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No dia um de agosto de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo. -----------------------------------------------------------------------------Pelas 09H30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia
No período antes da ordem dia o Presidente informou que concorreram três
empresas o segundo concurso para terminar a obra da escola de Santa
Bárbara e que tudo indica que será adjudicada em breve. ---------------------------Já em relação ao segundo concurso para a construção do Centro Interpretativo
apenas concorreu uma empresa com valor superior ao preço base, pelo que o
concurso ficou sem adjudicatário. -----------------------------------------------------------Informou que o projeto do Fanal está concluído estando em condições de ser
aberto o procedimento para a execução da obra, e que foi demolida a
construção que se encontrava sobre o leito da ribeira no Pico da Urze. ----------Por último, informou que houve mais um problema de perda de finos no
cruzamento da rua da Guarita para a travessa da Hortas, com a abertura de um
buraco na estrada, esta é mais uma situação decorrente das chuvada de
setembro de 2015. Salientou ainda, que se encontra em procedimento
concursal a obra de calcetamento entre o local atrás referido, praceta Sousa
Júnior e ladeira de São Francisco. -----------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação da ata n.º 14 da reunião ordinária de 18 de julho de 2016. - 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. 7996 - Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento para a
cedência gratuita de 20 bilhetes para os jovens da instituição assistirem ao filme "À
Procura de Dory", divididos entre as sessões de 9 e 10 de julho para ratificação do
órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento
Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,
conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pela Vereadora Raquel Ferreira. (428/2016/CMAH)------------------------------------------2.2. Ent. 7764 - Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do
Largo de S. Bento, para a cedência de seis estrados a 8 de julho para a realização
do concerto dos Capitães da Areia integrado nas festividades 2016 da Irmandade,
para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea
d), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de
fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vice Presidente da Edilidade. (429/2016/CMAH)------------------------2.3. Ent. 7376 - Pedido da Associação Casa da Ilha Graciosa para a cedência
gratuita da sala de formação n.º1 do CCCAH a 29 de julho, entre as 20h00 e as
22h00,, para a realização da primeira Assembleia Geral de associados, para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do
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Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de
fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(430/2016/CMAH)----------------------------2.4. Ent. 7785 - Pedido da agrup'ARTE - Bando Juvenil de Artistas Amadores da
Ilha Terceira, para tirar fotografias e fazer um vídeo no Teatro Angrense, para
portfólio do grupo, a 14 de julho, das 16h00 às 18h00, para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento
Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,
conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pela Vereadora Raquel Ferreira.(431/2016/CMAH)------------------------------------------2.5. Ent. 8219 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização, e, isenção de pagamento, do Pavilhão Municipal de Angra do
Heroísmo, no dia 23 de Julho das 10h00 às 11h30, para realização de um treino.
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.

(432/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------2.6. Ent. 8228 - Pedido do Clube Juvenil Boa Viagem, solicitando apoio logístico e
material para o SUMMER HOLIDAYS através da cedência do Alto das Covas no dia
22 de julho, transporte das tabelas de mini basquetebol, disponibilização de algumas
grades de condicionamento de trânsito (para prevenção e condicionamento da
trajetória das bolas de jogo) e utilização da Prainha e/ou campo de basquetebol do
Relvão nos dias 19, 20 e 21 de julho. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(433/2016/CMAH)--------------
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2.7. Ent. 8000 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, solicitando 40 plantas
para dez floreiras, que irão colocar em diversos locais da freguesia. Para ratificação
do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(434/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------2.8. Ent. 8423 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando apoio no
empréstimo e montagem das tendas pop-up de 3x3m para as comemorações do Dia
da Unidade, no dia 24 de Julho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(435/2016/CMAH)-------------2.9. Ent. 7998 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando apoio no
empréstimo de um pódio para realização do evento "Estafeta da Salga". Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
n.º 33, 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.(436/2016/CMAH)-------------------------------------------------2.10. Ent. 8528 – Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando o
empréstimo de grades e sinais de trânsito, a fim de facilitar a interdição de trânsito
nas comemorações do dia da Unidade. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, do n.º 3 do artigo 35.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.
(437/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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2.11. Ent. 8261- Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo, Colégio O
Baloiço, solicitando apoio através da cedência do tanque de natação para
realização de atividade de dinamização nos dias 20 e 27 de Julho. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(438/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------2.12. Ent. 6640 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para utilização
do Campo Municipal de Angra do Heroísmo, para realização do torneio de veteranos
das Sanjoaninas nos dias 18 e 19 de Junho de 2016 e respetiva isenção de taxas no
valor de 520€. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles.(439/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------2.13. Ent. 7982 - Pedido do Império do Lameirinho, solicitando utilização, e,
isenção de pagamento, do Campo Municipal de Angra do Heroísmo, no dia 17 de
Julho das 10 às 13 horas, para realização de um torneio de angariação de fundos
para as festas da freguesia. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(440/2016/CMAH)-------------2.14. Ent. 7853 – Pedido da Irmandade do Espírito Santo do Lameirinho,
solicitando o empréstimo de um quiosque para servir de bazar nas festas
tradicionais, de 29 de julho a 15 de agosto. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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,
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ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.
(441/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------2.15. Ent. 6519 – Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do
Largo de São Bento, solicitando o empréstimo de um videoprojetor e a tela, para
utilizar nas festas daquele Império. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(442/2016/CMAH)-------------2.16. Ent. 7592 – Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando apoio para o
GP de ciclismo, nomeadamente, a cedência da carrinha de 9 lugares, entrega de
prémios no dia 10 no Salão Nobre ou na Praça Velha e a utilização dos duches do
Pavilhão Municipal de Desportos ou das piscinas municipais. Para ratificação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, 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.(443/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------2.17. Ent. 6754 – Pedido da Cooperativa Praia Cultural, solicitando o empréstimo
de cinco barracas de madeira para as Festas da Praia, de 29 de julho a 7 de agosto.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo n.º 33, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vice Presidente da Edilidade.(444/2016/CMAH)--------------------------------------2.18. Ent. 8422 - Pedido do Regimento de Guarnição N.º 1, solicitando a
colaboração na pintura do muro sobranceiro ao parque do Relvão, bem como o corte
da relva da esplanada do Castelo entre 18 a 22 de junho, em apoio dos trabalhos
preparativos das comemorações do dia do referido Regimento, a ter lugar a 24 de
julho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1
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do artigo n.º 33, do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vice Presidente da Edilidade.(445/2016/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. 2844 - Pedido de José Liduíno Melo Borba para edição do livro
"Improvisadores da Ilha Terceira" do autor Liduíno Borba. Para deliberação do órgão
executivo municipal a atribuição de um apoio no valor de 1000,00€ (mi euros) nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 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 (€1 000,00).(446/2016/CMAH)---------------------------------------------------------

