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No dia seis de abril de dois mil e dezoito 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 antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente informou que irá acompanhar o
Presidente do Governo Regional a convite deste, na visita à cidade irmã de
Florianópolis, por ocasião dos 270 anos de presença açoriana em Santa Catarina,
no Brasil. -------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à avaliação global das obras em curso informou que as situações mais
complexas eram as da obra de reperfilamento da Grota do Vimial, em que as
recentes chuvadas danificaram mais um troço do muro de suporte em construção e
da pavimentação da rua José Silvestre Ribeiro que se encontra parada porque a
pedra de calçada que estava a ser utilizada não era adequada. --------------------------Informou ainda que a obra de proteção da Baía do Fanal já se tinha iniciado e que
brevemente começará a fase de enroncamento e que se estava a concluir a
plantação dos dragoeiros no percurso pedestre. ----------------------------------------------A Vereadora Rita Andrade questionou quando estava previsto o pagamento da
primeira tranche dos contratos interadministrativos. ------------------------------------------O Presidente informou que ainda não foi pago porque ainda estão em execução
projetos de 2017, o que levou à transição de despesa para 2018, sendo agora
apenas possível a cabimentação dos projetos de 2018 com a aprovação do saldo
de gerência. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra questionou o ponto da situação dos apoios à habitação
degradada. Ao que o Vice-Presidente informou que a aprovação das candidaturas
são comunicadas por ofício ao requerente e posteriormente remetida a requisição,
mais uma vez a questão é que muitas requisições transitam de ano por falta de
execução o que dificulta a cabimentação. -------------------------------------------------------2

O Vereador Miguel Bezerra questionou se estava feito o levantamento das
necessidade das zonas balneares e se o assunto iria ser abordado com as
respetivas juntas de freguesia. ---------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que o levantamento estava feito e qeu já foram
efetuados contatos com as juntas de freguesia e em alguns casos foram feitas
visitas conjuntas aos locais. -------------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra questionou quando se iriam colocar os sinais de trânsito
em São Sebastião. O Presidente informou que tem de haver um controlo dos sinais
que saem um vez que autarquia apenas assume a sinalética nas vias municipais. -A Vereadora Rita Andrade chamou atenção da grave situação em que se encontra
a Rádio Clube de Angra. Ao que o Presidente informou que a autarquia tem um
contrato anual com a aquela entidade que cumpre nos limites da legalidade. --------O Vereador Miguel Bezerra questionou se irá haver comparticipação para a
participação das juntas de freguesia no desfile das Sanjoaninas. E questionou
como é feito o licenciamento 0, uma vez que tiveram indicação que algumas
empresas não pagaram as taxas. ----------------------------------------------------------------Em relação à primeira questão o Presidente esclareceu que se dará o apoio
logístico necessário e que quanto à decisão da representação ficará a cargo de
cada junta. Relativamente ao licenciamento 0 este é gerido pelo Governo Regional,
através da Direção Regional de Apoio ao Investimento. -------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária pública de 16 de março de 2018.
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
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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. 1577 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo e respetiva
isenção de taxas, para a realização do Torneio de Apuramento do Campeão da
AFAH, Juniores B, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. 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 d) 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, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (150/2018/CMAH)---------------------------------

2.2. Ent. 2521 - Pedido da Associação Basquetebol Ilha Terceira, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um treino sub 16F , no dia 25 de fevereiro, das 10h00 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 c) do
art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento
de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(151/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 3417 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo de Futebol do SC Os Leões e respetiva isenção de
taxas, para a realização dos treinos das seleções de ilha, nos dias 20, 27, 29 e 31
de março, das 19h00 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
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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.(152/2018/CMAH)-------------------------------------------------------

2.4. Ent. 2583 - Pedido da Direção Regional da Cultura, solicitando apoio na
cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, e respetiva logística, para realização do Encontro Internacional de
Arqueologia Subaquática. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.(153/2018/CMAH)-------------

