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No dia três de julho 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 10:35 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 Vereador Alonso Miguel questionou qual a
frequência da limpeza do espelho de água no Pátio de Alfândega, que se
encontrava com limos. --------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente José Gaspar Lima informou que a limpeza era feita no fim
do verão e na primavera. -----------------------------------------------------------------------O Presidente fez um balanço positivo das festas Sanjoaninas, realçando o
desempenho dos colaboradores da autarquia da área da limpeza e das
montagens e propôs a menção de um louvor a todos os colaboradores que
exerceram as suas atividades de forma extremamente empenhada e eficaz. A
proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias fazendo um balanço das Festas Sanjoaninas,
referiu as áreas que tinham de ser melhoradas para satisfazer todos quantos
participam na festa, referiu-se nomeadamente à falta de coerência do desfile
infantil, que deixou o público visivelmente irritado e dececionado com o que foi
apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que em relação aos desfiles claramente houve uma
dissociação entre os carros, que estavam excecionalmente bem conseguidos
e os grupos do chão. ----------------------------------------------------------------------------O Vereador Paulo Lima congratulou-se pela forma como foi resolvida a questão
das cadeiras na rua da Sé, que contou com a adesão de todos os
intervenientes. -------------------------------------------------------------------------------------
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Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS
1.1. Aprovação da ata n.º 14 da reunião ordinária pública de 19 de junho de
2017. - A ata foi aprovada com as abstenções dos Vereadores Fernando
Dias e Alonso Miguel, em virtude de não terem estado presentes 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 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. 7689 - Pedido da Confederação Operária Terceirense, solicitando
utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas,
para a realização de um treino de futsal, nos dias 17 e 18 de Junho 2017, das
15h00 às 16h00. 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.(358/2017/CMAH)----------------------------3

2.2. Ent. 7681 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção
de taxas, para a realização de treinos de patinagem dos núcleos do ATL
Golfinho, nos dias 7 de julho, 7 e 21 de agosto e 4 de setembro, sessões de um
hora. 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.(359/2017/CMAH)--------------------------------------------------

2.3. Ent. 7021 - Pedido da Cáritas da Terceira, solicitando apoio no transporte,
de 35 elementos, do aeroporto para o Estabelecimento Prisional e respetivo
regresso, com vista ao desenvolvimento de estudo de matérias ligadas à justiça
penal e penitenciária. 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.(360/2017/CMAH)--------------------------------------------------

2.4. Ent. 4644 - Pedido da Direção Regional das Comunidades, solicitando o
apoio através da cedência de apoio logístico (montagens, desmontagens,
licenciamentos, PSP, divulgação) e material (tendas pop-up, gradeamentos,
pórtico de meta, mesas, cadeiras, extensões elétricas, sistema de som, etc),
para a realização da Corrida da Interculturalidade, no dia 11 de junho, às
10h00, no Centro Histórico de Angra do Heroísmo. 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.(361/2017/CMAH)-------

2.5. Ent. 7726 – Pedido do Museu de Angra do Heroísmo, solicitando apoio
no transporte do armazém da Autarquia para aquele Museu, de uma caixa
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contendo fotografias da exposição Oásis By Nuno Sá. 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

Vice

Presidente

da

Edilidade.

(362/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 7885 – Pedido da Secretaria Regional da Educação e Cultura,
solicitando o empréstimo de 60 cadeiras para um evento no dia 3 de julho. 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.
(363/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 12267 – Pedido do Império da Rua de Baixo de São Pedro,
solicitando apoio para aquisição de 15 mesas e 30 bancos. Para ratificação do
órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de €1.999,22,
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.(364/2017/CMAH)-----------------------------

2.8. Ent. 4387 – Pedido do Império da Vila de São Sebastião, solicitando
apoio para decoração de coroas, limpeza de bandeiras e pinturas. Para
ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor
de €2.270,00, 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 Presidente da Edilidade.(365/2017/CMAH)----

2.9. Ent. 13790 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Sé Catedral,
solicitando o apoio para a reconstrução do imóvel sito na Rua da Palha, n.ºs 37
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e 39, Freguesia da Sé, tendo em vista servir de instalações do Centro Social e
Paroquial. Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um
subsídio no valor de €10.000,00, 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 Presidente da Edilidade.
(366/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 4099 - Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando o apoio
financeiro

de €400,00

para os prémios, apoio

logístico através da

disponibilização de um colaborador, montagem e desmontagem do pórtico de
meta, comunicações rádio e apoio na cedência do hall de entrada da CMAH
para o beberete, para a realização do “Grande Prémio de Ciclismo”, nos dias
13 e 14 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles.(367/2017/CMAH)--------------------------------------------------

2.11. Ent. 12351 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo da
Freguesia de Santa Bárbara, solicitando apoio para obras naquele Império.
Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no
valor de €4.626,28, 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.(368/2017/CMAH)----

