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No dia dezoito de julho de dois mil e catorze realizou-se na sala das sessões do
edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo.----------------------------------------------------------------------------------------------Pelas nove horas minutos, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia

Em relação ao processo de redução do custo de iluminação pública o Presidente
informou que estão em curso duas experiências na área urbana, que carece de
medidas muito especiais, cujo resultado irá permitir definir a técnica a implementar,
custos envolvidos e candidatar a homologação da EDA, quando se obtiver o
resultado haverá condições em candidatar o projecto ao próximo quadro
comunitário. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel solicitou que os resultados lhe sejam disponibilizados. ----

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de atas

1.1. Aprovação da Ata n.º 15 da reunião ordinária de 4 de julho de 2014.
A ata foi aprovada por maioria, com a abstenção do Ver. Alonso Miguel,
por não ter estado presente na citada reunião.---------------------------------------
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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
75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município) e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal

2.1. Ent. 4178– Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Sociedade Filarmónica
Instrução Recreio dos Artistas, referente a licença especial de ruído, para os
dias 15 e 16 de julho de 2014, para ratificação do ato praticado pelo Presidente
desta Câmara Municipal, nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 do artigo
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. -----------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de 200,00€ (duzentos euros). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (376/2014/CMAH)----------------------------------------------

2.2. Ent. 4330– Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Associação de
Canoagem dos Açores, referente a licença especial de ruído, para o dia 12 de
julho de 2014, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara
Municipal, nos termos conjugados da alínea d) do n.º 2 do artigo 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.------------------------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de 20,00 € (vinte euros). - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (377/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------
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2.3. P.º 01/2009/213 – Requerimento datado de 25 de junho de 2014, de Casa do
Povo do Porto Judeu, com sede no Caminho da Esperança, n.º 138, freguesia
de Porto Judeu, solicitando a isenção da taxa, no valor de € 5836,00 (cinco mil
oitocentos e trinta e seis euros), conforme previsto na alínea c), do n.º 2, artigo
6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela emissão do alvará de construção
n.º 35/2014 referente à construção de edifício destinado a Centro de Dia, no
prédio sito no Caminho da Esperança, freguesia de Porto Judeu. Tem parecer
positivo do Diretor de Departamento.--------------------------------------------------------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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (378/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2.4.

Ent. 3533 - Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, para cedência de uma
barraca de madeira e de intercomunicadores, para a realização das Jornadas
Dressage Pónei 2014, que se realizaram de 12 e 13 de julho. O transporte, a
10 de julho, do referido material é da responsabilidade do requerente. Para
ratificação do órgão executivo municipal do ato praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira, 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 33.ª e do n.º
3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (379/2014/CMAH)----------------------------------------

2.5.

Ent. 4288 – Pedido do Instituto Açoriano de Cultura, para cedência do
Grande Auditório do CCCAH, tendo em vista a realização de uma mesaredonda e apresentação do livro Casa Santa Mimosa – Um Olhar sobre o
Seminário de Angra. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do n.º
1 do artigo 33.ºe do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
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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. (380/2014/CMAH)-------------------

2.6.

Ent. 3503 - Pedido de Tiago Dutra, para cedência do Foyer do CCCAH, no
dia 11 de julho, pelas 19h30, tendo em vista o lançamento do seu livro Terra
Antiga: o Duelo. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (381/2014/CMAH)-------------------

2.7.

Ent. 1714 - Pedido da Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha
para a cedência da carrinha de nove lugares, bem como dos serviços do
motorista José Mota, de 31 de julho a 7 de agosto, para apoio às celebrações
do seu 125.º aniversário, nomeadamente dando apoio aos transferes e
transportes internos da Banda de Oliveira de Barcelos, convidada daquela
instituição para a efeméride. Para ratificação do órgão executivo municipal do
ato praticado pela Vereadora Raquel Ferreira, nos termos alínea u) do n.º 1
do artigo 33.ª e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (382/2014/CMAH)-------------------

2.8.