2.5. Ent. 3620 - Pedido da Associação Cultural Burra de Milho, solicitando a
limpeza e pintura branca na paragem de Urbana junto à Casa de Saúde de São
Rafael, antes de procederem à intervenção na referida paragem. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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. --------------------------------------------Sobre as relações entre a Associação e Autarquia a Vereadora Rita Andrade
chamou a atenção para a ilegalidade existente na utilização de grande parte dos
fundos do contrato referente ao orçamento jovem 2016 para fins do funcionamento
da mesma e não para o objeto do mesmo, que se encontra patente no e-mail que
acompanha. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles esclareceu que a Associação tem demonstrado a intenção
de concluir a execução do projeto, tendo pontualmente os recursos sido utilizados
por questões de sobrevivência da mesma, referiu ainda que se iria solicitar o
relatório e que posteriormente seriam tomadas as decisões adequadas. --------------- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (154/2018/CMAH) ---------------------------------

5

2.6. Ent. 2614 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando a
utilização do Pavilhão Multiusos Pedro Francisco, bem como a cedência de uma
tenda e um palco, no âmbito da 7.ª edição do Festival de Bandas Filarmónicas, a
realizar de 14 a 19 de março. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.

(155/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 1885 - Pedido da associação Palpita Talento, solicitando apoio logístico
(tendas pop up, grades e material de decoração), para a realização do evento
"Museu Eletrónico" a realizar no dia 31 de Março. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.(156/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 2968 - Pedido da ART - Associação Regional de Turismo, solicitando
apoio na cedência das cabines de tradução simultânea para as V Jornadas de
Animação e Reflexão Turística. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.(157/2018/CMAH)------------

2.9. Ent. 3437 - Pedido do Departamento Curricular de Ciências Físicas e
Naturais da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo, solicitando
transporte nos dias 20 e 22 de março, para visita de estudo/passeio científico com
35 alunos em cada dia, no âmbito da XVI Semana da Ciência. Para ratificação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º e do n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
6

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Raquel Ferreira.
(158/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 3429 – Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando o transporte de 42 alunos no dia 21 de março da Escola da Ribeirinha
para a Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo e respetivo regresso, a fim
de participarem na Semana da Ciência. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.
(159/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 3543 – Pedido da Direção Regional da Organização e Administração
Pública,

solicitando a cedência de uma sala, bem como apoio logístico, para

realização de uma ação de formação para eleitos locais e trabalhadores das Juntas
de Freguesia. 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.(160/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 3632 – Pedido da Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, solicitando o
empréstimo de grades para interrupção de trânsito nos dias 18 e 30 de março, no
âmbito das procissões de Penitência e do Senhor Morto. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.(161/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------
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2.13. Ent. 3641 - Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento
solicitando o apoio da Câmara na cedência de 31 bilhetes para sessões de cinema
de março. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do art.º 33º 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.(162/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.14. Ent. 3943 – Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio
logístico para a realização do evento comemorativo do dia internacional do Jazz
2018, a ter lugar no dia 30 de abril. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.(163/2018/CMAH)-------------

2.15. Ent. 3824- Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando apoio
financeiro

(€1 500,00) e logístico para realização do evento - "Noite Angra +

Jovem", a realizar no dia do Estudante. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.
(164/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.16. Ent. 777 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Associação Cultural
do Porto Judeu, tendo em vista o apoio nas despesas inerentes à organização do
Festival de Bandas Filarmónicas do Porto Judeu 2018, no valor de €15 500,00.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(165/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------
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3. Serviços Municipalizados – 3.ª alteração ao Orçamento e PPI 2018
3.1. Ent. 3723 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo a terceira alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos
para 2018. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados
da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e 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 Conselho de Administração daqueles Serviços.
(166/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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

4.1. Ent. 92 - Pedido da Freguesia da Vila de São Sebastião, solicitando apoio
logístico para o Festival do Garajau que decorrerá de 20 a 30 de abril. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(167/2018/CMAH)----------------------------------

