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No dia sete de agosto de dois mil e quinze realizou-se na Sala de Sessões do edifício
dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dez horas e cinco minutos, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Paulo Lima manifestou preocupação com a
falta de estacionamento junto à zona balnear das Silveira, que se acentua durante a
época balnear. Questionou se existe possibilidade aumentar a oferta de estacionamento
naquele local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que a Universidade dos Açores autorizou a construção de um
parque de estacionamento nos terrenos junto à rotunda que serviria a instituição e o
público em geral, pertensão essa que foi oficiada ao Governo, que respondeu não se
tratar de uma obra prioritária. -------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ventura defendeu que esta matéria deveria ser incluida no Plano e
Orçamento do Governo para 2016. ------------------------------------------------------------------------O Vereador Paulo Lima questionou se existe responsabilidade da autarquia na situação
da água da Lagoa do IROA, no Cabrito, que abastece a lavoura. --------------------------------O Presidente informou que os Serviços Municipalizados apenas fazem o controlo fisicoquimico da água, no entanto, a gestão de todo o equipamento é feito pelo IROA, o qual se
encontra obsoluto e com problemas nos filtros. Salientou ainda que está em negociação
a celebração de um protocolo com IROA, que as gestão integral das lagoas passariam a
ser geridas pelos Serviços Municipalizados, por forma a unir as duas redes, o que
permitiria a racionalização dos sistemas de água. A concretizar o protocolo a autarquia
terá de substituir o material em muito mau estado. ---------------------------------------------------O Vereador António Ventura lamentou que este seja um problema que ocorre todos os
anos, estando a água à mais de dez dias sem condições de consumida. ----------------------A Vereadora Letícia Vieira perguntou qual o papel da autarquia no processo de controlo
de roedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente esclareceu que a autarquia é responsável pelo espaço urbano, o Governo
pelo restante e os privados pelos seus prédios. Salientou ainda a Associação de
Municipios e o Governo estão a negociar uma intervenção coordenada de todas as
partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou como está a decorrer a obra da calçada junto à
Igreja da Misericórdia, e que estão a ser feitas no Corpo Santo. ----------------------------------Ao que o Presidente informou que as empresas de telecomunicações estão a enterrar as
tubagens para passagem dos cabos, junto á igreja, assim como no Corpo Santo onde
também se estão a construir galerias técnicas para

cabos e

a proceder à

repavimentação.
O Vereador Alonso Miguel questionou se o atraso da conclusão da obra da Escola de
Santa Bárbara não irá por em causa o inicio do ano lectivo. ---------------------------------------O Presidente esclareceu que a obra está a decorrer dentro dos prazos possíveis dados
todos os problemas sugidos na sequência da implantação do projeto no terreno, entende
que o atraso não implica qualquer prejuizo para os alunos, pois a Direção Regional da
Educação poderá dimensionar as turmas para a transferência. -----------------------------------O Presidente informou ainda que se estão a proceder ao concurso para aquisição de leds
para a Praça Sousa Junior, e para a zona do Clube Nautico, está concluido a obra de
abastecimento de água e asfaltagem na parte baixa dos Regatos, e em fase de conclusão
na parte de cima. Salientou que a Central de Valorização Energética de Resíduos inicia os
testes em setembro, estando-se a proceder à seleção de pessoal. Em breve será aberto o
concurso para a solução da ETAR de São Sebastião. Por último, deu conta da sua visita à
cidade irmã de Gilroy, na Califórnia, onde esteve presente na Festa do Alho, que recebe
anualmente masi de uma centena de milhar de visitantes, realçou que a exposição
referente à cidade de Angra do Heroísmo no local, é muito pobre, pelo que já mandou
elaborar uma exposição para o próximo ano. -----------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou a que se deve o mau cheiro junto à rampa de
varagem do Porto das Pipas. O Vice-Presidente ficou de averiguar a situação. --------------O Vereador Fernando Dias salientou a necessidade de sinalização turistica dos limites da
cidade. Ao que o Presidente informou que está em curso a preparação de uma aplicação
com a informação com acesso através de telemóvel. -------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS
1.

Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 14 da reunião ordinária pública de 17 de julho de 2015. - Ata
foi aprovada com as abstenções dos vereadores Paulo Lima, Letícia Vieira,
Fernando Dias e Alonso Miguel por não terem estado presentes na 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 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. P.º 13/2015/56 – Requerimento datado de 15 de julho de 2015, de

Manuel

Fernandes da Rocha, residente na Rua da Cruz Dourada, n.º 127, freguesia de São
Mateus da Calheta, solicitando a isenção da taxa no valor de € 146,04 (cento e
quarenta e seis euros e quatro cêntimos), conforme previsto na alínea c), do n.º 1,
artigo 7.º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela emissão do alvará de
construção, respeitante às obras de remodelação da cobertura da moradia acima
identificada por ter sido integrada em programa de apoio à habitação degradada de
iniciativa governamental. Mereceu parecer positivo Arquiteto Municipal.
Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, artigo 35.º, da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro. ratificou

o

ato

administrativo

A Câmara Municipal, por unanimidade,
praticado

pelo

presidente

da

Câmara.

(385/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 4884 – Pedido de ocupação da via pública, com uma máquina elevatória,
efetuado pela Associação Os Montanheiros, destinada à limpeza do telhado da

sede da Associação, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara
Municipal, nos termos conjugados alínea c), do n.º 2 dos artigos 6.º do Regulamento
Municipal de Taxas e n.º 3 do 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
O valor da taxa isentada é de 21,60 € (vinte e um euros e sessenta cêntimos). - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo presidente da Câmara. (386/2015/CMAH)------------------------------------------------2.3. Ent. 4969 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 7 de junho de 2015, destinada a treinos da
modalidade de karting, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta
Câmara Municipal, nos termos conjugados alínea b),

do 2, dos artigos 6.º

do

Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
O valor da taxa isentada é de 20,00 € (vinte euros). - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da
Câmara. (387/2015/CMAH)---------------------------------------------------------------------------2.4. Ent.

4976 – Pedido de isenção de taxas, referente ao licenciamento de venda

ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião das Sanjoaninas 2015, efetuado pela
Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 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.
O valor das taxas isentadas é de 45,60 € (quarenta e cinco euros e sessenta
cêntimos), relativa à vistoria e 13,60 € (treze euros e sessenta cêntimos), referente à
licença. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo presidente da Câmara. (388/2015/CMAH) --------------------------------2.5. Ent. 5938 – Pedido de suspensão de trânsito, na Rua da Sé, freguesia da Sé,
efetuado pela Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, destinada ao Desfile
das Comitivas do Encontro Nacional de Minibasquetebol, 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.

O valor da taxa isentada é de 13,60 € (treze euros e sessenta cêntimos). - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo presidente da Câmara. (389/2015/CMAH)----------------------------------------------2.6. Ent. 5786 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 5 de julho de 2015, 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.
O valor da taxa isentada é de 20,00 € (vinte euros). - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da
Câmara. (390/2015/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 709 – Proposta de atribuição de um apoio em valor do montante de 300,00€
(trezentos euros) à Junta de Freguesia de Santa Bárbara, com vista a fazer face
às despesas com a realização da receção ao emigrante, realizada por aquela
autarquia, no âmbito da programação das Sanjoaninas 2015. Para ratificação do
órgão executivo 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da
Câmara. (391/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 777 – Proposta de atribuição de um apoio a cada uma das 10 Filarmónicas
participantes nas Sanjoaninas 2015, no valor de 350,00 euros. Para ratificação do
órgão executivo 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel
Ferreira. (392/2015/CMAH). -------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. 4943 - Pedido do União Sebastianense Futebol Clube para a cedência
gratuita de um quiosque para servir de tasca durante a tourada no Terreiro de S.
Sebastião a 2 de agosto, para a angariação de verbas para o clube . Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do
Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a 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. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificaou o ato administrativo praticado pela
vereadora Raquel Ferreira. (393/2015/CMAH)--------------------------------------------------

2.10. Ent. 5809 - Pedido da Junta de Freguesia de Santa Luzia ,para a cedência gratuita
de 20 bilhetes de cinema para a sessão de 30 de julho no CCCAH, mais a oferta de
20 pacotes de pipocas, a crianças, jovens e idosos carenciados abrangidos pelo
Programa de Férias daquela freguesia, para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Municipal de Taxas,
conjugado com a 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. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
o

ato

administrativo

praticado

pela

Vereadora

Raquel

Ferreira.

