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No dia dois de maio 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 9:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. -------------

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que a Central de Valorização de
Resíduos encontrava-se em paragem técnica, durante quinze dias, para que o fabricante
e os fornecedores fizessem a inspeção para procederem à entrega provisória. Salientou
que o período de testes tinha corrido muito bem, pelo que logo que esteja concluída a referida inspeção, podia-se marcar a inauguração para final de maio ou inicio de junho. --Informou ainda que estava concluída a obra da canada de Belém. Quanto a projetos em
condições de iniciar obra, informou que a do Centro Interpretativo estava em fase de concurso, o que permitiria também se iniciar o alargamento do jardim público. ---------------Referiu que já tinham sido recebidos os projetos de proteção da Baía do Fanal e do Percurso Pedestre, e que a autarquia também já tinha iniciado a limpeza dos edifícios degradados na zona do Fanal, para que se pudesse instalar as vendas ambulantes naquele local durante as Sanjoaninas, libertando a zona junto às bandeiras mantendo assim a paisagem sem obstáculos. -------------------------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias questionou porque ainda não tinha sido demolida a casa das
Figueiras Pretas. Ao que o Presidente informou que foi necessário fazer um projeto de demolição, porque existia uma parede de suporte que confrontava com a casa do lado, pelo
que era necessário evitar prejuízos para o vizinho. Referiu que existiam mais dois processos de demolição em curso, uma casa que estava embargada desde os anos sessenta no
Pico da Urze e uma em Santa Luzia que foi adquirida para fazer a ligação entre Santa Luzia e a rua da Queimada. ------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS
1.1. Aprovação da ata n.º 8 da reunião ordinária de 18 de abril de 2016. ----------------------A ata foi aprovada, por maioria com as abstenções dos vereadores, Paulo Lima
e Fernando Dias. ----------------------------------------------------------------------------------------

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. 11340 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação de Atletismo da
Ilha Terceira, para o dia 8 de novembro de 2015, destinada ao Grande Prémio da
ACM, 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.(185/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------------------2.2. Ent. 12006 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação de Atletismo da
Ilha Terceira, para o dia 22 de novembro de 2015, destinada à Corrida da Igualdade
- AJITER, 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. (186/2016/CMAH). -----------------------------------------------------------------------2.3. Ent. 13414 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação de Atletismo da
Ilha Terceira, para o dia 3 de janeiro de 2016, destinada à Corrida dos Reis, 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. (187/2016/CMAH). -----------------------------------------------------------------------2.4. Ent. 11299 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 8 de novembro de 2015, 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. (188/2016/CMAH). -------------------------------------------2.5. Ent. 12957 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 20 de dezembro de 2015, 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. (189/2016/CMAH). -------------------------------------------2.6. Ent. 817 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 31 de janeiro de 2016, 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. (190/2016/CMAH). --------------------------------------------

2.7. Ent. 1386 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 21 de fevereiro de 2016, 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. (191/2016/CMAH). -------------------------------------------2.8. Ent. 2521 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 13 de março de 2016, 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. (192/2016/CMAH). -------------------------------------------2.9. Ent. 3931 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – Terceira
Automóvel Clube, para o dia 10 de abril de 2016, 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. (193/2016/CMAH). --------------------------------------------------2.10. Ent. 12285 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os
Leões”, para o dia 28 de novembro de 2015, destinada a baile, 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.
(194/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------2.11. Ent. 12674 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os
Leões”, para os dias 5, 12 19 e 26 de dezembro de 2015, 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 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (195/2016/CMAH). ---------------------------------------------------------------------2.12. Ent. 411 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os
Leões”, para os dias 23 e 30 de janeiro de 2016, 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 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (196/2016/CMAH). ---------------------------------------------------------------------2.13. Ent. 1151 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os
Leões”, para os dias 6, 8, 13 e 20 de fevereiro de 2016, 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 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (197/2016/CMAH). ---------------------------------------------------------------------2.14. Ent. 3276 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os
Leões”, para o dia 24 de março de 2016, destinada a baile, 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.
(198/2016/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------2.15. Ent. 3910 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os
Leões”, para os dias 9, 16, 23 e 30 de abril de 2016, 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 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (199/2016/CMAH). –--------------------------------------------------------------------2.16. Ent. 12337 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube
Angrense, para o dia 29 de novembro de 2015, destinada a lançamento de
foguetes, 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. (200/2016/CMAH). -------------------------------------------------2.17. Ent. 12230 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Fanfarra Operária
Gago Coutinho e Sacadura Cabral, para o dia 8 de dezembro de 2015, destinada
a lançamento de foguetes, 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. (200/2016/CMAH). ------2.18. Ent. 859 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de ruído,
efetuado pela Associação Marcha dos Veteranos, para os dias 5, 6, 7 e 8 de
fevereiro de 2016, destinada a bailes de Carnaval, 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. (201/2016/CMAH). ------2.19. Ent. 607 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Corpo Nacional de
Escutas - Agrupamento 654 - Ribeirinha, para os dias 29 de janeiro, 6 e 8 de
fevereiro de 2016, destinada a bailes de Carnaval, 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. (202/2016/CMAH). -------