Ent. 4143 - Pedido da Irmandade de S. João de Deus - Casa de Saúde de
S. Rafael, para a cedência e transporte de um carro alegórico e trajes das
Sanjoaninas 2014 para a realização no corrente mês de julho das festividades
anuais daquela instituição. Para ratificação do órgão executivo municipal do
ato praticado pelo Presidente da Edilidade, nos termos da alínea c) do n.º 2
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do artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do
n.º 1 do artigo 33.ª e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (383/2014/CMAH)-

2.9.

Ent. 4120 - Pedido da Junta de Freguesia de S. Pedro para a cedência de
um palco de 2,5mx5m, com isenção do pagamento de taxas, de 10 a 26 de
julho, para a realização das festas do Império da Rua de Baixo de S. Pedro.
Para ratificação do órgão executivo municipal do ato praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º Regulamento
Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º
3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (384/2014/CMAH)----------------------------------------

2.10. Ent. 4142 – Pedido da Associação Açoriana dos Criadores dos Cães
Barbados da Ilha Terceira, solicitando apoio para a deslocação à Ilha
Terceira do Vice-Presidente do Clube Português de Canicultura, no âmbito da
divulgação da 10.ª Raça Portuguesa o Cão Barbado da Ilha Terceira. Para
ratificação do órgão executivo municipal, do ato praticado pelo Presidente da
Câmara de atribuição de uma passagem aérea Lisboa-Terceira-Lisboa, no
valor total de €249,93, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º
Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.ª e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade. (385/2014/CMAH)-----------------------
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2.11. Ent. 4017 - Pedido da Direção Regional dos Recursos Florestais, através
do Serviço Florestal da Terceira, para cedência do palco utilizado no COFIT,
entre 9 e 14 de julho, para a realização de um concerto, a 12de julho, na
reserva florestal do Monte Brasil. Para ratificação do órgão executivo
municipal do ato praticado pela Vereadora Raquel Ferreira, nos termos da
alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas, conjugado
com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.ª e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(386/2014/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 3681- Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando apoio no transporte de 4 tabelas do Pavilhão do Estádio João
Paulo II para o Pavilhão Municipal, para realização do 11.º Encontro de
Minibasquete a realizar no dia 14 de junho. Para ratificação do órgão
executivo municipal do ato praticado pelo Vereador Guido Teles de cedência
do citado transporte, nos termos a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.ª e do n.º 3
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (387/2014/CMAH)-----------------------------------------------

2.13. Ent. 4212 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio o
Baloiço, solicitando autorização para utilizar o campo de ténis municipal nos
dias 8, 17 e 29 de julho entre as 10h e as 11h00. Para ratificação do órgão
executivo municipal do ato praticado pelo Vereador Guido Teles de cedência
do citado transporte, nos termos a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.ª e do n.º 3
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (388/2014/CMAH)-----------------------------------------------
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2.14. Ent. 4077 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio o
Baloiço, solicitando autorização para utilizar o campo de ténis municipal nos
dias 9, 14 e 23 de julho entre as 10h e as 11h00. Para ratificação do órgão
executivo municipal do ato praticado pelo Vereador Guido Teles de cedência
do citado transporte, nos termos a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.ª e do n.º 3
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (389/2014/CMAH)-----------------------------------------------

2.15. Ent. 3607 - Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Regatos,
para cedência de sete barracas com toldos de pano, entre 29 de agosto e 2
de setembro, necessárias para as comemorações do dia da Freguesia que se
realiza a 31de agosto. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do n.º
1 do artigo 33.ª e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (390/2014/CMAH)-------------------