(394/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------2.11. Ent. 6090 - Pedido da Associação de Natação da Região Açores, solicitando
apoio através de cedência da piscina para realização do evento "VI Fórum de
Natação Açores 2015". Para ratificação do órgão executivo 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. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (395/2015/CMAH). ----------2.12. Ent. 6137 - Pedido do RG1, solicitando apoio na cedência das Piscinas Municipais
para sessão de preparação física a realizar no dia 2 de Julho entre as 10h00 e as
12h30. Para ratificação do órgão executivo 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. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vereador Guido Teles.(396/2015/CMAH) . ----------------------------------------------2.13. Ent. 6421 - Pedido do Clube de Golfe da Ilha Terceira, solicitando o empréstimo
do piano e dois impérios, utilizados nas Sanjoaninas para decoração doe vento
PROAM 2015. 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 pela Vereadora Raquel
Ferreira. (397/2015/CMAH). ------------------------------------------------------------------------2.14. Ent. 6432 – Pedido da Junta de Freguesia do Porto Judeu, solicitando a cedência
de 4 grades, para o período de 17 a 26 de julho, por ocasião das Festas de Verão,
daquela freguesia. Para ratificação do órgão executivo 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador José Gaspar Lima. (398/2015/CMAH). -2.15. Ent. 6444 - Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, para a cedência gratuita de 2
rádios intercomunicadores e de 15 cancelas, necessários para a realização, de 17 a
19 de julho, do 1.º Momento Regional de Dressage, da 4.ª Jornada Nacional do
Troféu Dressage Póneis e da IV Gala do Pónei da Ilha Terceira. Para ratificação do
órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento
Municipal de Taxas , conjugado com a 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel
Ferreira. (399/2015/CMAH). -----------------------------------------------------------------------2.16. Ent. 6497 - Pedido da Junta de Freguesia da Sé, para apoio à realização do evento
"Angra Night Runners", realizado a 15 de julho, consubstanciado na autorização de
acesso, a partir das 20h45, ao Jardim Duque da Terceira, dos portões até à
Memória, na abertura do edifício dos Paços do Concelho, e no fornecimento de
águas aos participantes. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a
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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (400/2015/CMAH). ---2.17. Ent. 6521 - Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira para o empréstimo de uma
tenda e um quiosque de madeira, assim como apoio técnico e instalação de luz
elétrica para montagem no complexo Desportivo João Paulo II, para um evento que
decorreu de 17 a 19 de julho findo. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento Municipal de Taxas,
conjugado com a 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. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
o

ato

administrativo

praticado

pela

Vereadora

Raquel

Ferreira.

(401/2015/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------2.18. Ent. 6599 – Pedido da Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e de
Responsabilidade, Ldª, solicitando uma tenda e um quiosque hexagonal, para
serem utilizados respetivamente na Feira de artesanato e apoio às atividades
desportivas, no âmbito das Festas da Praia 2015. Para ratificação do órgão
executivo 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel
Ferreira. (402/2015/CMAH). -------------------------------------------------------------------------2.19. Ent. 7113 – Pedido da Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e de
Responsabilidade, Ldª, solicitando a cedência de 10 rádios VHF para utilização no
cortejo de abertura e infantil no âmbito das Festas da Praia 2015. Para ratificação do
órgão executivo 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador José
Gaspar de Lima. (403/2015/CMAH). --------------------------------------------------------------2.20. Ent. 6934 - Pedido do NASAH do Instituto da Segurança Social dos Açores,
IPRA, solicitando apoio na cedência do material de jogos tradicionais, para os dias
21 e 22 de julho, destinados a atividades infantis com as crianças acompanhadas
por aquele serviço. Para ratificação do órgão executivo 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (404/2015/CMAH). ----------2.21. Ent. 7206 – Pedido do Clube Juvenil Boa Viagem, solicitando a recolha de duas
tabelas de basquetebol , que se encontram no pavilhão do complexo desportivo
João Paulo II, na sequência de uma atividade que desenvolveram na Praça Velha, a