2.20. Ent. 815 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de ruído,
efetuado por Florbela Vieira Pereira Alves, para o dia 30 de janeiro de 2016,
destinada a baile, 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.(203/2016/CMAH). --------------------------------------------------2.21. Ent. 1206 – Pedido de isenção de taxas, referente a licenciamento de espetáculos
de variedades taurinas, efetuado por Rui Miguel Cunha Ataíde Bettencourt, para
o dia 6 de fevereiro de 2016, destinada à Tourada dos Estudantes, 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.
(204/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------2.22. Ent. 931 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Associação Cultural
do Porto Judeu, para o período de 6 a 9 de fevereiro de 2016, destinada a
lançamento de foguetes, 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. (205/2016/CMAH). -------

2.23. Ent. 2941 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Associação Festa
dos Trintões, para o dia 9 de abril de 2016, destinada ao aniversário, 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. (206/2016/CMAH). ---------------------------------------------------------------------

2.24. Ent. 1659 – Alteração da entidade a pagar o apoio no valor de €1.000,00, concedido em reunião de 21-03-2016 ao grupo musical Myrica Faya, o qual deverá ser
pago à Real Extudantina dos Açores – Tuna de Extudantes Açorianos, associação à qual pertence aquele grupo. 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 Ferreira. (207/2016/CMAH). ---

2.25. Ent. 3927 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando utilização, e
isenção de pagamento, do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, nos dias 12
e 19 de Abril das 8H30 às 9h45, para realização de treinos de futsal. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33,
conjugada com o 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 (208/2016/CMAH). ----------------------------------------------

2.26. Ent. 3926 - Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo para a cedência gratuita de 50 cadeiras, 2 projetores para o interior e iluminação exterior da Igreja do
Regimento, de 12 a 18 do corrente mês de abril, para a realização de um concerto.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea
c), do Regulamento Municipal de Taxas, e da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33,
conjugada com o 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. (209/2016/CMAH). ----------

2.27. Ent. 3886 - Pedido do Centro de Formação de Escolas dos Concelhos do Barreiro e Moita, solicitando apoio na cedência de autocarro para dar a volta à ilha
dos 60 participantes da Ação de Formação "Novas Abordagens Integradas, Transversais e Horizontais em Educação Sexual". Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, conjugada com o 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.
(210/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------------

2.28. Ent. 4118 - Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra do Heroísmo, solicitando apoio no transporte dos estudantes de Angra para evento a realizar na Praia da Vitória. Para ratificação do órgão executivo municipal termos da
alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, conjugada com o 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. (211/2016/CMAH). -----------

2.29. Ent. 4531 – Pedido da EB1/JI do Pico da Urze, solicitando transporte para 13 crianças e 2 adultos nos dias 3 de maio e 7 de junho. Para ratificação do órgão executivo municipal termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, conjugada com o 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. (212/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------

2.30. Ent. 4319 - Pedido do Jardim de Infância "O Ninho", solicitando apoio na cedência gratuita do tanque pequeno das Piscinas Municipais para atividade a desenvolver no dia 30 de abril. Para ratificação do órgão executivo municipal termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33, conjugada com o 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. (213/2016/CMAH).
-------------------------------------------------------------------------------------

2.31. Ent 3934 – Ofício enviado pela Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras a solicitar
a renovação, por mais cinco anos, do contrato de comodato celebrado a 7 de abril
de 2014, da cedência gratuita do Parque de Campismo das Cinco Ribeiras e das
estruturas de apoio, bar e casa. Para ratificação da Câmara Municipal da renova-

ção do contrato de comodato celebrado com a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (214/2016/CMAH). -------------------------------------------

3.

