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No dia dezassete de outubro 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 09:30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia

O Presidente informou que se aproxima a data das Comemorações do 50.º
Aniversário da Geminação Angra do Heroísmo – Tulare, tendo dado
conhecimento do programa e solicitado a presença de todos na Sessão
Solene, bem como num dos jantares oferecidos à comitiva.--------------------------Relembrou ainda a convocatória para a reunião relativa ao exercício do Direito
de Oposição, agendada para o dia 19 de outubro, a fim de serem entregues os
documentos relativos às contas do município, com vista a submeter à
Assembleia Municipal a proposta de orçamento para 2017. Informou também
que o próximo orçamento será uma réplica do de 2016, não se prevendo
nenhuma alteração nas receitas, pelo facto de termos um aumento de receita
deferente a um pagamento da EDA, no valor de seiscentos mil euros, mas em
contrapartida temos uma redução do valor respeitante ao Fundo Social
Municipal, no mesmo valor, pelo fato de não termos creches ou jardins de
infância.---------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda da necessidade de se realizar uma reunião extraordinária, para
aprovação do Orçamento no dia 31 de outubro.-----------------------------------------A Vereadora Raquel referiu que o Encontro Nacional da Associação Portuguesa
de Municípios com centros Históricos tinha decorrido muito bem, contando com
a presença de cerca de setenta participantes, a maioria vindos do Continente e
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da Madeira, em que vinte por cento eram autarcas. Salientou ainda que tinham
assistido a apresentações de muita qualidade -------------------------------------------O Presidente informou também que em relação ao Natal teríamos de ter uma
maior atividade tendo em conta a previsão da ocupação da hotelaria que nessa
época apontavam para lotação máxima. Acrescentando que teríamos de
preparar algo mais elaborado na Praça Velha, envolvendo-se também o
comércio de modo a que garantam o horário de abertura até mais tarde.---------O Vereador António Ventura propôs que se criasse um incentivo com esse fim,
tendo o Presidente informado que a Câmara já tinha isentado tudo o que podia
a nível das taxas.---------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou como decorreu o concurso para
adjudicação da teia do Teatro Angrense. Ao que o Presidente informou que
aquando da tomada de posse do atual executivo existia uma adjudicação feita
a uma empresa para o projeto da teia e remodelação do palco, na altura foi
entendimento do executivo que não há interesse no projeto proposto uma vez
que desfazia toda a área do palco, com a construção de um fosso de orquestra.
A opção a seguir será a aquisição de uma teia metálica para incorporar na atual
estrutura do palco. -------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou qual foi a empresa que fez o tratamento
das térmitas no Teatro Angrense e qual o custo. ----------------------------------------O Presidente informou que foi a Empresa Thermo Lignum Azores que executou
os trabalhos no fim final do ano de 2015 e inicio do corrente ano e custou
150.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que foi ainda aplicado um produto químico nas madeiras como
medida de preventiva nova infestações pela empresa PestControl. -----------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 19 da reunião extraordinária de 21 de setembro de 2016.A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------1.2 Aprovação da ata n.º 20 da reunião ordinária de 3 de outubro de 2016.----------A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------

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. 10878 - Pedido do Grupo Desportivo Bravio, solicitando utilização, e
respetiva isenção de taxas, do Campo de Futebol de São Mateus, no dia 25 de
Setembro das 13:00 às 17:00 horas para realização de um jogo de treino. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e
isenção de taxas nos termos do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles.(560/2016/CMAH)--------------------------------------------------
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2.2. Ent. 11254 - Pedido da Associação Casa da Ilha Graciosa na Terceira, para
a cedência gratuita da sala de formação contígua à sua sede no CCCAH, para
a realização da cerimónia da tomada de posse da sua direção. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de taxas
nos termos do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora
Raquel Ferreira.(561/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------

2.3. Ent. 10763 - Pedido da Associação de Patinagem Ilha Terceira, para
utilização do Pavilhão Municipal, para a realização de treinos desportivos,
época 2016/2017 e respetiva isenção de taxas. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de taxas
nos termos do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles.(562/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 11035 – Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando
o empréstimo de vídeo projetor, para uma formação de Jornadas Técnicas.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1
do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
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. (563/2016/CMAH)----------------------------

2.5. Ent. 11390 – Pedido do Cônsul de Cabo Verde nos Açores – Jácome
Augusto Paim Bruges Bettencourt, solicitando a cedência de uma cabine de
voto e uma urna para as eleições do Presidente de Cabo Verde. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
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artigo n.º 33 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.(564/2016/CMAH)-------------------------

2.6. Ent. 10805 – Pedido da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio
dos Açores – Ilha Terceira, solicitando apoio para a Festa dos Cantadores e
Tocadores ao Desafio dos Açores. Para ratificação do órgão executivo
municipal da atribuição de um subsídio no valor de €2 500,00, 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 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. (565/2016/CMAH)---

2.7. Ent. 11572 – Pedido da Associação de Estudantes Campus A.H.
Universidade dos Açores, solicitando a cedência de quatro grades com
sinalização, para o dia 8 de outubro, por ocasião do desfile académico. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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.(566/2016/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
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3.1. Ent. 10783 - Pedido da Escola Secundária Tomás de Borba, para utilização
regular das Piscinas Municipais, durante o ano letivo, e respetiva isenção de
taxas. Para deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos
artigos 5.º al. a), 6.º n.º 1 al. a) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de
utilização das instalações desportivas municipais e n.º 2 do artigo 6.º do
Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(567/2016/CMAH)-----------------------------