2.12. Ent. 12089 – Pedido do Centro Comunitário e Social de São Pedro,
solicitando apoio para aquisição de um armário para a cozinha daquele Centro.
Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no
valor de €775,00, 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 Presidente da Edilidade.(369/2017/CMAH)---6

3. Serviços Municipalizados - sexta alteração ao Orçamento e ao PPI para
2017
3.1. Ent. 8288 – Ofício dos Serviços Municipalizados, remetendo a sexta
alteração ao Orçamento e PPI para 2017. Para ratificação do órgão executivo
municipal do ato administrativo praticado pelo Conselho de Administração
daqueles Serviços, 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,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Conselho de Administração
daqueles Serviços.(370/2017/CMAH)------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. 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

4.1. Ent. 7368 - Pedido Serviço de Desporto da Terceira, solicitando
utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a
realização dos pré-requisitos de aptidão funcional, física e desportiva de
acesso ao ensino superior (2ª chamada), no dia 10 de Julho, às 9h30. Para
deliberação do 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 n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(371/2017/CMAH)-------

4.2. Ent. 6508- Pedido da Associação das Testemunhas de Jeová,
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solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização das assembleias de 2018 e
respetivo apoio técnico para as restantes assembleias 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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido(372/2017/CMAH)------------------------

4.3. Ent. 6717 – Pedido do Centro Social e Paroquial da Ribeirinha,
solicitando apoio para a reparação da rede de esgotos do Centro de Convívio
da 3.ª Idade da Ribeirinha. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto (€1 000,00). (373/2017/CMAH)------------------------------------------

4.4. Ent. 7236 – Pedido da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, solicitando apoio para a turma do 9.º C realizar uma viagem no
âmbito do projeto “Conhecer o Porto”. 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)(374/2017/CMAH)---------------------------------------------

INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento

5.1. Ent. 8289 - 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
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da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – aquisição do licenciamento do
software “PHC Advanced Frota” - 2017 a 2019. Para conhecimento do órgão
executivo municipal, bem como do órgão deliberativo.- A Câmara Municipal
tomou conhecimento e deliberou remeter à Assembleia Municipal também
para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 8291 - 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 – aquisição de serviços de
consultoria jurídica no âmbito da ação de processo contencioso pré-contratual
– empreitada de águas residuais da cidade. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------

5.3. Ent. 8292 - 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 – aquisição de serviços para
desratização das instalações dos SMAH. Para conhecimento do órgão
executivo municipal bem como do órgão deliberativo. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento e deliberou remeter à Assembleia Municipal também
para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------

5.4. Ent. 8293 - 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 – aquisição de serviços para
elaboração de novo estudo geológico e geotécnico para o projeto de execução
da obra de construção do novo reservatório da Fonte da Telha. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Ent. 7982 – Ofício do Instituto Açoriano de Cultura, agradecendo pela
colaboração dispensada pela Edilidade, aquando da realização da mesa
redonda de homenagem a Mário Soares, bem como a cedência do espaço
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onde a mesma foi realizada. Para conhecimento do órgão executivo municipal.A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------

5.6. Ent. 7827 – Comunicação do Estabelecimento Prisional de Angra do
Heroísmo, agradecendo pela colaboração aquando da visita dos membros da
Fundação Internacional Penal e Penitenciária. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------

5.7. Ent. 8114 – Ofício do Instituto Histórico da Ilha Terceira, remetendo o
relatório de contas de 2016, bem como as propostas de atividades para o ano
de 2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara

Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

5.8. Ent. 7984 – Ofício da Universidade dos Açores – Departamento de
Ciências Agrárias, agradecendo pela disponibilidade de transporte, bem como
o jantar convívio, durante a estadia dos alunos de Fresno na Ilha Terceira. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

5.9. Ent. 8382 – Ofício do Museu de Angra do Heroísmo, agradecendo a
colaboração da Edilidade, aquando da celebração da noite dos museus/2017.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal

tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------

5.10. Ent. 8383 – Ofício da Direção Regional da Saúde, agradecendo pela
presença, parceria e colaboração, aquando do evento “Dia Europeu da
Obesidade”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

5.11. Ent. 8386 – Ofício do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus, agradecendo pela disponibilidade demonstrada pela
Edilidade ao contribuir com o empréstimo e montagem de uma tenda para a
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realização de uma função do Espírito Santo. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------

5.12. Ent. 8385 – Ofício da Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais, agradecendo pelo apoio concedido para a realização “Colóquio
Internacional da International Penal and Penitenciary Foundation – Açores,
Junho de 2017”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

5.13. Ent. 8388 – Ofício do Rádio Clube de Angra, agradecendo pelo apoio
concedido, no âmbito do protocolo de 2017. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------

5.14. Ent. 8384 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do
Heroísmo, agradecendo o apoio da Edilidade, aquando da atuação do Grupo
Coral da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, no Teatro Angrense. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e doze minutos 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, 3 de julho de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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