Alterações ao Orçamento dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

3.1. Ent. 1937 – Primeira alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos
de 2016 dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo. 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,

em

retificação

à

deliberação

de

18-04-2016

(n.º

183/2016/CMAH) que aprovou este documento indevidamente. - A Câmara Municipal, por maioria, ratificou o ato administrativo praticado pelos Serviços Municipalizados, com a abstenção do Vereador Alonso Miguel. (215/2016/CMAH).
--------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 4587 – Segunda alteração ao Orçamento de 2016 dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo. 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 maioria, ratificou o ato administrativo praticado pelos Serviços
Municipalizados,com

a

abstenção

do

Vereador

Alonso

Miguel.

(216/2016/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
4.

Atribuição de apoios nos termos 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. 4477 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, para utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo, para realização de um Torneio Regional Inter Associações sub 14, nos dias 10,11 e 12 de Junho de 2016 e respetiva
isenção de taxas no valor de 540€. 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.(217/2016/CMAH). ----------------------------

4.2. Ent. 4476 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, para utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo, para realização de um Torneio Regional Inter Associações sub 12, nos dias 27,28 e 29 de Maio de 2016 e respetiva
isenção de taxas no valor de 410€. 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. (218/2016/CMAH). ---------------------------

4.3. Ent. 2060 - Pedido da Ordem dos Arquitetos, Delegação dos Açores, para a cedência gratuita do Teatro Angrense, bem como apoio técnico e logístico para a realização de um simpósio da Ordem a 14 de outubro, para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (219/2016/CMAH). ---------------------------------

4.4. Ent. 3282 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a deslocação de atleta de quadriatlo à última etapa do campeonato alemão de
Quadriatlo. Propõe-se a atribuição de €1.000,00. Para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deli-

berou atribuir um subsídio no valor proposto de (€1.000,00).(220/2016/CMAH).
-------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 3304 - Pedido do Clube de Karaté Shotokan, solicitando apoio financeiro e logístico para as atividades a decorrer em 2016. Propõe-se a atribuição de €2.000,00
e apoio logístico na montagem e desmontagem de estruturas necessárias aos eventos. Para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro, 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), bem como apoiar na montagem e desmontagem das estruturas
necessárias.(221/2016/CMAH). ---------------------------------------------------

4.6. Ent. 3882 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, para utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo, para realização de treinos de seleções AFAH, 31 de Maio, 2,6,8,15,17,20,22 de Junho de 2016 e respetiva isenção de
taxas no valor de 240,00€. 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. (222/2016/CMAH). ---------------------------

4.7. Ent. 3792 - Pedido do Clube de Ténis da Ilha Terceira, para utilização dos Campos
de Ténis Municipais, para realização de III Torneio Seniores Ilha Terceira, a 27,28 e
29 de Maio de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 360€. 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.

(223/2016/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 3793 - Pedido do Clube de Ténis da Ilha Terceira, para utilização dos Campos
de Ténis Municipais, para realização de torneio Regional de Veteranos, a 1, 2 e 3 de

Julho de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 360€. 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.(224/2016/CMAH).
--------------------------------------------------------------------------------------

4.9. Ent. 3794 - Pedido do Clube de Ténis da Ilha Terceira, para utilização dos Campos
de Ténis Municipais, para realização de torneio de Seniores, a 14,15 e 16 de Outubro de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 360€. 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.(225/2016/CMAH).
--------------------------------------------------------------------------------------

4.10. Ent. 3795 - Pedido do Clube de Ténis da Ilha Terceira, para utilização dos Campos de Ténis Municipais, para realização de torneio de Veteranos, a 4,5 e 6 de Novembro de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 360€. 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.
(226/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------

4.11. Ent. 3796 - Pedido do Clube de Ténis da Ilha Terceira, para utilização dos Campos de Ténis Municipais, para realização de torneio de Veteranos, a 25,26 e 27 de
Novembro de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 360€. 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.
(227/2016/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

4.12. Ent. 4555 – Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade –
Professora Joaquina Novo, solicitando o transporte dos alunos do Curso Operadores Agrícolas, no dia 14 de junho à Quinta do Martelo, para realização de uma visita de estudo. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(228/2016/CMAH).

