para o GP de ciclismo da Ilha Terceira. 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.(245/2017/CMAH)8

2.17. Ent. 4630 – Pedido da Sociedade Recreio Lajense, solicitando apoio
tendo em vista o pagamento dos direitos de autor, no seguimento do evento
solidário a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no valor de €290,00.
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 administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(246/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2.18. Ent. 2775 - Pedido do Grupo Desportivo Gonçalo Velho (Santa Maria),
solicitando o apoio através da colaboração de transporte de e para o aeroporto,
para a realização do Regional de Inter Clubes de Futsal, nos dias 5 e 7 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 pelo Vereador Guido
Teles.(247/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3.

Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo
n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro
(apoios a atividades de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

3.1. Ent. 5159 - Pedido do Forum Estudante - IEFP - Instituto de Emprego e
Formação Profissional e do Centro Nacional Europass, solicitando apoio
na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de
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Angra do Heroísmo para realização de uma sessão Job Party - Missão 1º
Emprego. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33.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,

autorizou

este

pedido.

(248/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 5688 - Pedido da Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e
Equipamentos da Saúde dos Açores, SA, solicitando apoio na cedência do
pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo
para realização de evento nos dias 6 e 7 de junho de 2017. 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,
autorizou este pedido.(249/2017/CMAH)------------------------------------------------

3.3. Ent. 5452 - Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira, solicitando apoio na
cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo para projeção da antestreia do filme "A Odisseia", de Jérôme
Salle, e respetivo apoio técnico na projeção. 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,
autorizou este pedido.(250/2017/CMAH)------------------------------------------------

3.4. Ent. 5691 - Pedido da Associação Regional Desporto Equestre dos
Açores, solicitando empréstimo de uma tenda, para a realização de provas
locais, nos dias 27 e 28 de Maio. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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,
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autorizou este pedido.(251/2017/CMAH)-------------------------------------------------

3.5. Ent. 339 - Pedido do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus, solicitando apoio logístico da Câmara para fazer face a
diversas iniciativas a decorrer durante o ano de 2017. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(252/2017/CMAH)-----------------------------

3.6. Ent. 2554 – Pedido do Centro Comunitário do Posto Santo, solicitando
apoio para aquisição de material, tendo em vista o “Projeto de Atividade Física
para os Idosos”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €322,65.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º
1 do art.º 33.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, com as abstenções dos Vereadores do PSD, deliberou atribuir
um subsídio no valor proposto (€322,65).(253/2017/CMAH)---------------------

3.7. Ent. 3535 - Pedido de Joana Nunes Toste, em representação da
Comissão de Festas Nossa Senhora de Penha de França solicitando a
cedência de um palco para as referidas festas, a decorrerem de 8 a 10 de
setembro do corrente ano. 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,

autorizou

este

pedido.

(254/2017/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 5098 – Pedido de Eduína Azevedo, solicitando a cedência de
transporte, nos dias 28 de junho a 2 de julho, bem como 21 de julho, para um
grupo de alunos dos Estados Unidos que se vai deslocar à Ilha Terceira. Não
existe disponibilidade de satisfazer o solicitado nos dias 28 de junho a 2 de
julho, por ser altura de Sanjoaninas e as viaturas estarem já agendadas para
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essas datas. 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, autorizou o pedido apenas para o dia 21 de
julho, nos termos da informação prestada pelos serviços responsáveis
pelas viaturas.(255/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------

3.9. Ent. 2346 – Pedido da Associação de Enfermeiros Cirúrgicos dos
Açores, solicitando apoio financeiro para as I Jornadas de Enfermagem
Cirúrgica dos Açores. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€1.500,00. 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, deliberou atribuir um subsídio no valor
proposto (€1.500,00)(256/2017/CMAH)---------------------------------------------------

3.10. Ent. 4598 – Pedido da Sociedade Filarmónica Recreativa e Musical
União Sebastianense, solicitando apoio para a deslocação daquela
filarmónica à Ilha de Santa Maria, no âmbito do convite para participar nas
festas tradicionais, de 12 a 15 de agosto. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €1.500,00. 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, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€1.500,00)(257/2017/CMAH)-------------------------------------------

3.11. Ent. 4210 – Pedido do Rotary Clube de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio para organização do concerto O Cravo, a ter lugar no dia 17 de junho.
Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €3.000,00. 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,
deliberou

atribuir

um

subsídio

no

valor

proposto

(€3.000,00)
12

(258/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent. 2211 – Pedido da Confederação Operária Terceirense, solicitando
apoio para as obras de retelho do Colégio O Golfinho, na sequência dos
temporais ocorridos em 2016. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor
de €3.752,02. 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, deliberou atribuir um subsídio no valor
proposto (€3.752,02)(259/2017/CMAH)----------------------------------------------------

3.13. Ent. 1910 – Pedido da Associação de Dança Desportiva da Região
Autónoma dos Açores, solicitando apoio para as ações de formação
relacionadas com dois projetos relevantes para a sustentação e crescimento
da modalidade da dança de competição.

Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €2.144,00. 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, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€2.144,00)(260/2017/CMAH)-------------------------------------------

3.14. Ent. 4586 – Pedido do Angra Iate Clube, solicitando apoio para os
encargos com o combustível das embarcações da travessia a nado São Jorge
– Terceira. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €3.500,00. 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,

deliberou

atribuir

um

subsídio

no

valor

proposto

(€3.500,00)(261/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------

3.15. Ent. 2394 – Pedido da Associação de Judo da Ilha Terceira, solicitando
apoio para realização do Campeonato Nacional de Absolutos. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €3.800,00. Para deliberação do órgão
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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, deliberou
atribuir um subsídio no valor proposto (€3.800,00)(262/2017/CMAH)---------

3.16. Ent. 3125 – Pedido do União Sebastianense Futebol Clube, solicitando
apoio para aquisição de equipamento. Propõe-se a atribuição de um subsídio
no valor de €1.500,00. 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, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€1.500,00)(263/2017/CMAH)-------------------------------------------

3.17. Ent. 5179 – Pedido do Instituto Açoriano de Cultura, solicitando o
apoio da Edilidade, mediante uma parceria, no âmbito da celebração do 115.º
aniversário da passagem de Fernando Pessoa por Angra do Heroísmo.
Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. 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,
deliberou

atribuir

um

subsídio

no

valor

proposto

(€1.000,00)

(264/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

3.18. Ent. 2411 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando
apoio tendo em vista a deslocação de um arqueólogo, a fim de dar parecer
sobre os achados rupestres encontrados na Ilha Terceira. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €1.326,61. 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, deliberou
atribuir um subsídio no valor proposto (€1.326,61)(265/2017/CMAH)---------

3.19. Ent. 1797 – Pedido da Associação de Amigos da Pediatria da Ilha
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Terceira, solicitando apoio tendo em vista o projeto de apoio à natalidade e à
família. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor total de €100.000,00,
devendo o mesmo ser repartido em duas tranches:------------------------------------Ano de 2017 - € 25.000,00;-----------------------------------------------------------Ano de 2018 - € 75.000,00.-----------------------------------------------------------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,
deliberou retirar este assunto, devendo o mesmo ser reagendado na
próxima reunião do executivo. (266/2017/CMAH)-------------------------------------

3.20. Ent. 2570 – Pedido do Rádio Clube de Angra, solicitando a renovação
do protocolo existente, no valor de €3.900,00. 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.----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou renovar o protocolo em
causa.(267/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves ausentou-se da reunião no momento da votação
deste assunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do CPA –
Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------

3.21. Int. 1307 – Proposta da Vereadora Raquel Ferreira, no sentido de ser
atribuído à Delegação da Terceira da Cruz Vermelha Portuguesa, um
subsídio no valor de €2.500,00, tendo em vista cobrir as despesas com a
presença de várias equipas e equipamentos de prevenção durante as Festas
Sanjoaninas. 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor
proposto (€2.500,00)(268/2017/CMAH)---------------------------------------------------

3.22. Int. 1308 – Proposta da Vereadora Raquel Ferreira, no sentido de serem
atribuídos os seguintes apoios às marchas participantes nas Festas
15

Sanjoaninas 2017:------------------------------------------------------------------------------- Marchas de adultos e crianças - €500,00 a cada uma;----------------------- Marcha Oficial das Sanjoaninas - €2.500,00.----------------------------------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. ----------------------------------------------- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.
(269/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

4.

Abertura do concurso municipal de empreendedorismo de Angra do
Heroísmo “Atreve-te”

4.1. Int. 1334 – Proposta do Vereador Guido Teles, para abertura do concurso
municipal de empreendedorismo de Angra do Heroísmo “Atreve-te”,
aprovado no Conselho Municipal da Juventude no âmbito do orçamento
participativo jovem e conforme Regulamento n.º 13/2017 de 15 de maio,
aprovado em Assembleia Municipal de 28 de abril de 2017. Para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea ff) do n.º 1 do art.º 33º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou

proceder

à

abertura

do

concurso

em

causa.