24 de julho findo. 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 José
Gaspar de Lima. (405/2015/CMAH). -------------------------------------------------------------2.22. Ent. 7416 – Pedido da Irmandade do Espírito Santo do Lameirinho, solicitando a
cedência de três cancelas para o fecho do transito no decorrer das festividades, a
terem lugar de 31 de julho a 13 de agosto. Para ratificação do órgão executivo
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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador José Gaspar de Lima.
(406/2015/CMAH).--------------------------------------------------------------------------------------2.23. Ent. 7454 - Pedido do NSIT – Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando
apoio na cedência do Campo da Segurança Social para treino de futebol a realizar
nas quartas-feiras de Agosto e Setembro de 2015, entre as 19 e as 21 horas. 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 pela Vereadora Raquel Ferreira. (407/2015/CMAH).

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
3.

Atribuição de apoios 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 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. 953 - Nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, é da competência do órgão executivo municipal "Fixar os preços da
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem
prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades
reguladoras". Tendo em linha de conta que em causa está a criação de diversos
preços para fornecimento limitado de determinados bens móveis, submete-se para

aprovação do órgão executivo municipal os preços constantes na informação n.º
15/RM/2015, do trabalhador Ricardo Matias, e a aplicar nos Campos Municipais de
Ténis/ Parque Desportivo Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou os preços propostos para o aluguer de materiais a utentes pontuais
que recorrem aos Campos Municipais de Ténis. (408/2015/CMAH). ----------------

3.2. Ent. 4249 – Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, solicitando
apoio para a realização do Encontro Nacional de Minibasquetebol 2015. O Vereador
Guido Teles, propõe a atribuição de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) para o
efeito. Para deliberação do órgão executivo municipal no termo da alínea u) do n.º 1
do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto. (409/2015/CMAH).---------------

3.3. Ent. 5013 – Projeto remetido pelo Clube Juvenil Boa Viagem, intitulado Summer
Hollidays. Na sequência do projeto em questão é proposta a atribuição de um apoio
no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termo da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto. (410/2015/CMAH). ----------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 5098 – Pedido de Carla Patrícia Sousa Vieira da Rocha, solicitando apoio
para a edição de um livro da sua autoria. Na sequência do pedido em questão é
proposta a atribuição de um apoio no valor de 1.000,00 € (mil euros) Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 o apoio proposto. (411/2015/CMAH). --------------

3.5. Ent. 5426 – Pedido da Casa do Povo da Terra Chã, solicitando apoio para a
pintura do Parque Desportivo daquela Instituição. É proposto a atribuição de um
apoio no valor de 500,00€ (quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea 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 o apoio
proposto. (412/2015/CMAH). -----------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 5874 – Pedido do Grupo de Jovens de São Mateus da Calheta, solicitando
apoio para a realização de uma atividade de índole cívica e recreativa. O Vereador
Guido Teles, propõe a atribuição de um apoio no valor de 500,00 € (quinhentos
euros). Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea e u) do
n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto. (413/2015/CMAH). --------------

3.7. Ent. 6422 – Ofício da Casa do Povo de Santa Bárbara, apresentando proposta de
orçamento para o Programa Ancora. Na sequência do apresentado é proposta a
atribuição de um apoio no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) Para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir o apoio proposto. (414/2015/CMAH).---------------------------------

3.8. Ent. 6454- Pedido da Junta de Freguesia da Feteira , para a cedência do carro
alegórico em forma de abóbora, para integração do Desfile Infantil das Festas de
Nossa Sra. da Consolação, que se realizam de 14 a 21 de agosto. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a
cedência do solicitado. (415/2015/CMAH). ---------------------------------------------------