4.13. Ent. 3719 – Pedido da Comissão do Império da Ribeira Seca – Vila de São Sebastião, solicitando apoio para a reparação de 30 mesas e 60 bancos para a dispensa do Império da Ribeira Seca. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor
de €1.500,00. Para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€1.500,00). (229/2016/CMAH). ----------------------------

4.14. Ent. 3343 – Pedido da Direção Regional da Agricultura, solicitando o transporte
nos dias 5, 6 e 7 de maio para produtores/criadores de outras Ilhas, que vão participar num evento a realizar por aquela Direção Regional. Para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido. (230/2016/CMAH). ---------------------------------

4.15. Ent. 4586 – Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, solicitando o transporte para 8 alunos no dia 4 de maio, tendo em vista uma visita de estudo
à Bio Fontinhas. Para deliberação 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 75/2013, de 12 de
setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(231/2016/CMAH). --------------------------------------------------------------------------

4.16. Ent. 2662 – Pedido da Associação Açoriana dos Criadores dos Cães Barbados
da Ilha Terceira, solicitando apoio para fazer face às despesas com a organização
da “2.ª Especializada do Cão Barbado da Ilha Terceira”, que se realizará a 25 de junho, incluída no programa das Festas Sanjoaninas 2016. Propõe-se a atribuição de
um subsídio no valor de €2.500,00. Para deliberação 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
75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€2.500,00) (232/2016/CMAH).

4.17. Ent. 3449 – Pedido da Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo n.º 105 –
Lameirinho – Conceição, solicitando um apoio para as obras de remodelação da
sede daquele grupo. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €700,00.
Para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto
(€700,00).(233/2016/CMAH). ---------------------------------------------------------

4.18. Ent. 1918 – Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, solicitando um apoio para
serviços de conservação no edifício do império daquela freguesia. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.300,00 à Irmandade do Divino Espírito Santo
da Serreta. Para deliberação 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 75/2013, de 12 de setembro,
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor
proposto (€1.300,00). (234/2016/CMAH). -----------------------------

4.19. Ent. 2625 – Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, solicitando que a Câmara Municipal se associe como patrocinadora no seminário “Envelhecimento Ativo e Formação ao longo da Vida”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação 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 75/2013,

de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um
subsídio no valor proposto (€500,00). (235/2016/CMAH). --------------

5.

Minutas de protocolos

5.1. Ent. 2367 – Renovação de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a
Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira, no valor de €5.000,00, tendo
por objeto a cooperação logística e financeira entre os dois outorgantes, no âmbito
das atividades a que se propõe aquela Associação. 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
renovação deste protocolo. (236/2016/CMAH). ----------------------------------------------

5.2. Ent. 2123 – Renovação de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a
AMI – Assistência Médica Internacional, no valor de €4.250,00. 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. (237/2016/CMAH). -------------------------------

6.

Relatório de contas,plano de atividades e orçamento

6.1. Ent. 4369 – Ofício n.º 113, da TERAMB, EM, remetendo o Relatório de Gestão e
Contas do exercício de 2015, para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea c) artigo 20.º do estatutos da Teramb e posterior envio à Assembleia
Municipal, para efeitos de fiscalização. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou o relatório em questão e deliberou remeter o mesmo à Assembleia
Municipal, para os efeitos supra mencionados. (238/2016/CMAH). -

