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No dia cinco de dezembro de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------Pelas 09H39 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do Dia
No período antes da ordem do dia o Presidente informou que está a
negociação a permuta do edifício da rua do Galo contíguo à Câmara Municipal
com os prédios da antigas oficinas. Referiu que o negócio a concretizar-se irá
permitir a reorganização dos serviços da autarquia e a disponibilização no rés
de chão da Câmara de um espaço para posto de informação turística e uma
área de exposições. Questionou qual o entendimento dos vereadores sobre a
matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou quais a vantagens da aquisição do
edifício. Ao que o Presidente informou que é uma oportunidade para além do
que já foi referido atrás, permitir a unificação e racionalização dos serviços que
se encontram dispersos, nomeadamente centralizar o serviço de atendimento,
juntando o dos Serviços Municipalizados. -------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves informou que nada tem a opor à proposta
apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou se é possível colocar as despesas das
Sanjoaninas numa folha de cálculo, para se poder agregar as despesas. Ao
que a Vereadora Raquel Ferreira informou que se trata de listagens retiradas
do programa de contabilidade, que não é possível transportar para a folha. ----O Presidente informou que a verba colocada diretamente nas Sanjoaninas de
2016 foi de 350 mil euros, tendo o montante restante sido serviços da
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autarquia, salientou que o valor final ficou abaixo do orçamentado para 2016,
que foi de 650 mil euros. ----------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias informou que existem queixas dos turistas,
nomeadamente quanto ao horário de funcionamento do Algar do Carvão e há
falta de sinalética na entrada e dentro da cidade. ---------------------------------------O Presidente informou que houve uma reunião de diversas entidades, onde
foram identificados os vários problemas existentes, tendo sido apontado a má
sinalização existente. Está-se a aguardar uma reunião com as duas Câmara
Municipais e as obras públicas, para se adotar uma sinalética igual para todo o
território. Salientou ainda que as aplicações informáticas desenvolvidas pelo
Município para a informação turística estão nível do melhor que existe a nível
do país. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves referiu entende que a sinalização a adotar deve
ser de fácil leitura para os condutores. ------------------------------------------------------

Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 24 da reunião ordinária pública de 21 de novembro 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,
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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. 14006 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a
realização de competições, nos dias 27 de novembro e 18 de dezembro, das 10h0
às 12h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados
da alínea b) do art.º 5.º, alínea d) 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 2do art.º 6.º
do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou

o

ato

administrativo

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(659/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 11541 - Convite da Associação Pais Prematuros, para que este município
se associe ao movimento internacional "Global Illumination" iluminando de cor
púrpura um edifício municipal ou monumento de destaque, no dia 17 de novembro.
Esta Câmara associou-se iluminando o Edifício dos Paços do Concelho. 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.

(660/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 12973 - Pedido da Universidade dos Açores – Escola Superior de
Saúde – Departamento de Enfermagem, Saúde Mental e Gerontologia,
solicitando o transporte e recolha de 20 colchões (tripartidos) para a Casa do Povo
do Cabo da Praia, no âmbito do encontro promovido pela Wakeseed e uma Oficina
das Emoções, que decorre entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro. 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
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de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(661/2016/CMAH)----

2.4. Ent. 14218 - Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, solicitando utilização
do Campo de Futebol do SC Os Leões e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um treino semanal , de um hora de duração, no decurso da época
desportiva 2016/2017. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos n. 3
do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos
conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do
mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e
n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles.(662/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 13555 - Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência do grande auditório do
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento.
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.
(663/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 14394 - Pedido do Regimento Guarnição nº1, solicitando utilização do
Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino, no dia 22 de Novembro, das 8h30 às 10h.
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 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 1 do art.º 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou

o

ato

administrativo

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(664/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------5

2.7. Ent. 14135 - Pedido do Comandante de Divisão da Polícia de Segurança
Pública, solicitando a colaboração desta edilidade na colocação, junto à entrada
para o parque interno do edifício sede da Polícia de Segurança Pública de Angra do
Heroísmo, de um poste de sinalização com sinal H40 – fim de estacionamento
autorizado. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3, do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da
Edilidade.(665/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 14304 – Pedido da Escola Básica 1/JI do Pico da Urze, solicitando
transporte daquela escola para a Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, no
dia 25 de novembro, destinado a 5 crianças e 1 adulto. 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. (666/2016/CMAH)----------------------------

2.9. Ent. 3742 - Proposta da Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo, na renovação, pelo período de 1 ano, até dia 1 de agosto de 2017, do
Contrato de Concessão de Uso e Utilização com Esplanada na Praça Velha para
Atividades de Cafetaria e Similares, celebrado com a empresa Pacheco & Irmão,
Lda. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3, artigo 35º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º 2, alínea a) da cláusula
1.ª do referido contrato

de concessão. A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou o ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(667/2016/CMAH)------------------------------------------------------
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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. 12611- Pedido da Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, para realização do festival de filarmónica a 10 e
11 de dezembro 2016. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(668/2016/CMAH)---

