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No dia dezanove de junho de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de
Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------Pelas 9:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal em exercício declarou
aberta a reunião.-----------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador António Ventura propôs o envio
de um voto de pesar e solidariedade aos concelhos afetados pela recente
tragédia que ocorreu em Pedrogão Grande, causada pelos fogos e que
causaram a perda de vidas. -------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias questionou o ponto da situação do pedido de
colocação de uma esplanada no estabelecimento “O Moinho”. ---------------------O Vice-Presidente informou que face ao parecer favorável emitido pela Junta
de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, vai ser autorizada a instalação
da esplanada. --------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 13 da reunião ordinária de 8 de junho de
2017.------------------------------------------------------------------------------------------A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------
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RATIFICAÇÕES

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

2.1. Ent. 5662 - Pedido do Parque Desportivo da Ilha Terceira, solicitando
apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização da gala do Desporto e respetiva logística
associada. 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 Vereador
Guido Teles.(338/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 7173 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia
8/6/2017, das 8h45 às 10h00. 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.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(339/2017/CMAH)-----------------------------
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2.3. Ent. 7215 - Pedido da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando
utilização das Piscinas Municipais e Pavilhão Municipal de Desportos e
respetiva isenção de taxas, para o desenvolvimento das provas de natação e
patinagem de admissão ao curso de Formação profissional – PROFIJ de
Desporto, nível IV, no dia 12 de junho, das 16h30 às 18h15. 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.
(340/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 12413 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando a
renovação do apoio para desenvolvimento do projeto/parceria com a Câmara,
no âmbito da prevenção das dependências e comportamentos de risco Âncora. O projeto encontra-se inscrito no Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2017. Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição
do apoio no valor de €15.000,00, 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.
(341/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 7367 – Pedido da Cáritas da Ilha Terceira – Projeto Fundo
Municipal Cáritas, solicitando apoio em transporte no dia 14 de junho, para
uma visita de estudo, na sequência do pedido da docente da turma do 4.º ano
da Escola Professor Máximino Fernandes Rocha, no âmbito do Projeto 3D.
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.(342/2017/CMAH)---------------------------------------------------------4

2.6. Ent. 5690 - Pedido da EBI de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para
projeção do filme "Monstros fantásticos e onde encontrá-los" para 120 crianças,
no dia 22 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.(343/2017/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. 6793 – Pedido do Agrupamento 143 de São Mamede Infesta,
solicitando apoio no transporte da Praia da Vitória para o Porto Judeu no dia
31 de julho, bem como no dia 2 de agosto para o Aeroporto. 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.(344/2017/CMAH)-------------------------------------------------

3.2. Ent. 4011 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Império
dos Inocentes da Guarita, solicitando apoio tendo em vista a deslocação de
uma comitiva a Gilroy, para participar num jantar de alcatras cujo objetivo é
angariar fundos para aquele Império. Propõe-se a atribuição de um subsídio no
valor de €892,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos
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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, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€892,00) (345/2017/CMAH)---------------------------------------------

3.3. Ent. 3066 – Pedido da Comissão do Império do Divino Espírito Santo
da Alegria da Serra da Ribeirinha, solicitando apoio para a conservação e
manutenção do citado Império. Em reunião da Câmara Municipal de 8-052017, foi atribuído um subsídio no valor total de €5.605,00, quando devia ter
sido €4.750,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, no sentido de
ser retificada a deliberação da citada reunião, 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, retificou a deliberação da reunião de 8-05-2017, nos termos
citados.(346/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------

3.4. Ent.1154 - Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu dos
Regatos, solicitando apoio financeiro para fazer face às obras de manutenção
do Parque de estacionamento. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor
de €21.333,00, mediante a celebração de um contrato programa. 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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, deliberou celebrar o
contrato programa mencionado, para efeitos de atribuição do subsídio no
valor de €21 333,00.(347/2017/CMAH)----------------------------------------------------

3.5. Ent. 4297 – Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio para realização de uma formação para
cuidadores de pessoas com demência. Propõe-se a atribuição de um subsídio
no valor de €350,00. 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. 6

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€350,00)(348/2017/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.----------------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 6977 – Pedido do Sport Clube Barbarense, solicitando apoio para
participação no Torneio Internacional de Futsal, em Vila Real. 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

um

subsídio

no

valor

proposto

(€500,00)

(349/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 12455 – Proposta da JAÇOR – Juventude dos Açores para o
projeto “Festival AZURE 2017”, aprovado no Conselho Municipal da
Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem (€20.000,00). 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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto
(€20.000,00)(350/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 12454 – Proposta da ICHTUS - Associação Juvenil do Porto Judeu
para o projeto “Mentoria e Orientação Vocacional”, aprovado no Conselho
Municipal da Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem
(€10.000,00). 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. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€10.000,00)(351/2017/CMAH)-----------------------------------------

3.9. Ent. 13462 – Proposta da AJITER - Associação Juvenil da Ilha Terceira
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para o projeto “III Feira Angra com Futuro”, aprovado no Conselho Municipal
da Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem (€12.500,00). 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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto
(€12.500,00)(352/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

3.10. Ent. 4641 – Pedido de Glória Manuela Vieira Pimentel, solicitando
apoio para fazer face às despesas com os pré-requisitos da Escola Superior
de Música de Lisboa. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€417,38, correspondente a um mês e meio de bolsa, tendo em conta as
dificuldades económicas do agregado familiar da requerente e a importância
da formação. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do
artigo 29.º do Regulamento do Estuda +. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€417,38)
(353/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

4. Procedimentos concursais – parecer

4.1. Int. 1007 – Emissão de parecer favorável relativamente à abertura de
procedimentos concursais para as vagas de dois assistentes operacionais
(coveiro) por tempo indeterminado e 1 assistente técnico (área de som e
iluminação). Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º
2 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 28 de fevereiro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável.(354/2017/CMAH)------

5. Proposta de Geminação de Baiona com a Cidade de Angra do
Heroísmo

5.1. Ent. 6506 – Carta do Município de Baiona – Espanha, propondo a
geminação daquela Cidade com Angra do Heroísmo. Para apreciação do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
8

deliberou

iniciar

o

processo

de

geminação

em

causa.

(355/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

6. Alterações ao Orçamento e/ou GOP's e PPI

6.1. Ent. 7536 – Ofício n.º 599 dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a 5.ª alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de
Investimentos daqueles Serviços. Para ratificação do ato administrativo
praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDSPP,

ratificou

o

ato

administrativo

praticado

pelo

Conselho

de

Administração dos Serviços Municipalizados.(356/2017/CMAH)----------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 6926 – Comunicação da Associação Fontinhas Ativa, agradecendo
pelo apoio concedido aquando do GP de ciclismo da Ilha Terceira. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

7.2. Ent. 6887 – Ofício da Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira,
agradecendo toda a colaboração e contributo na concretização do projeto
“Active Jobs”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

Fora da agenda
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Voto de Pesar e de Solidariedade

Int. 1654 – Voto de Pesar e de Solidariedade pela tragédia ocorrida em
Pedrógão Grande. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
Voto.(357/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e quarenta e cinco minutos da
qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser
assinada.--------------------------------------------------------------------------------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. -----------------------

Angra do Heroísmo, 19 de junho de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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