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No dia sete de agosto 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 09:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia a Vereadora Catarina Matias manifestou
preocupação pela forma como está a ser executada a obra de abastecimento
de água na zona do Porto Judeu, não existindo sinalética ou delimitação da
zona de obras. ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente tomou nota da situação ficando de alertar o empreiteiro. -----------O Vereador António Ventura alertou para as queixas que tem recebido
relativamente ao aumento de ratos. ---------------------------------------------------------O Presidente informou que existe raticida disponível e que irá solicitar à Juntas
de Freguesia para que intensifiquem a aplicação. --------------------------------------O Vereador António Ventura lamentou a situação da SATA Internacional pelos
sucessivos atrasos, com graves prejuízos para o serviço público da Região e
que esta deveria ser a companhia de referência, equilibrando os preços e fonte
de regulação dos preços para o mercado açoriano. Seria importante que a
Administração da SATA de manifesta-se publicamente sobre a situação,
sugerindo que a Câmara Municipal pedisse explicações pelo sucedido. ---------O Presidente referiu que também estava preocupado com a quantidade de
atrasos e incidentes que tem vindo a afetar a companhia aérea com graves
prejuízo para a promoção turística da Terceira. ------------------------------------------Foi deliberado manifestar à SATA a preocupação da autarquia. ----------------------
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Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 16 da reunião ordinária de 18 de julho de 2017. - A
ata foi aprovada com a abstenção da Vereadora Catarina Matias, por não
ter estado presente 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. 4469 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela
Partilhaplauso, para o dia 15 de abril de 2017, destinada a atuação de DJ´s
por ocasião do Museu Eletrónico, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(401/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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2.2. Ent. 4910 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 30 de abril de 2017, destinada ao Rali
Sical, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(402/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 5056 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 23 de abril de 2017, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(403/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 5253 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização
de espetáculos de natureza desportiva, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 21 de abril de 2017, destinada ao Rali Sical, 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(404/2017/CMAH)-----------------------------------------------

2.5. Ent. 5685 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de
ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os Leões”, para os dias 6, 13, 20 e 27
maio e 3 e 10 de junho de 2017, destinada a bailes, 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
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(405/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 5808 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Terceiraçor
Moto Clube, para o dia 12 de maio de 2017, destinada ao aniversário do clube,
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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(406/2017/CMAH)-----------------------------------------------

2.7. Ent. 5901 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 14 de maio de 2017, destinada a treino
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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(407/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 6291 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Dionysus,
para o dia 20 de maio de 2017, destinada ao desfile da rainha para as Festas
de Verão da Vila do Porto Judeu, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(408/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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2.9. Ent. 6637 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 27 de maio de 2017, destinada ao
aniversário do Clube, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(409/2017/CMAH)----

2.10. Ent. 6773 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião de tourada na freguesia
dos Altares, pela Associação Marcha dos Veteranos, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(410/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 6947 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 4 de junho de 2017, destinada a treino
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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(411/2017/CMAH)----

2.12. Ent. 7083 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião de festividades e
touradas à corda no Concelho de Angra do Heroísmo, pelo Boavista Club da
Ribeirinha, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
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administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(412/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 7102 – Pedido de isenção de taxas, referente ao licenciamento de
variedades taurinas, por ocasião do Festival de Capinhas 2017, solicitado por
Paulo José da Rocha Ferreira, para ratificação do ato praticado pelo
Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º
2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 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 Presidente da Edilidade.
(413/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent. 7779 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião de tourada na freguesia
da Feteira, pela Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da
Ribeirinha, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(414/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.15. Ent. 7796 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião das Festas Sanjoaninas
2017, pelo Rádio Clube de Angra, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(415/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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2.16 Ent. 8415 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Dionysus,
para o período de 7 a 16 de julho de 2017, destinada às verbenas das Festas
de Verão da Vila do Porto Judeu, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(416/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.17. Ent. 8443 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 2 de julho de 2017, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(417/2017/CMAH) ---