3.2. Ent. 6521 – Pedido da Paróquia da Sé, solicitando apoio para a deslocação a
França de um grupo de jovens do 10.º ano da catequese. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos 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

no

valor

proposto

(€500,00)

(568/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 8928 – Pedido da Diocese de Angra, solicitando apoio para um concerto
de Natal com os coros das igrejas, no dia 18 de dezembro de 2016. Propõe-se
a atribuição de um subsídio no valor de €1.800,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos 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 (€1.800,00)(569/2016/CMAH)--------------

3.4. Ent. 6632 – Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo –
Turmas 1 e 2 do 9.º ano, solicitando um apoio para realização de uma viagem
de finalistas à Ilha de São Miguel. Propõe-se a atribuição de um subsídio no
valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
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
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Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto
(€500,00)(570/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 8203 – Pedido de Carolina Rocha, solicitando apoio para a participação
numa exposição individual de 6 de setembro a 1 de outubro, na Cidade de
Sevilha. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos 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

(€500,00)

(571/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 7207 – Pedido de José Duarte Soares, solicitando um apoio para a
publicação de um livro de poesia da sua autoria. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos 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)(572/2016/CMAH)------------------------------------------

3.7. Ent. 7087 – Pedido do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santo
Espírito da Ilha Terceira, solicitando apoio para realização da “VI Bienal de
Cardiologia da Terceira”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€1.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 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
(€1.500,00)(573/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 6765 – Pedido de apoio da Irmandade de Nossa Senhora do
Livramento, para os projetos da obra de reconstrução da Igreja de Santo
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António dos Capuchos. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€14.067,64. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 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
(€14.067,64)(574/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------

3.9. Ent. 11304 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, para
utilização pontual do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de dois Encontros Minibasquete, nos dias 4 de
fevereiro e 10 de junho de 2017, das 10h00 às 13h00. Para deliberação do
órgão executivo municipal no termos da alínea 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
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, autorizou este pedido.(575/2016/CMAH)----------------------------

3.10 Ent. 5365 – Pedido de apoio da Associação Vencer o Autismo, para
realização da palestra “Vencer o Autismo”. Propõe-se a concessão de um
subsídio no valor de €400,00 a atribuir em nome da ICHTUS – Associação da
Juventude do Porto Judeu. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos 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 (€400,00)(576/2016/CMAH)----------------------------------------------

4.

Minuta de protocolo e contratos

4.1. Ent. 9116 – Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município e
a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, o qual tem por objeto a
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promoção do estudo, valorização e divulgação da memória histórica das
Fortalezas de São João Baptista e São Sebastião. Para aprovação do órgão
executivo municipal, nos termos da alínea o), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta minuta de protocolo.(577/2016/CMAH)-------------------------------

4.2. Ent. 9966 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar entre o Município
e a Junta de Freguesia do Porto Judeu, tendo em vista o arranjo da Canada
da Furna, no valor de €24.840,79. Para aprovação do órgão executivo
municipal, nos termos do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato
interadministrativo.(578/2016/CMAH)----------------------------------------------------

4.3. Ent. 7885 – Aditamento ao contrato de comodato celebrado entre o Município,
a Associação Cultural Burra de Milho e o Cine-Clube da Ilha Terceira. Para
aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea o), n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.- A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou o aditamento ao contrato de comodato em causa.
(579/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

5.

Documentos para conhecimento

5.1. Ent. 11846 – E-mail da Associação dos Amigos da Pediatria da Ilha
Terceira, agradecendo pelo apoio concedido na implementação do evento “IV
Edição Hospital dos Bonecos”. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------

Fora da agenda
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Acordo de projeto entre a Universidade dos Açores e a Câmara Municipal
Ent. 12182 – Minuta de acordo de projeto entre a Universidade dos Açores e
a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio para a
realização das comemorações do quadragésimo aniversário da Universidade
na Ilha Terceira. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da
alínea o), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta do acordo a celebrar.
(580/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Protocolo entre o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e o
Município
Ent. 11381 - Protocolo de cooperação institucional entre o Instituto de
Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e o Município de Angra do
Heroísmo, no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação
Acessível”. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea
o), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração deste protocolo.
(581/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------O Presidente explicou que com este protocolo o IRHU passa a financiar os
proprietários de imóveis com mais de 30 anos de idade, localizados em
qualquer ponto da ilha e que sejam destinados ao arredamento.--------------------Os juros serão controlados e sem análise bancária, tratando-se de
empréstimos feitos pelo Banco Europeu de Investimentos à taxa fixa de 2,9%. O período máximo do referido empréstimo é de 180 meses, ficando o
proprietário obrigado a manter a casa arrendada enquanto beneficiar do apoio.
O valor da obra não pode ser superior a 750€/m2 ou a 90% do valor fiscal do
imóvel e passam a beneficiar de direito a isenção de IMI durante 5 anos e de
uma redução da taxa de IVA de 18 para 4%.----------------------------------------------A candidatura pode ser feita na página da CMAH ou na página do IRHU, onde
existe disponível um simulador que dá o valor das prestações e analisa a
viabilidade do investimento.--------------------------------------------------------------------11

Reunião extraordinária do executivo municipal
Proposta do Presidente da Câmara Municipal no sentido de ser realizada uma
reunião extraordinária no dia 31 de outubro, pelas 9:30 horas, por motivo de
aprovação

do

Orçamento

da

Edilidade,

bem

como

dos

Serviços

Municipalizados para 2016. - Aprovada por unanimidade. (582/2016/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 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, 17 de outubro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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