2.16. Ent. 3806 – Pedido da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa,
solicitando a cedência de vinte grades de ferro, a fim de serem utilizadas na
segurança do 6.º Rali Ilha Graciosa, nos dias 18 e 19 de julho. Para
ratificação do órgão executivo municipal do ato praticado pelo Vereador Guido
Teles de cedência das citadas grades, 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. (391/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------
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2.17. Ent. 6550 – Minuta de protocolo entre a Câmara Municipal e a Casa do Povo
de Santa Bárbara, tendo em vista o apoio financeiro para implementação do
projeto Âncora. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato praticado
pelo Vereador Guido Teles, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do
n.º 3 do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (392/2014/CMAH)-------------------------------------------------

2.18. Ent. 4284 - Pedido de cedência do palco e respetiva montagem, com isenção
do pagamento de taxa, da Junta de Freguesia da Conceição, para a
realização das festas do Império da Rua Nova que irão decorrer de 12 a 20 de
julho. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º
Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u) do n.º 1 do artigo
33.ª 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. (393/2014/CMAH)---------------------

2.19. Ent. 3941 - Pedido da Comissão das Festas de Santo António, de São
Bartolomeu dos Regatos, da cedência de um carro utilizado nos cortejos das
Sanjoaninas, no âmbito da realização daquelas festividades que se realizam
em setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do
artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do ato praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(394/2014/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.20. Ent. 1146 - Para ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que
suspendeu parcialmente a empreitada (Intervenção de Emergência na Grota
do Tapete), ao abrigo da alínea c) do artigo 365.º do CCP, e aprovou os novos
plano de trabalhos, mapa de mão de obra, mapa de equipamento e
cronograma financeiro. Para ratificação do órgão executivo municipal, do ato
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praticado pelo Presidente da Edilidade, 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

Presidente

da

Edilidade.(395/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES
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) e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal

3.1. Ent. 4300 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira para cedência de
material diverso das Sanjoaninas 2014, nomeadamente do carro alegórico das
Comunidades, de uma barraquinha, expositores, carpete, uma mesa e duas
cadeiras para atividades infantis e de um tripé fotográfico, para apoio às
festividades de Nossa Senhora da Consolação daquela freguesia, que têm
lugar na segunda semana de agosto. Para deliberação nos termos da alínea c)
do n.º 2 do artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a 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 ceder o material solicitado.
(396/2014/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.2.

Ent. 4042 – Pedido de OlegGunko, solicitando apoio para a deslocação e
participação de André Gunko no International Musical Enghien Encounters, em
Enghien – Bélgica, entre 17 e 30 de agosto. Para deliberação do órgão
executivo municipal a atribuição de um apoio de 1.000,00€ (mil 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 o
apoio proposto (€1 000,00). (397/2014/CMAH)-----------------------------------------10

3.3. Ent. 3565 – Ofício da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
informando que aquela escola foi constituída como entidade formadora com
registo de acreditação, solicitando assim, apoio em material. Para deliberação
do órgão executivo municipal a atribuição de um apoio financeiro de 80,00€
(oitenta euros), nos termos da alínea u), 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 o apoio proposto (€80,00). (398/2014/CMAH)--------------------------------

3.4. Ent. 4068 – Pedido da Associação Terceirense de Caçadores, solicitando um
apoio tendo em vista a deslocação de dois caçadores, a fim de participarem na
final do Campeonato Nacional de Santo Huberto 2014, em Ponte de Lima. Para
deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u), 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 apoio no valor de €500,00 (quinhentos
euros). (399/2014/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 2911 - Concessão de apoio financeiro no valor de € 500,00 (quinhentos
euros) à Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha, pela
organização do espetáculo musical Mama Mia na Casa da Lata cuja receita
reverteu na totalidade para a Make-a-Wish que é uma entidade com fins de
beneficência. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da
alínea u), 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 o apoio proposto
(€500,00). (400/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 3344 – Pedido do Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense,
solicitando apoio para a reconstrução de uma “vindima” em espaço
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museológico. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00
(quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal, da alínea
u), 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 o apoio proposto (€500,00).
(401/2014/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 488 – Pedido do Clube Naval da Horta, solicitando apoio para o catering,
no âmbito da Regata da Autonomia Atlantis – Cup, a realizar de 27 de julho a 3
de agosto, com passagem pela Ilha Terceira. Propõe-se que seja assumido o
encargo com uma refeição para 100 pessoas, pelo valor total de €1 200,00 (mil
e duzentos euros). 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 o apoio proposto
(€1 200,00) (402/2014/CMAH)-----------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 4099 – Pedido da Sociedade Recreativa de São Bento, solicitando apoio
para reparação das casas de banho daquela Sociedade. Para deliberação do
órgão executivo municipal a atribuição de 1.500,00 (mil e quinhentos euros),
nos termos da alínea u), 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 o
apoio proposto (€1 500,00). (403/2014/CMAH)------------------------------------------