6.2. Ent. 4440 – Ofício da TERAMB, EM, n.º 111, remetendo os seguintes documentos
para aprovação do órgão executivo, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º
dos Estatutos daquela empresa: -------------------------------------------------------------------- Plano de Atividades e Orçamento para 2016 no valor de € 3.340.880.80.-------------- Minuta do contrato programa entre a TERAMB e os Municípios de Angra do He-

roísmo e da Praia da Vitória. --------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias disse que existiam dúvidas sobre a justificação para as
receitas apresentadas. Deveria estar mais explicito o peso de alteração de tarifas
apresentada. Seria muito importante que a exploração não fosse deficitária, propôs
que as taxas do matadouro fossem aumentadas. ---------------------------------------------O Presidente referiu que as receitas eram essencialmente dos resíduos, dos salvados da CVE e da venda de eletricidade. Quanto à alteração da tarifa tratava-se de
uma decisão já tomada à três anos e que em cada ano aumenta cinco euros, no
sentido da convergência dos produtores privados para a tarifa pública. No seu entender, as contas eram equilibradas pela venda de energia, mas isso dependia da
construção da central reversível, concluiu que só o futuro dirá se se poderá equilibrar a exploração. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal,por maioria, aprovou estes documentos com os votos
contra dos Vereadores Fernando Dias, Catarina Matias e Alonso Miguel, e deliberou remeter os mesmos à Assembleia Municipal para conhecimento.
(239/2016/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

7.

Proposta de regalias para Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo

7.1. Ent. 2239 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de serem atribuídas aos
bombeiros voluntários do Corpo de Bombeiros de Angra do Heroísmo, as seguintes
regalias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------a) Isenção de pagamento das taxas municipais referentes a operações urbanísticas relacionadas com a habitação própria e permanente; -----------------b) Aplicação mensal da tarifa social de consumo de água para habitação própria e
permanente; ----------------------------------------------------------------------------------------c)

Acesso gratuito aos equipamentos desportivos municipais. ----------------------------

d) Contratação dos seguros de responsabilidade civil dos membros voluntários da
Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 23.º, alínea j)
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta, devendo ser elaborado um regulamento para a
implementação desta deliberação. (240/2016/CMAH). -------------------------------------

8.

Atribuição insígnias e votos de louvor

8.1. Int. 1355 – Proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município de Angra
do Heroísmo à Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, pela realização de obras de alto mérito e pela prestação de serviços excecionalmente relevantes à comunidade durante cinco séculos. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do artigo 4.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação
esta proposta foi aprovada por unanimidade.(241/2016/CMAH). ----------

8.2. Int. 1362 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultural a Norberto Ávila, pelo relevante papel como dramaturgo, romancista, contista e poeta.
Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do
artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação, por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por unanimidade. (242/2016/CMAH). ----------------------------------------------

8.3. Int. 1360 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultural a Nellie Leal Pedro, pelo seu percurso e dedicação em prol da cultura açoriana. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do artigo 5.º
do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação, por escrutínio secreto, esta proposta foi aprovada por
unanimidade. (243/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------

8.4. Int. 1366 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Profissional a
Francisco Dolores Monteiro Borges de Medeiros, pela sua notável atividade de
sacerdote. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da
alínea a) do artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após votação, por escrutínio secreto, esta proposta foi aprovada por unanimidade. (244/2016/CMAH). ----------------------------

8.5. Int. 1358 - Proposta de atribuição de um voto de louvor ao Clube de Karaté do
Shotokan de Angra do Heroísmo, pela ação meritória, na expansão da prática
desportiva no seio dos seus associados e da comunidade e no concelho de Angra
do Heroísmo. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal – A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este Voto de Louvor. (245/2016/CMAH). --

8.6. Int. 1361 – Proposta de atribuição de um Voto de Louvor, que expressa uma justa
homenagem à Universidade dos Açores, pela celebração do 40.º aniversário. Para
deliberação e submissão à Assembleia Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este Voto de Louvor. (246/2016/CMAH) ------------------------

INFORMAÇÕES
9.

Documentos para conhecimento

9.1. Ent. 3717 – Ofício de Ricardo Rocha em nome do grupo criado no âmbito do curso
de Técnico de Vendas do INETESE, agradecendo pelo apoio prestado para o projeto
realizado intitulado “Análise de prospeção comercial à zona económica do centro da
cidade de Angra do Heroísmo (ZECCAH)”, remetendo o respetivo relatório. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta 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. -------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