(270/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

5.

Quarta alteração ao Orçamento e ao PPI 2017 – Serviços
Municipalizados

5.1. Ent. 6081 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a quarta alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual
de Investimentos para 2017. Para aprovação do órgão executivo municipal,
nos termos da alínea d) 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
alteração.(271/2017/CMAH)------------------------------------------------------------------

16

6.

Proposta de suspensão do Plano Diretor Municipal de Angra do
Heroísmo

6.1. Ent. 1272 – Proposta do Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal
respeitante à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do
Heroísmo- PDM e estabelecimento de medidas preventivas:------------------------- Que a Assembleia Municipal, nos termos do artigo 133.º, n.º 2, alínea b) do
RJIGTRAA, delibere no sentido de ser encetado o procedimento com vista à
suspensão parcial do PDM, publicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º
38/2004/A, de 11 de novembro;--------------------------------------------------------------- Mais deverá deliberar a Assembleia Municipal que seja solicitado parecer
prévio ao Departamento do Governo Regional competente em matéria de
administração local, nos temos do artigo 133.º, n.º 5 do RJIGTRAA. -------------A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

proposta.

(272/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

7.

Contratos interadministrativos e protocolos

7.1. Ent. 5133 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar entre o
Município e a Junta de Freguesia do Raminho, no valor de €60.004,00,
tendo em vista a construção, requalificação, reparação e manutenção de
infraestruturas, nomeadamente, a manutenção da Canada do Esteves e da
Canada abaixo do Cemitério e Variante. Para aprovação do órgão executivo
municipal, nos termos dos artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do
contrato em causa.(273/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

7.2. Ent. 2183 - Minuta do contrato interadministrativo a celebrar entre o
Município e a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, no valor de
€13.999,20 tendo em vista a construção, requalificação, reparação e
manutenção de infraestruturas, nomeadamente, a manutenção do Parque de
Campismo e da Ribeira das Cinco. Para aprovação do órgão executivo
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municipal, nos termos dos artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do
contrato em causa.(274/2017/CMAH)-----------------------------------------------------

7.3. Ent. 3608 - Minuta do contrato interadministrativo a celebrar entre o
Município e a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no
valor de €20.000,00 tendo em vista a construção, requalificação, reparação e
manutenção de infraestruturas, nomeadamente, a Rua Ilha Terceira na
Urbanização do Lameirinho. Para aprovação do órgão executivo municipal,
nos termos dos artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do contrato em
causa.(275/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

7.4. Ent. 4551 - Pedido da Junta de Freguesia de Santa Luzia, solicitando
apoio financeiro para fazer às obras de ampliação do Centro Social de Santa
Luzia, mediante a celebração de um protocolo, no valor de €10.000,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas p) 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

minuta

do

protocolo

em

causa.

(276/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

7.5. Ent. 2833 - Proposta de protocolo de parceria, no âmbito do apoio a
pessoas em situação de pobreza e exclusão social, com a AMI - Assistência
Médica Internacional. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do
contrato em causa.-(277/2017/CMAH)----------------------------------------------------

8.

Atribuição de Medalhas e Insígnias

8.1. Int. 1333 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída
a Medalha de Mérito Municipal Profissional a Ana Maria Pimentel Pereira da
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Costa, pelo seu relevante contributo na recuperação e divulgação da doçaria
da Ilha Terceira. Para aprovação do órgão executivo e submissão ao órgão
deliberativo também para aprovação. - Após votação por escrutínio secreto,
a proposta foi aprovada com 7 votos a favor.(278/2017/CMAH)-----------------

8.2. Int. 1296 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a
Medalha de Mérito Municipal Cultural a António Correia (Pantónio), pelo seu
relevante percurso artístico em arte urbana. Para aprovação do órgão
executivo e submissão ao órgão deliberativo também para aprovação. - Após
votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 votos a
favor.(279/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

8.3. Int. 1271 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a
Medalha de Mérito Municipal Filantrópico a Basílio Narciso de Sousa, pela
sua dedicação ao serviço da população da freguesia da Sé, enquanto
presidente da Junta de Freguesia. Para aprovação do órgão executivo e
submissão ao órgão deliberativo também para aprovação. - Após votação por
escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 votos a favor.
(280/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