3.9. Ent. 3824 – Pedido do Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia
Tauromáquica Terceirense, solicitando apoio para fazer face às despesas as
deslocações que vão realizar no corrente ano. Para deliberação do órgão
executivo municipal a atribuição de 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos da
alínea u), 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
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Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto
(€5 000,00). (404/2014/CMAH)-----------------------------------------------------------------

3.10. Ent. 3265 - Pedido da Igreja Evangélica Batista, para cedência gratuita do
Grande Auditório do CCCAH, bem como de apoio técnico ao nível da
projeção e da iluminação cénica, a 11 de outubro, das 9h00 às 22h00, para a
realização das comemorações do seu 24.º aniversário. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea c), do n.º 2 do artigo 6.º
Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u), 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 ceder o apoio solicitado. (405/2014/CMAH)---------

3.11. Ent. 4124 - Pedido do Grupo Desportivo e Recreativo de S. Carlos, para a
cedência de dois quiosques retangulares, de 11 de setembro a 6 de outubro,
para a participação das Festas de S. Carlos 2014. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea c), do n.º 2 do artigo 6.º Regulamento
Municipal de Taxas, conjugado com a alínea u), 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 ceder os quiosques solicitados. (406/2014/CMAH)---------------------

3.12. Ent. 3957 – Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Regatos,
solicitando o empréstimo de um gerador e seis cancelas/grades, para as
atividades do Dia da Freguesia. Para deliberação do órgão executivo municipal,
nos termos a alínea u), 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 ceder o
material solicitado. (407/2014/CMAH) -----------------------------------------------------
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3.13. Ent. 4307 – Pedido da Comissão de Festas de Santo António – Cinco
Ribeiras, solicitando o empréstimo de uma tenda branca, duas tascas
redondas e uma passadeira vermelha com cerca de 100 metros, tendo em vista
a realização das festas de 14 a 20 de agosto. Para deliberação do órgão
executivo municipal a autorização de duas tascas redondas e uma passadeira
vermelha com cerca de 100 metros e indeferimento do empréstimo de uma
tenda branca, nos termos da alínea u), 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 a
cedência das tascas e da passadeira e indeferiu o empréstimo da tenda
branca, por motivos de salvaguarda do património do Município.
(408/2014/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.14. Ent. 6876 – Pedido da Associação das Testemunhas dos Jeovás,
solicitando o antigo espaço das bilheteiras do Centro Cultural e de Congressos
de Angra do Heroísmo, em alternativa ao Piano Bar. 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 a cedência do espaço em causa. (409/2014/CMAH)--------------------

3.15. Ent. 3654 – Pedido da Associação de Artesãos do Espírito Santo da Ilha
Terceira, solicitando a ocupação da Praça Velha, bem como de um palco, para
a realização de uma feira, tendo em vista as comemorações do dia do artesão,
31 de agosto. Solicita ainda a cedência do Teatro Angrense, caso as condições
atmosféricas não permitam que o citado evento se realize na Praça Velha. A
mesma Associação pede também a isenção das respetivas taxas. Para
deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2 do
artigo 6.º Regulamento Municipal de Taxas conjugado com a 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 o solicitado, inclusive a isenção
das taxas. (410/2014/CMAH)----------------------------------------------------------------14