2.18. Ent. 9056 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela
Sociedade Filarmónica Recreio dos Artistas, para os dias 15 e 16 de julho
de 2017, destinada ao aniversário da Sociedade e Procissão Nossa Senhora
do Carmo, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(418/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.19 Ent. 9100 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião de tourada no Porto de
Pescas do Porto Judeu, pelo Sport Clube “Os Leões”, 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
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(419/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.20. Ent. 9489 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião de tourada no Porto de
Pescas do Porto Judeu, pelo Sport Clube “Os Leões”, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(420/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.21. Ent. 9963 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de
venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião das Festas em honra do
Divino Espírito Santo, pela Irmandade do Divino Espírito Santo de São
Bartolomeu, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(421/2017/CMAH) ---

2.22. Ent. 9418 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização da sala de reuniões do Pavilhão Municipal de Desportos e
respetiva isenção de taxas, para a realização de uma reunião com os clubes
filiados, no dia 17 de julho, das 18h30 às 20h30. 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,
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ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(422/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.23. Ent. 9071 - Pedido de Miguel Linhares – Gestor de Projetos, solicitando
o apoio através da cedência da Zona Balnear da Silveira, para a realização do
“Warm up Azure”, evento de promoção do Festival Azure, no dia 9 de julho, das
15h00 às 18h30. 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.(423/2017/CMAH) -------------------------------------------------

2.24. Ent. 8475 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de
Andrade, solicitando apoio na cedência da sala de formação do Centro
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento
(formação). Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira.(424/2017/CMAH)-------------------------------------------

2.25. Ent. 4840 - Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra
da Ribeirinha, solicitando apoio para receção da Filarmónica Vilarinho de
Carrazedas de Ansiães. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(425/2017/CMAH) ---------------------

2.26. Ent. 9271 – Pedido da Venerável Ordem da Terceira de Nossa Senhora
do Carmo – Igreja do Colégio, solicitando a colocação de cancelas no âmbito
da realização da procissão de Nossa Senhora do Carmo no dia 16 de julho.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º
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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.(426/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2.27. Ent. 1124 – Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,
solicitando apoio para realização da primeira etapa da Taça do Mundo de
Quadriatlo. Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um
subsídio no valor de €2 500,00, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(427/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.28. Ent. 9986 – Pedido da Casa de Saúde de São Rafael – Instituto São
João de Deus, solicitando apoio no transporte dos seus utentes para a zona
balnear dos Biscoitos, no dia 27 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.

(428/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.29. Ent. 10106 – Pedido da Junta de Freguesia da Sé, solicitando a
cedência de 30 cadeiras para a cerimónia do “Dia da Freguesia da Sé”, a ter
lugar no dia 5 de agosto. 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.(429/2017/CMAH) -------------------------

2.30. Ent. 9996 – Pedido da Cooperativa Praia Cultural, solicitando cinco
barracas para apoio às Festas da Praia da Vitória 2017. Para ratificação do
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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.
(430/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.31. Ent. 9845 - Ofício n.º 754 dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a 8.ª alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de
Investimentos daqueles Serviços. Para ratificação do ato administrativo
praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD, ratificou o
ato administrativo praticado pelo Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados.(431/2017/CMAH)--------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º
33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa
ou outra de interesse para o município), do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento
Municipal de Taxas

3.1. Ent. 9503 - Pedido do Clube Desportivo C.C. Posto Santo, solicitando
utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas,
para a realização de um torneio de apresentação dos diferentes escalões, no
dia 1 de Setembro, das 18h00 às 23h30 e no dia 2 de Setembro das 15h00 às
22:30. 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 d) do art.º 5.º, alínea d) do n.º 1 do art.º 6.º e
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n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais e n.º1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas.
- A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(432/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 8959- Pedido da Junta de Freguesia da Terra Chã, solicitando apoio
na cedência de material e técnico para projeção de filme ao ar livre. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal
de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(433/2017/CMAH)----------------------------

3.3. Ent. 3798 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando
o apoio de 2.000,00€, para a promoção da 1.ª etapa da Taça do Mundo de
Quadriatlo 2018 e Campeonato Europeu, previsto para dia 7 de abril de 2018.
Propõe-se a atribuição do apoio em causa, mediante a celebração de um
protocolo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio em
referência, mediante a celebração de um protocolo.(434/2017/CMAH)-------