3.2. Ent. 5863 - Pedido do COFIT - Comité Organizador de Festivais
Internacionais da Ilha Terceira,

solicitando o empréstimo de quiosques de

madeira (utilizados na época natalícia), quiosques octogonais e retangulares
(utilizados nas Sanjoaninas) para a Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais, que
decorrerá de 7 a 14 de agosto. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(447/2016/CMAH)-
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3.3. Ent. 8103 - Pedido da Irmandade do Império do Bairro Social do
Lameirinho, solicitando o empréstimo de uma estrutura de madeira com vista a
servir de tasca para as festas do Divino Espírito Santo, que decorrerão de 18 a 23
de agosto. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(448/2016/CMAH)------------------------------

3.4. Ent. 8174 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, solicitando a cedência
de um palco para as festas da Nossa Senhora da Consolação. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(449/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 7732 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto
Santo, para utilização do Campo de Futebol de A.H., para realização de encontro
de futebol, a 3 de Agosto de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 100€.
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 este
pedido.(450/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 5759 – Pedido do Centro Social de São Bento, solicitando apoio para a
deslocação de 45 utentes daquela instituição, no âmbito de um intercâmbio com o
Grupo Cultural de Cante Alentejano da Almada. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €3.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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)(451/2016/CMAH)----------------------------------------------------------
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3.7. Ent. 5709 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião,
solicitando apoio para a compra de um computador destinado ao cartório daquela
igreja. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €662,65. Para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal.-

A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€662,65)(452/2016/CMAH)----

3.8. Ent. 6541 - Pedido do Terceiraçor Moto Clube, solicitando apoio para
aquisição de uma tenda. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€1.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do artigo 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 (€1 500,00)
(453/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4. Aprovação de minutas

4.1. Ent. 5153 - Proposta de Minuta de Contrato Programa com a Fábrica da Igreja
Paroquial do Posto Santo, para apoio financeiro para obras de reabilitação da
Casa do Passal. 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 esta minuta de contrato
programa.(454/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento
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5.1. Ent. 7987 – Ofício da Associação Juvenil da Ilha Terceira, agradecendo pelo
contributo prestado aquando do evento “Facilitations Skills for Youth Workers and
NGO Leaders – Training Course, 2nd Edition”. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------5.2. Ent. 8205 – Ofício da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, agradecendo pela contribuição da Edilidade na realização da semana
de louvor ao Divino Espírito Santo. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------5.3. Ent. 7984 – Ofício da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Terceira, EM, informando que foi detetado um erro no
ponto 6 do documento respeitante ao tarifário aprovado pela Câmara Municipal de
Angra do

Heroísmo e pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Para

conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------5.4. Ent. 6041 – E-mail da AGESPI, remetendo o relatório final do estudo elaborado
pela Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores, sobre o modelo de
gestão atual e futuro do Parque Industrial de Angra do Heroísmo. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------5.5. Ent. 6577 – Ofício da UCCLA – União das Cidades de Língua Portuguesa,
agradecendo à Vereadora Raquel Ferreira pela sua participação na “XXXIIª
Assembleia geral da UCCLA”, na inauguração da exposição “CEI – Farol da
Liberdade” e no encontro sobre as “Perspetivas Económicas dos Países da CPLP”.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas nove horas e quarenta e nove 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, 1 de agosto de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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