3.16. Ent. 1021 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido da Orquestra da
Associação Angrajazz realize os seus ensaios no Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro.–A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta
proposta. (411/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------

3.17. Ent. 4340 – Pedido do Grupo Desportivo e Recreativo de São Carlos,
solicitando uma tenda num módulo de 10x15m,para realização da tasca
daquele Grupo nas Festas de São Carlos 2014. Propõe-se o indeferimento, por
motivo de salvaguarda do património da Edilidade. Para deliberação do órgão
executivo municipal, nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
indeferiu este pedido, por motivos de salvaguarda do património do
Município. (412/2014/CMAH)------------------------------------------------------------------

4. Aprovação de minutas de protocolos

4.1. Ent. 627 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Associação Os
Montanheiros, tendo em vista a cooperação financeira no âmbito das
atividades previstas para o ano de 2014, mediante a atribuição de um apoio no
valor de €5 000,00 (cinco mil euros). Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea u), n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
minuta de protocolo. (413/2014/CMAH)---------------------------------------------------

4.2. Ent. 1006 – Proposta de protocolo a celebrar entre o Município e a AJITER –
Associação Juvenil da Ilha Terceira, tendo em vista a organização do
Concurso Angrarock 2014 por aquela Associação, mediante um apoio no valor
de €11 500,00 (onze mil e quinhentos euros). Para deliberação do órgão
15

executivo municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este protocolo. (414/2014/CMAH)-----------------------------------------------

5. Protocolo com a RTP – uso e gestão do edifício da extinta EB1/JI de São
Carlos

5.1. Ent. 3773 – Carta do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de
Portugal, S.A., reafirmando a intenção de iniciar, para os fins previstos no
protocolo, as diligências necessárias para a adaptação do edifício da antiga
Escola de São Carlos com vista a instalação da delegação de rádio, televisão e
multimédia em Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea u), n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ventura considerou que acompanhou o assunto desde o
início, e que lhe parece agora haver uma intenção direta para fazer intervenção
no espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou dar um mês
improrrogável à RTP para celebrar novo protocolo, findo este prazo dá-se
por resolvido o protocolo em causa. (415/2014/CMAH)-----------------------------

6.

Renovação

dos

contratos

de

comodato

para

a

utilização

das

arrecadações do Pavilhão Municipal de Desportos

6.1. Ent. 984 – Proposta do Vereador Guido Teles, no sentido da alteração do
contrato de comodato com o Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, respeitante
à arrecadação 7, passando para a arrecadação 12, de dimensão superior
(3,25x2,35m) e aprovação da minuta do contrato para cedência da arrecadação
7 (2,65x2,35m) ao Terceira Basket Club.---------------------------------------------------
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Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea o) do n.º 1
do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. – A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou esta proposta. (416/2014/CMAH)---------------------

7. Criação de prémio de mérito escolar

7.1. Ent. 1020 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser criado o
prémio de mérito escolar. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos
termos da alínea h) do n.º 1, artigo 7.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro e
da alínea u) do n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

proposta.

(417/2014/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

8. Criação de armazém e inertes de calçada

8.1. Ent. 1022 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser criado o
armazém de inertes e calçadas. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea ee) do n.º 2, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta. (418/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------

9.

Programa de procedimento para ocupação de bancas e lojas no Mercado
Duque de Bragança

9.1. Ent. 1018 – Programa de procedimento para a ocupação de 12 bancas e 4
lojas no Mercado Duque de Bragança. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o
programa de procedimento em causa. (419/2014/CMAH)--------------------------
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10. Fixação de preços nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro.