3.9. Ent. 7123 - Pedido do COFIT para a cedência gratuita do Teatro Angrense, bem
como apoio logístico e técnico de som e luz, para a realização, a 13 de agosto da
Gala Sénior, inserida na programação do Festival Internacional de Folclore. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c),
do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o artigo 33.º, n.º 1, alínea u)
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou a cedência gratuita do espaço solicitado. (416/2015/CMAH). -----------

3.10. Ent. 7132 - Pedido do Grupo de Forcados Açoreanos Tremores de Terra, para a
cedência gratuita de um quiosque de 5mX2,5m, para servir de tasca durante as

Festas de S. Mateus que se realizam de 8 a 15 de agosto. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento
Municipal de Taxas, conjugado com o artigo 33.º, n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a cedência do
solicitado. (417/2015/CMAH). ----------------------------------------------------------------------

3.11. Ent. 7165 - Pedido da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros,
para a cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH e de apoio técnico e
logístico, para a realização da Cerimónia de Vinculação à Profissão calendarizada
para 19 de setembro, com início pelas 15h00. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de
Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a cedência gratuita
do espaço solicitado. (418/2015/CMAH). ------------------------------------------------------

3.12. Ent. 7283

- Pedido do Grupo Desportivo e Recreativo de S. Carlos, para a

cedência gratuita de dois quiosques retangulares, de 11 de setembro a 5 de
Outubro, para as Festas de S. Carlos que têm lugar de 20 a 28 de setembro. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u)
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do
Regulamento Municipal de Taxas.

- A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou a cedência do solicitado. (419/2015/CMAH). ---------------------------------

3.13. Ent. 7356 - Pedido da Direção Regional da Juventude, para a cedência gratuita da
sala de formação do CCCAH para a realização de duas ações de Formação na área
da Comunicação e Marketing, a primeira calendarizada para os dias 7 e 8 de
novembro, e a segunda para 5 e 6 de dezembro. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento
Municipal de Taxas.

- A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a

cedência gratuita do espaço solicitado. (420/2015/CMAH). -----------------------------

3.14. Ent. 7484 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo,

para a cedência gratuita de dois quiosques hexagonais, de 10 a 17 de agosto, para
servirem de tasca durante as festas do Posto Santo, com o intuito de angariar
fundos para o exercício das suas atividades. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de
Taxas.

- A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a cedência do

solicitado. (421/2015/CMAH). ---------------------------------------------------------------------

3.15. Ent. 7541 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, para
utilização periódica do Pavilhão Municipal, para realização de "Treinos de
recuperação de lesão para a sua desportista Laura Barroso", de dia 10 de Agosto de
2015 até dia 10 de Setembro de segundas a sextas feiras das 9h30 as 10h30 com
exceção de dia 11 de Agosto em que o pavilhão não estará disponível e respetiva
isenção de taxas. Para deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos
artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de
utilização das instalações desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do
Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo.

- A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou a utilização do Pavilhão Municipal para o fim
solicitado. (422/2015/CMAH). ---------------------------------------------------------------------

3.16. Ent. n.º 7547 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, para
utilização não regular do Pavilhão Municipal, para realização de "Treinos de
prospeção à Seleção Açores sub 16 Femininos", no dia 11 de Agosto de 2015 das
9h30 as 11h30 e das 14h30 as 16h30 e respetiva isenção de taxas. Para
deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º
1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações
desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra
do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a utilização
do Pavilhão Municipal para no dia em questão. (423/2015/CMAH). -------------------

3.17. Ent. 7608 - Pedido da Associação Amigos da Graciosa, para a cedência gratuita,
por tempo indeterminado, de uma sala no CCCAH, para servir de sede à referida
Associação. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo

33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo
6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade deliberou ceder gratuitamente uma sala no CCCAH, para o fim
solicitado. (424/2015/CMAH). ---------------------------------------------------------------------

3.18. Ent. 7600 – Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Regatos, para
a cedência de um palco, para as festas de Santo António daquela freguesia, que
terão lugar de 5 a 9 de setembro próximo. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal de
Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a cedência do
solicitado. (425/2015/CMAH). ---------------------------------------------------------------------