4.2. Ent. 440 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando o
restante apoio no valor de 3.000,00€, para a promoção da 1.ª etapa da Taça do
Mundo de Quadriatlo 2018 e Campeonato Europeu, previsto para dia 25 de março
de 2018. Propõe-se a atribuição do apoio no valor solicitado. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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
9

atribuir o apoio solicitado (€3 000,00)(168/2018/CMAH)----------------------------------

4.3. Ent. 2036 – Pedido da Universidade dos Açores – Departamento de
Ciências Agrárias, solicitando apoio para a deslocação a Portugal Continental de
um grupo de nove estudantes e um professor do 2.º ano do curso de Ciências
Agrárias, a fim de visitarem explorações de interesse na área de produção animal.
Propõe-se a atribuição do apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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)(169/2018/CMAH)-------------------------------------

4.4. Ent. 3483- Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,
solicitando apoio nos transferes dos alunos de outras ilhas para participação nos
Jogos Desportivos Escolares. Propõe-se a atribuição do apoio no valor de €468,00.
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

apoio

proposto

(€468,00)

(170/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 1923 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo dos Quatro
Cantos, solicitando a cedência de um palco, para a realização das festividades
anuais daquela Irmandade, que terão lugar de 19 a 28 de maio. 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.(171/2018/CMAH)------------------------------------------------------

4.6. Ent. 3348 – Pedido da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia
de Angra do Heroísmo, solicitando apoio no âmbito de um projeto de turma do 2.º
ano do curso de geriatria. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
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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 apoio no valor proposto (€500,00)----(172/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent. 137 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio financeiro para construção de recinto desportivo junto à Escola
Profissional da Santa Casa. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €11
920,70. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€11 920,70)----------------(173/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 561 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a edição do volume VI da obra Anais da Ilha Terceira. Propõe-se a atribuição
de um subsídio no valor de € 32 151,60. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€32 151,60)(174/2018/CMAH)--------------------------------------------------------

4.9. Int. 781 – Proposta do Vice Presidente da Câmara, no sentido de ser
atribuído um apoio no valor de €500,00 a cada marcha de adultos e de crianças
que participarem nas Sanjoaninas 2018, e €2 500,00 para a marcha oficial das
Festas Sanjoaninas 2018. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----

A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

proposta.

(175/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5. Aprovação de minutas
5.1. Int. 789 – Minutas de protocolo a celebrar com as Unidades Orgânicas do
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Sistema Educativo do Concelho de Angra do Heroísmo. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, tendo em vista a concessão de apoio para pequenas
reparações nos edifícios escolares de ensino sob a tutela das seguintes Unidades
Orgânicas do Sistema Educativo:-----------------------------------------------------------------Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo: €12 500,00;-----------------------------Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond: €5 000,00;---------------------Escola Básica Integrada dos Biscoitos: €5 000,00.-------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração dos protocolos
supramencionados.(176/2018/CMAH)----------------------------------------------------------

5.2. Int. 900 – Minutas de protocolo a celebrar com as Unidades Orgânicas do
Sistema Educativo do Concelho de Angra do Heroísmo, tendo em vista a
concessão de apoio para:---------------------------------------------------------------------------Execução de Atividades e Projetos Pedagógicos e execução do Plano Integrado de
Combate à Exclusão Social e de Prevenção do Abandono Escolar:---------------------- Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade: €11 354,00;------------------------- Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond: €10 547,00.-----------------Execução de Atividades e Projetos Pedagógicos:---------------------------------------------- Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo: €5 900,00.-----------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) do n.º 1 do
art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou a celebração dos protocolos supramencionados.-------(177/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Int. 744 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio nas
despesas correntes do ano de 2018. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) 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, aprovou a celebração
do protocolo supramencionado.(178/2018/CMAH)-----------------------------------------
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5.4. Ent. 3999 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Câmara do Comércio
de Angra do Heroísmo, tendo em vista a execução e atualização da Plataforma
desenvolvida no âmbito do projeto INNOVATUR. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea ff) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a
celebração do protocolo supramencionado.(179/2018/CMAH)------------------------

5.6. Int. 3370 – Contrato programa entre o Município e a Tertúlia Tauromáquica
Terceirense, tendo em vista o apoio na organização de todos os eventos
promovidos em parceria com as Sanjoaninas, nomeadamente, corridas de toiros,
touradas à corda e outras manifestações taurinas e desfiles, no valor de €100
000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) do
n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,
por

unanimidade,

aprovou

a

celebração

deste

contrato

programa.