10.1. Ent. 1023 – Proposta da Vereadora Raquel Ferreira, no sentido de ser fixada
uma tarifa específica para o espetáculo Mamma Mia, que estará no Teatro
Angrense nos dias 19 e 20 de julho, com a aplicação do preço único de €3,00
(com IVA incluído) para entrada geral. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta. (420/2014/CMAH)-------------------------------------------------------------------

10.2. Ent. 1024 – Proposta da Vereadora Raquel Ferreira, no sentido de ser fixada
uma tarifa específica para o concerto do fadista de renome Carlos do Carmo,
com a aplicação do preço único de €20,00 (com IVA incluído) para entrada
geral, sem prejuízo da aplicação dos descontos em vigor.Para deliberação do
órgão executivo municipal, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta. (421/2014/CMAH)------------------------------------------------

11. Emissão de pareceres nos termos do n.º11.º do art.º73.º da Lei do
Orçamento de Estado para 2014.

11.1. Ent. 501 - Pedido de parecer prévio favorável à contratação de serviços de
promoção do Concelho à empresa ACB – Racing. Para deliberação do órgão
executivo municipal, nos termos do n.º 11.º do art.º 73.º da Lei do Orçamento
de Estado para 2014. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
emitir parecer favorável quanto à contratação do serviço em causa, no
valor

total

de

€5

900,00

(cinco

mil

e

novecentos

euros).

(422/2014/CMAH)—-------------------------------------------------------------------------------
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11.2. Ent. 998 - Pedido de parecer prévio favorável à contratação da MACRONET,
Ld.ª, para a prestação de serviços para a aquisição de plataforma online
institucional, multifuncional, direcionada para o público munícipe, empresário e
visitante. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º11
do art.º 73.º da Lei do Orçamento de Estado para 2014.– A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação
do serviço em causa, no valor total de €16 024,40 (dezasseis mil vinte e
quatro euros e quarenta cêntimos). (423/2014/CMAH)------------------------------

12. Retificação de deliberação

12.1. Ent. 2670 - Retificação da deliberação da Câmara Municipal com a referência
372/2014/CMAH, tendo em vista a alteração da entidade de Partido Social
Democrata para Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião. Para
aprovação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 148.º do Código
do Procedimento Administrativo. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
retificou a deliberação em causa. (424/2014/CMAH)---------------------------------

13. Voto de Protesto

13.1. Voto de Protesto apresentado pelo Vereador do CDS-PP, respeitante à decisão
centralista da atual Reitoria da Universidade dos Açores, de encerrar a
extensão do Curso de Gestão no pólo de Angra do Heroísmo da Universidade
dos Açores. – Este assunto foi retirado, por factos conhecidos após a
apresentação deste Voto de Protesto, ficando assente que será
apresentado na próxima reunião do executivo um voto conjunto.
(425/2014/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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14. Alteração de data de reunião do executivo municipal

14.1. Proposta verbal do Presidente da Câmara, no sentido de ser alterada a reunião
pública do executivo municipal de 15 de agosto para 22 do mesmo mês,
mantendo-se a mesma hora, em virtude do dia anteriormente agendado ser
feriado. – A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta
proposta. (426/2014/CMAH)------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES

15. Câmara Municipal de São Vicente - Agradecimento

15.1. Ent. 4225 – Ofício n.º 69, datado de 2-07-2014, da Câmara Municipal de São
Vicente, agradecendo pela forma como foram recebidos, aquando da recente
visita efetuada a Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo
municipal.- A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------

16. Relatório de contas do primeiro trimestre de 2014

16.1. Ent. 4374 – Ofício n.º 136, datado de 4 de julho de 2014, da TERAMB, E.M.,
remetendo o Relatório de Contas do primeiro trimestre de 2014, nos termos do
artigo n.º 42 da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------

17. Ribeira das Figueiras Pretas

17.1. Ent. 4305 – Ofício n.º 89, datado de 4-07-2014, da Junta de Freguesia de São
Pedro, remetendo fotografias da Ribeira das Figueiras Pretas, antes e após ter
sido alvo de obras de reparação/conservação. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------20

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas, 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, 18 de julho de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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