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No dia dezassete de maio de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------------------------------Pelas 09:39 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da Ordem do Dia

O Presidente informou que na sequência da solicitação de reunião aos Diretores
Regionais com tutela em matéria de transportes e turismo, a reunião foi efetuada no
dia de ontem com os membros do Governo da matéria, tendo sido abordados
diversos assuntos relativos à acessibilidades à ilha. -----------------------------------------O Vereador Marcos Couto defendeu a realização de mais um ligação no transporte
marítimo de mercadorias entre Lisboa e Leixões para a Terceira. ------------------------O Vereador Miguel Bezerra propôs a criação de um programa POSEI para os
transportes na Região. -------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que já estão abertos novos avisos para o PO 2020. -----------Informou ainda que reuniu com o Arquiteto Siza Vieira relativamente às questões de
instalação dos pontos de rede e de comunicações no edifício do Centro
Interpretativo, tendo ficando assente que a estrutura irá ficar o mais aberta possível
de forma a permitir diversas disposições nas salas. -----------------------------------------Na sequência do acidente de viação com vitimas mortais envolvendo uma
procissão na freguesia das Quatro Ribeiras, foram levantadas novamente as
questões de segurança relacionadas com as inúmeras manifestações religiosas
que ocorrem no concelho e para as quais não existem meios e recursos suficientes
para o acompanhamento de todos estes eventos, pelo que o Presidente informou
que se estava a articular com a Diocese formas de se melhorar a informação às
populações e as medidas de segurança de forma a não ferir as tradições sem
onerar em demasia a já frágil capacidade económica das entidades que organizam
este tipo de manifestações. --------------------------------------------------------------------------
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Os Vereadores do PSD à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo manifestaram o
seu descontentamento quanto à opção de pavimento imposta para o espaço que
fica em frente da Câmara Municipal, manifestando-se contra a introdução de um
novo elemento arquitetónico na praça, sendo que em seu entender se devia ter
optado por manter a calçada anteriormente existente, elevando-a apenas para os
níveis da praça e passeio existente em frente da Câmara Municipal. Alertaram
ainda para o facto da opção por lajes de pedra serrada ser extremamente perigosa
em dias de chuva, uma vez que se torna escorregadia. ------------------------------------Os Vereadores do PSD à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo manifestaram
ainda o seu desagrado pelo modelo de organização das Sanjoaninas. O modelo
atualmente utilizado, e que se baseia na internalização da organização das festas
é, em seu entender, redutor e limitativo da participação da Sociedade Civil nestas
que são as mais representativas festas profanas da Região. Relembraram que foi a
diversidade de ideias dos diferentes presidentes de comissões que ao longo de
anos deram o seu cunho pessoal às festas e que as elevaram ao nível que
atualmente conhecemos. O recente problema com as marchas não é mais do que o
resultado do fechamento da edilidade a novas ideias capazes de trazer inovação e
criatividade a umas festas que começam a pecar por repetitivas. Assim, e como
forma de devolver as festas à Cidade e ao Concelho, são favoráveis à criação de
uma Equipa de Projeto (figura jurídica prevista no regulamento da Câmara), já para
a realização das próximas festividades de 2020. Esta figura jurídica permitirá que a
edilidade controle os gastos na realização das festas, impedindo os abusos de
outros tempos, ao mesmo tempo que devolverá a organização à população. ---------

Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 9 da reunião ordinária de 3-05-2019.-------------------------A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------
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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. 4013 – Pedido de parceria da Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo para a realização do evento “Wine in Açores – Terceira 2019”, de 3 a 5
de maio, no valor de 23.600,00€ (vinte e três mil e seiscentos euros). -----------------Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º 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 praticado pelo Presidente
da Edilidade.(294/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 6251 – Pedido do Serviço de Desporto da Terceira para o apoio no
transporte de alunos e professores das escolas de outras ilhas que participam no
Mega Sprinter, de 14 a 14 de fevereiro.---------------------------------------------------------Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º 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 praticado pelo Vereador
Guido Teles.(295/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------2.3. Ent. n.º 5936 - Pedido da Associação Nascer e Crescer Feliz, solicitando
utilização de uma tenda pop-up e uma mesa, no Relvão, para a realização da
Caminhada do Dia da Mãe, no dia 5 de Maio, das 10h00 às 11h30. Para ratificação
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do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013
de 12 de Setembro.-----------------------------------------------------------------------------------Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º 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 praticado pelo Vereador
Guido Teles.(296/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 6372 – Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra do
Heroísmo a solicitar a cedência de 4 grades para o desfile académico das
Comemorações da XXXI Semana Académica.------------------------------------------------Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º 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 praticado pelo Vice
Presidente da Edilidade.(297/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.5. Ent. 6068 – Pedido da Associação AngraJazz para apoio nos transferes de
para o aeroporto nos dias 30 de abril e 1 de maio de cinco músicos no âmbito do
Dia Internacional do Jazz.---------------------------------------------------------------------------Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º 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 praticado pelo Vereador
Guido Teles.(298/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 6742 – Pedido da Direção Regional da Cultura, solicitando apoio na
cedência de 50 cadeiras para evento a decorrer a 18 de maio no Museu de Angra
do Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------------------Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º 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
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Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador
Guido Teles.(299/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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