8.4. Int. 1298 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a
Medalha de Mérito Municipal Profissional a Fernando Augusto de Sousa, a
título póstumo, pelo seu relevante contributo na área de arquitetura para a
Cidade de Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão executivo e
submissão ao órgão deliberativo também para aprovação. - Após votação por
escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 votos a favor.
(281/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

8.5. Int. 1295 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a
Medalha de Mérito Municipal Cultural a Luís Godinho, pelo seu relevante
percurso artístico na área da fotografia. Para aprovação do órgão executivo e
submissão ao órgão deliberativo também para aprovação. - Após votação por
escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por maioria.(282/2017/CMAH)-19

8.6. Int. 1305 - Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a
Medalha de Mérito de Honra do Município de Angra do Heroísmo ao Hospital
de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, pela realização de obras de alto
mérito e pela prestação de serviços excecionalmente relevantes à comunidade
durante mais de cinco séculos. Para aprovação do órgão executivo e
submissão ao órgão deliberativo também para aprovação. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(283/2017/CMAH)------

8.7. Int. 1294 – Voto de Louvor ao Grupo de Violas da Casa do Povo de
Santa Bárbara, pelo seu 25.º aniversário. Para aprovação do órgão executivo
e submissão ao órgão deliberativo também para aprovação. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

a

atribuição

deste

Voto.

(284/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

8.8. Int. 1306 – Voto de Louvor a Júlio da Costa Lima, por ser um emigrante
de sucesso empresarial, continuar a publicitar o nome dos Açores, da Terceira
e de Angra, por continuar a ajudar quem chega ao Canadá dando trabalho e
apoiando na residência. Para aprovação do órgão executivo e submissão ao
órgão deliberativo também para aprovação. - Após votação por escrutínio
secreto,

a

proposta

foi

aprovada

com

7

votos

a

favor.

(285/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

8.9. Int. 1199 – Voto de Louvor a Paulo Manuel Borba Montalverne Sequeira,
pela dedicação e disponibilidade, que tem revelado no exercício das suas
funções como chefe de divisão da unidade de Urbanismo e Infraestruturas
Municipais. Para aprovação do órgão executivo e envio à Assembleia Municipal
para conhecimento.- Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi
aprovada por maioria.(286/2017/CMAH)--------------------------------------------------
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8.10. Int. 1201 - Voto de Louvor a Paulo Henrique da Rocha Fantasia
Cardoso, pela dedicação e disponibilidade, que tem revelado no exercício das
suas funções como jurista e chefe de divisão da Unidade de Serviços
Integrados. Para aprovação do órgão executivo e envio à Assembleia Municipal
para conhecimento. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi
aprovada por maioria.(287/2017/CMAH)--------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9.

Documentos para conhecimento

9.1. Ent. 1159 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º
da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – serviços de consultadoria
eletrónica e assistência técnica aos PT'S em 2017. Para conhecimento do
órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

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

9.2. Ent. 2962 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º
da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – serviço de atendimento telefónico
de avarias e serviço de assistência de manutenção dos sistemas de alarme e
vigilância. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

9.3. Ent. 5650 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º
da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – serviços para deposição de RCDs
em aterro licenciado. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------
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Fora da Agenda

Empreitada de Proteção, consolidação e valorização da Baía do Fanal –
1.ª fase

Ent.1433 - Para Conhecimento da Câmara,na qualidade de órgão competente
para a decisão de contratar, do visto dado pelo Tribunal de Contas, na
sequência do processo de fiscalização prévia da Empreitada de "Proteção,
consolidação e valorização da Baía do Fanal -1ª-.fase". - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.(288/2017/CMAH)--------------------------------------------------

Empreitada de Proteção, consolidação e valorização da Baía do Fanal –
2.ª fase

Ent. 130 - Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, datado de 16 de
maio corrente, tendo em vista a deliberação do órgão executivo municipal
quanto à decisão de adjudicação, referente à Empreitada de Proteção,
Consolidação e Valorização da Baía do Fanal - 2.ª Fase, à empresa Transjet Construções e Transportes, Lda, no valor de 2.351.406,85€ (dois milhões
trezentos e cinquenta e um mil quatrocentos e seis euros e oitenta e cinco
cêntimos), nos termos do CCP. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou adjudicar a empreitada em causa à empresa Transjet –
Construções e Transportes, Lda.(289/2017/CMAH)-----------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e quinze 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 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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