3.19. Ent. 3881 – Pedido do Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, remetendo as
faturas do 1.º trimestre, correspondentes aos encargos com energia elétrica, água e
gás, para pagamento pela edilidade no âmbito da integração do Campo de Futebol
daquele Clube no Parque Desportivo Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou o protocolo de integração do respetivo campo no
Parque Desportivo Municipal e consequentemente, a assunção dos encargos
em causa. (426/2015/CMAH). ----------------------------------------------------------------------

3.20. Ent. 3882 – Pedido do Boavista Club da Ribeirinha, remetendo as faturas do 1.º
trimestre, correspondentes aos encargos com energia elétrica, água e gás, para
pagamento pela edilidade no âmbito da integração do Campo de Futebol daquele
Clube no Parque Desportivo Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou o protocolo de integração do respetivo campo no Parque Desportivo
Municipal e consequentemente, a assunção dos encargos em causa.
(427/2015/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------

3.21. Ent. 5124 – Ofício da Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta, remetendo
as faturas do 1.º trimestre, correspondentes aos encargos com energia elétrica,
água e gás, para pagamento pela edilidade no âmbito da integração do Campo de
Futebol da Freguesia no Parque Desportivo Municipal. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou o protocolo de integração do respetivo campo no
Parque Desportivo Municipal e consequentemente, a assunção dos encargos
em causa. (428/2015/CMAH). -----------------------------------------------------------------------

4.

Isenção de taxas – Operação Urbanística

4.1. Ent. 1000 – Proposta do Presidente da Câmara Municipal, no sentido de que em
todos os casos de pedido de isenção de pagamento de taxas, nos termos da alínea
c) d n.º 1 do art.º 7 do Regulamento Municipal de Taxas se consideram isentas,
desde que seja apresentado documento comprovativo da integração da operação
urbanística em programa de reabilitação ou revitalização urbana da iniciativa
governamental ou autárquica. - A Câmara Municipal, por unanimidade aprovou a
proposta em questão. (429/2015/CMAH). ------------------------------------------------------

5.

Financiamento Definido – Investimentos SMAH

5.1. Ent. 7290 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, solicita
a transferência relativa ao financiamento definido nas Grandes Opções do Plano do
Município, para investimentos daqueles serviços, no valor de 32 940,36 € (trinta e
dois mil novecentos e quarenta euros e trinta e seis cêntimos). - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou a transferência da verba mediante a
atribuição de um apoio no montante da obra. (430/2015/CMAH). ---------------------

6.

Atribuição de insígnias

6.1. Int. 1056 - Proposta de atribuição das Chaves de Honra Município e do título de
Cidadão Honorário de Angra do Heroísmo a Dom António de Sousa Braga. - A
Câmara Municipal, por escrutínio secreto, aprovou a proposta em causa e
deliberou submeter à Assembleia Municipal nos termos dos artigos 2.º e 3.º.
do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra.
(431/2015/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
7.

Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 7000 – Ofício do Tribunal de Contas – Secção Regional dos Açores,
notificando do relatório n.º 19/2015-VIC/SRATC. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------7.2. Ent. 7167 – Ofício da Secretaria Regional de Educação e Cultura, agradecendo a
colaboração prestada no Serão de Contos, realizado no dia 1 de julho, no âmbito do
projeto “Brincar aos Contistas” Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------7.3. Ent. 7395 – Ofício da Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas,
agradecendo a verba disponibilizada para a reparação da rede de esgotos das
instalações sanitárias daquela instituição. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------7.4. Ent. 7556 – Ofício da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, dando
conhecimento do ofício enviado à DROAP, sobre a fixação dos limites da cidade de
Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------7.5. Ent. 7680 – Carta da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo –
Igreja do Colégio, agradecendo o apoio financeiro atribuído para o restauro e
conservação da imagem de Nossa Senhora do Carmo e do Menino Jesus. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horras 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. -------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________
A colaboradora,

______________________________