3.4. Ent. 9360 - Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio
na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo para realização de evento comemorativo do dia internacional do
Jazz, nos dias 29 e 30 de abril de 2018. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.(435/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 9389 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala para reunião, na
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modalidade alargada, no dia 7 de setembro de 2017. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(436/2017/CMAH)-------------------------------------------------

3.6. Ent. 8579 - Pedido da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução
solicitando apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de formação na Ilha
Terceira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(437/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 5680 - Pedido da Fundação INATEL - Delegação de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense para

para

realização da 2.ª Edição de Mostra de Teatro. 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,
autorizou este pedido.(438/2017/CMAH)------------------------------------------------

4. Aprovação de minutas

4.1. Ent. 172 - Minuta do contrato interadministrativo a celebrar entre o
Município e a Junta de Freguesia das Doze Ribeiras, tendo em vista a
remodelação e requalificação do antigo Campo de Jogos e Construção do
Parque Intergeracional, no valor de 124.638,55€. Para aprovação do órgão
executivo municipal, nos termos dos artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
minuta de contrato.(439/2017/CMAH)----------------------------------------------------14

4.2. Ent. 7284 - Minuta do contrato interadministrativo a celebrar entre o
Município e a Junta de Freguesia do Posto Santo, tendo em vista a
construção de casa de arrumos de apoio às atividades da freguesia no valor
de 19.520,00€. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos dos
artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

minuta

de

contrato.

(440/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 9546 – Minuta de protocolo entre o Município e a Irmandade do
Império da Ribeira do Testo, com o objetivo da aquisição de terreno para
construção de estrutura de apoio ao império no valor de 15.000,00€. Para
aprovação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 120.º e 121.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(441/2017/CMAH)-----------

INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento

5.1. Ent. 9849 – Comunicação da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão
e Valorização Ambiental da Terceira, EM, remetendo o relatório de contas do
primeiro trimestre de 2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal e
posterior envio ao órgão deliberativo também para conhecimento. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------

5.2. Ent. 9734 – Ofício da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, agradecendo pelo apoio prestado pela Edilidade, aquando da
realização do “1.º Sarau Cultural”. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------

15

5.3. Ent. 9464 – Comunicação da Casa de Saúde de São Rafael,
agradecendo pela colaboração prestada pela Edilidade, aquando da realização
da tarde desportiva das Festas Sanrafaelinas. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------

5.4. Ent. 9453 – Comunicação do Serviço de Desporto da Terceira,
agradecendo pela

colaboração prestada pela

Edilidade, no

apoio

à

manutenção de relvados sintéticos, dos campos de futebol que estão sob a
gestão direta daquele Serviço. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. -A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------

5.5. Ent. 10045 – Comunicação do Centro de Atividades de Tempos Livres
da Lagoa, agradecendo pelo apoio prestado pela Edilidade, aquando da visita
à Ilha Terceira, de um grupo de finalistas daquele Centro. Para conhecimento
do

órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

5.6. Ent. 10157 – Ofício da Zona Militar dos Açores, agradecendo pela
colaboração e apoio concedidos pela Edilidade, aquando das cerimónias
comemorativas do Dia do Comando das Forças Terrestres. Para conhecimento
do

órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 10158 – Ofício da Câmara Municipal da Calheta, agradecendo pela
colaboração prestada pela Edilidade aquando do Festival de Julho 2017. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

5.8. Ent. 7256 – Ofício do Tribunal de Contas – Secção Regional dos
Açores, notificando a Edilidade de ter sido visado o processo de fiscalização
prévia da “Empreitada de conclusão das instalações da Escola de Ensino
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Básico da Freguesia de Santa Bárbara”. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------

Fora da agenda

Renovação de protocolo

Ent. 9230- Pedido da Associação Cultural AngraJazz, solicitando a
renovação do protocolo para organização do Festival Angra Jazz 2017 e
projeto formativo “Orquestra AngraJazz”. 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

Caetano.

(442/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e vinte e cinco 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, 7 de agosto de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

18