3.2. Ent. 14007 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, para
utilização do Pavilhão Municipal, para a realização de jogos, dia 22 de Janeiro e 5
de Fevereiro das 10h as 12h e 12 de Março das 10h as 11h e respetiva isenção de
taxas. Para deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º
al. b), 6.º n.º 1 al. b) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das
instalações desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas
de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(669/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 14008 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de competições, nos dias 12 de março, das 11h00 às
12h00, 9 e 30 de abril das 10h0 às 12h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea
d) 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 2do art.º 6.º do Regulamento Municipal de
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Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(670/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 14009 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de competições, nos dias 3 e 4 de março, das 10h00 às
12h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea d) 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 2do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(671/2016/CMAH)--------------

3.5. Ent.14010 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a
realização de competições, no dia 5 de março, das 10h00 às 12h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea d) 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.(672/2016/CMAH)--------------------------------------------------------

3.6. Ent. 14011 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a
realização de competições, nos dias 12 a 14 de maio, das 10h00 às 11h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea d) 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.(673/2016/CMAH)-------------------------------------------------------
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3.7. Ent. 14012 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de competições, nos dias 2 a 4 de junho, das 10h00 às
12h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea d) 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.(674/2016/CMAH)--------------

3.8. Ent. 14013 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de competições, nos dias 7 a 9 de julho, das 10h00 às
12h00. 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 b) do art.º 5.º, alínea d) 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.(675/2016/CMAH)---------------

3.9. Ent. 12318 – Pedido do Grupo de Futebol de Veteranos da Casa do Povo da
Terra Chã, solicitando apoio financeiro para as atividades a realizar em 2017,
nomeadamente, a participação no Torneio de Futebol de Veteranos em Loulé –
Algarve, bem como a receção dos Veteranos “Os Tricofaites” de Santarém. Propõese a atribuição de um subsídio no valor de €2 000,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
atribuir um subsídio no valor proposto (€2 000,00)(676/2016/CMAH)----------------

3.10. Ent. 1353/2015 – Pedido da Comissão Organizadora da Tourada dos
Estudantes de 2015, solicitando apoio para realização daquele evento. Propõe-se
a atribuição de um subsídio no valor de €900,00 a atribuir à AJITER. Para
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deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€900,00).
(677/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.11. Ent. 12549 – Pedido da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, solicitando
apoio para realização de uma visita de estudo internacional aos Estados Unidos da
América em 2017, uma vez que aquela escola possui diversos alunos residentes
nas Freguesias de Altares e Raminho. Propõe-se a atribuição de um subsídio no
valor de €2 000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor
proposto (€2 000,00)----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Edilidade ausentou-se da reunião no momento da votação
deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do CPA.
(678/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent. 13514 – Pedido da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos,
solicitando apoio para as comemorações do “Dia Europeu do Enoturismo 2016”.
Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€500,00)(679/2016/CMAH)-----

3.13. Ent. 9968 - Pedido da Irmandade de Nossa Sra. do Livramento de Angra
do Heroísmo, solicitando apoio para fazer face às despesas de deslocação de duas
formadoras para palestra no âmbito da comemoração dos 163 anos da instituição.
Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €434,36 correspondente ao
pagamento das passagens das formadoras em causa. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
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75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
atribuir um subsídio no valor proposto (€434,36)(680/2016/CMAH)-------------------

4. Protocolos e Contratos interadministrativos e de programa

4.1. Ent. 6645 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar entre o Município e
a Junta de Freguesia dos Altares , tendo em vista as obras de beneficiação da
Canada do Poço da Areia e Canada da Ribeira da Lapa, no valor de €97 126,12.
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.(681/2016/CMAH)-----------------------------------------------------

4.2. Ent. 7627 – Protocolo de integração do Campo de Futebol da Casa do Povo
de São Bartolomeu de Regatos no Parque Desportivo Municipal de Angra do
Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo, nos termos das alíneas o) e u) do
n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal
de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo.(682/2016/CMAH)---------------------------------

4.3. Ent. 10143 – Contrato programa a celebrar com a Cáritas da Ilha Terceira, o
qual tem por objeto o apoio destinado à contratação de um recurso humano para
dar continuidade ao projeto de apoio educativo pós letivo, no valor de €15 415,53.
Para deliberação do órgão executivo, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo
a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este contrato programa.(683/2016/CMAH)-----------------------------------------

4.4. Ent. 11535 – Minuta de protocolo a celebrar com a APALIT – Associação de
Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira, o qual tem por objeto a
concretização do processo de cancelamento de uma licença de transporte público
de aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros (táxis), mediante uma
compensação financeira no valor de €20 000,00 a atribuir a Francisco Mendes
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Ferreira Drumond. Para deliberação do órgão executivo, nos termos das alíneas o)
e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou este protocolo.(684/2016/CMAH)----------------------------