(180/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 15687- Pedido da Astécia -

Banco Alimentar contra a Fome,

solicitando a renovação do protocolo atualmente em vigor, no valor de €5 000,00.
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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou a renovação deste protocolo.(181/2018/CMAH)------------

5.8. Ent. 1223 - Pedido da AMI- Assistência Médica Internacional, solicitando
que o pagamento da 2ª tranche do apoio seja feito em 2018, em virtude de não
terem conseguido apresentar o relatório da obra até 31/12/2017, conforme previa o
contrato programa. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(182/2018/CMAH)-------------

5.9. Ent. 15066 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Ordem dos Médicos
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Veterinários (OMV), tendo por objeto a cooperação e o intercâmbio, de forma a
implementar o Programa de Apoio de Saúde Preventiva a Animais em Risco –
Cheque Veterinário. Para deliberação do órgão executivo municipal, do seguinte:
-aprovação do protocolo – aprovado por unanimidade.------------------------------------decidir as modalidades – aprovadas as constantes da cláusula 6.ª do
protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------determinar a forma de pagamento – aprovada a determinada na alínea a) da
cláusula 9.ª do protocolo.-------------------------------------------------------------------------(183/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.10. Ent. 3184 - Pedido da AJITER - Associação Juvenil da Ilha Terceira,
solicitando apoio financeiro e logístico para realização do concurso Angra Sound
Bay 2018. Propõe-se a atribuição do apoio no valor de €11 500,00. 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, autorizou este pedido.(184/2018/CMAH)----------------------------------

6. Atribuição de Bolsas de estudo
6.1. Ent. 571 - Informação da Unidade de Cultura e Desenvolvimento
Socioeconómico, com solicitações de alunos que frequentam o ensino superior e
respetivas propostas. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
do artigo 29.º Regulamento do Sistema Municipal de Apoio Complementar à
Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

autorizou

os

pedidos

solicitados

e

constantes

desta

informação. (185/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------

7. Constituição da Comissão Municipal de Trânsito
7.1. Int. 2795 - Proposta

do Presidente da Câmara, no sentido de serem

designados os membros para integrar a Comissão Municipal de Trânsito de
Angra do Heroísmo, nos termos das alíneas ee) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro. Para aprovação desta proposta e revogação da
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deliberação camarária n.º 547/2017/CMAH de 17-10-2017. - A Câmara Municipal,
por

unanimidade,

aprovou

esta

proposta

e

revogou

a

deliberação

supramencionada.(186/2018/CMAH)------------------------------------------------------------

8. Norma de Controlo Interno
8.1. Int. 713 - Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal do Heroísmo. Para
aprovação do órgão executivo municipal, e remessa ao órgão deliberativo para
apreciação e votação, nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º e da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este documento e deliberou remeter ao órgão deliberativo para apreciação e
votação.(187/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento
9.1. Ent. 4049 – Ofício do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos
Açores, agradecendo pela disponibilidade e interesse, bem como profissionalismo
e empenho dos serviços da Câmara Municipal, aquando das comemorações do Dia
Mundial da Proteção Civil. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

9.2. Ent. 4007 – Ofício da Ordem dos Psicólogos Portugueses, agradecendo
pela cedência do Centro Cultural e de Congressos, bem como a sala da Startup,
aquando da realização dos cursos de rastreio, avaliação e tratamento da
depressão. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

9.3. Int. 787 – Terceira alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da
Câmara Municipal, para 2018. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e quarenta e cinco 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, 6 de abril de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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