5. Procedimentos concursais – parecer
5.1. Int. 3825 – Emissão de parecer favorável relativamente à abertura de
procedimentos concursais para as vagas de três técnicos superiores das áreas
respetivamente de proteção civil, higiene e segurança no trabalho e comunicação e
multimédia. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 28 de fevereiro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou emitir parecer favorável.(685/2016/CMAH)------------------

6. Zona Industrial de Angra do Heroísmo
6.1. Ent. 12817- Pedido efetuado pela empresa Vidros Terceira-Comércio e
Transformação de Vidros, a solicitar a revogação do direito de superfície sobre o
lote 20 da ZIAH, sito no Caminho d'Justa, freguesia de São Bento, descrito na
Conservatória do Registo Predial com o n.º 1042 e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 1149º, tendo em conta o não pagamento de prestações trimestrais e o
não cumprimento dos prazos para o início e conclusão das obras no aludido prédio,
bem como, solicitar o pagamento relativo às 5 prestações trimestrais em atraso, em
12 prestações mensais. Para autorização da Câmara Municipal no sentido de
resgatar a cedência do direito de superfície a título de sanção, nos termos da alínea
a) e d) do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento do Parque Industrial, bem como
autorizar o pagamento das prestações trimestrais em atraso em 12 prestações
mensais, acrescidas dos respetivos juros de mora.--------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o pedido nos termos
mencionados. (686/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------

7. Voto de Congratulação – Terceira Basket Club
7.1. Ent. 12107 – Proposta no sentido de ser atribuído um Voto de Congratulação ao
Terceira Basket Club, pela vitória do “IX Troféu António Pratas/Proliga”, época
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desportiva 2016/2017. Para aprovação do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este Voto.(687/2016/CMAH)--------------------

8. Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2017
8.1. Ent. 3805 - Estabelece o fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de
2017, nos termos do n.º 2.9.10.1.11 do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais. Para aprovação do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(688/2016/CMAH)-------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1. Ent. 13842 – E-mail da organização do Festival Walk&Talk, agradecendo pelo
apoio prestado pela Câmara Municipal, aquando da realização do evento em causa.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------

9.2. Ent. 14221 – Ofício da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Terceira, EM, respeitante às comunicações efetuadas,
no que se refere à celebração do contrato programa e alteração do capital social.
Para conhecimento do órgão executivo municipal e posterior envio ao órgão
deliberativo

para

conhecimento

também.

- A Câmara

Municipal

tomou

conhecimento e deliberou enviar à Assembleia Municipal também para
conhecimento.(689/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------

9.3. Ent. 14289 – Carta da URAP – União de Resistentes Antifascistas
Portugueses, remetendo devidamente assinado o protocolo de colaboração
celebrado com a Câmara Municipal e dando conta da sua satisfação quanto ao
mesmo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------
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9.4. Ent. 14382 – Ofício da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, informando da alteração do presidente daquela Comissão.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------

9.5. Ent. 14637 – Ofício da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
agradecendo pela colaboração prestada na preparação do espaço, aquando da
reunião realizada no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------

Fora da agenda

Empreitada de Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal – 1.ª
Fase

Ent. 1433 - Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara Municipal ao
órgão executivo municipal, tendo em vista a ratificação do despacho de 30 de
novembro relativo à aprovação da minuta do contrato da empreitada de Proteção,
Consolidação e Valorização da Baía do Fanal - 1.ª Fase, nos termos do n.º 3 do art.º
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/9. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
o

ato

administrativo

praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(690/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

Protocolos
Int. 3829 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a
Irmandade de Nossa Senhora do Livramento de Angra do Heroísmo, tendo em
vista a realização da obra de reconstrução da Igreja de Santo António dos
Capuchos, localizada na Rua Santo António dos Capuchos, no âmbito do eixo “6 –
Ambiente e Eficiência dos Recursos” do Programa Operacional Açores 2020, mais
especificamente no que concerne ao objetivo “6.5.1 – Melhorar a Qualidade do
Ambiente Urbano dos Açores” e do Plano Integrado de Regeneração Urbana
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Sustentável – PIRUS, para o período 2014-2020. Para aprovação nos termos da
alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.(691/2016/CMAH)-------------

Ent. 12905 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a Santa
Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, tendo em vista a realização da obra
de reconstrução da Igreja das Concepcionistas, localizada na rua da Guarita, no
âmbito do eixo “6 – Ambiente e Eficiência dos Recursos” do Programa Operacional
Açores 2020, mais especificamente no que concerne ao objetivo “6.5.1 – Melhorar a
Qualidade do Ambiente Urbano dos Açores” e do Plano Integrado de Regeneração
Urbana Sustentável – PIRUS, para o período 2014-2020. Para aprovação 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

este

protocolo.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves ausentou-se da reunião no momento da votação
deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do CPA.
(692/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta 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, 5 de dezembro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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