3.1. Ent. 4947 – Pedido da Freguesia de São Mateus da Calheta, a solicitar a
cedência de um palco, peças decorativas, lanternas de papel, luzes decorativas
para a rua e figurinos dos desfiles infantis, para as Festas do Porto, que se
realizam de 9 a 17 de agosto.----------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal o empréstimo do palco 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a cedência do
palco.(300/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 6019 - Pedido da Direção Regional da Cultura solicitando apoio na
cedência do pequeno auditório e foyer do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de evento. 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.----------------------------------------------------------------------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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(301/2019/CMAH)----------------------------
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3.3. Ent. 5970 – Pedido da Junta de Freguesia da Terra Chã a solicitar um o
empréstimo de um palco para as Festas do Divino Espírito Santo da Canada de
Belém de 19 a 27 de maio.-------------------------------------------------------------------------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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(302/2019/CMAH)----------------------------

3.4. Ent. 6072 – Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do
Pico da Urze a solicitar o empréstimo de um palco para as as Festas do Divino
Espírito Santo de 26 de maio a 2 de junho.-----------------------------------------------------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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(303/2019/CMAH)----------------------------

3.5. Ent. 2172 - Pedido do Grupo Folclórico Os Bravos, solicitando a alteração
do objeto do contrato programa assinado com a autarquia, para obras na sede e
aquisição de equipamentos diversos.------------------------------------------------------------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.(304/2019/CMAH)-----------------------------

3.6. Ent. 4178 - Pedido da Associação Juvenil da Ilha Terceira, solicitando apoio
financeiro (€11.500,00) destinado à realização do festival Angra Sound Bay. 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.-------------------------------------------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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor de €11.500,00.-------7

(305/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 3548 - Pedido da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, solicitando apoio financeiro destinado ao projeto “Viajando e
Aprendendo”.--------------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal a atribuição de um apoio financeiro
de 500,00€ (quinhentos euros) 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir um subsídio no valor de €500,00.(306/2019/CMAH)-------------

3.8. Ent. 1818 - Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando o apoio
financeiro de 2.500,00€ para a organização dos eventos de ciclismo 2019, apoio
logístico através da disponibilização de colaboradores, viaturas e transferes de
praticantes. 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.---------------------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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor de €2.500,00, bem
como apoiar a nível de logística.(307/2019/CMAH)----------------------------------------

3.9. Ent. 4366 – Pedido da Associação de cantadores e Tocadores ao Desafio
dos Açores, solicitando apoio financeiro (6.000,00€) destinado à homenagem à
cantadeira Maria Angelina de Sousa Trulu.-----------------------------------------------------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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor de €6,000.00.--------(308/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------

3.10. Ent. 6093 – Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
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solicitando apoio na cedência de 40 canecas e fitas de identificação para entrega
aos alunos oriundos de outros países, no projeto “European Youth Humanitarian
Open Street Map”.-------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação 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, e submeter à Assembleia Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(309/2019/CMAH) ------------

4. Protocolos e contratos

4.1. Ent. 17661 – Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo
para o apoio à recuperação da Igreja das Concepcionistas, Claustro e Arranjos
Exteriores.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal o apoio para recuperação da Igreja
das Concepcionista e da Sacristia no valor de € 1.042.800,00 (um milhão, quarenta
e dois mil e oitocentos euros). Para deliberação 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, e submeter à
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no
valor de €1.042.800,00 e submeter à Assembleia Municipal para decisão. ------(310/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 784 – Pedido da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, solicitando a
prorrogação do prazo e alteração do objeto do contrato programa assinado com a
autarquia. Para deliberação 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.(311/2019/CMAH)-------------------------------------------------------

4.3. Ent. 2803 – Contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia da
Ribeirinha, tendo em vista a obra de pavimentação e saneamento de águas
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residuais pluviais na Canada do Lameirinho, no valor de €60.824,40. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos 117º, 118.º e
120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.--------------------------------------------------Para deliberação o seguinte:------------------------------------------------------------------------Revogação da deliberação n.º 289/2019/CMAH, de 3 de maio, por valor indicado
não estar em consonância com contrato.--------------------------------------------------------Aprovar o contrato interadministrativo 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, revogou a deliberação n.º 289/2019/CMAH, pelas razões
indicadas e aprovou este contrato interadministrativo. (312/2019/CMAH) -------

5. Atribuição de medalhas e insígnias

5.1. Int. 1146 - Proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal
Profissional a Filipe Humberto Lourenço de Sousa, a título póstumo, pelo seu
relevante, termos da alínea a) do artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e
Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo percurso como
ganadeiro de gado bravo, a submeter à Assembleia Municipal. - A proposta foi
aprovada com 7 votos a favor, após votação por escrutínio secreto, tendo
sido deliberado remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.
(313/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Int. 1299 – Proposta de atribuição da Medalha de Mérito Industrial e
Comercial ao Mini Mercado Sousa, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do
Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do
Heroísmo, pelos 100 anos ao serviço do comércio local, a submeter à Assembleia
Municipal. - A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido deliberado
remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.(314/2019/CMAH) -----

5.3. Int. 1301 – Proposta de atribuição da Medalha de Mérito Cultural à rádio
WJFD-FM, New Bedford, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do Regulamento de
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Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo, pela
divulgação da língua portuguesa junto da diáspora na costa leste dos Estados
Unidos da América, a submeter à Assembleia Municipal. - A proposta foi
aprovada por unanimidade, tendo sido deliberado remeter a mesma à
aprovação da Assembleia Municipal.(315/2019/CMAH)----------------------------------

5.4. Int. 1302 – Proposta de atribuição da Medalha de Mérito Cultural à Rádio
KLBS AM 1330 – Los Banos, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do
Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do
Heroísmo, pela divulgação da língua portuguesa junto da diáspora nos estado da
Califórnia, Estados Unidos da América, a submeter à Assembleia Municipal. - A
proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido deliberado remeter a
mesma à aprovação da Assembleia Municipal.(316/2019/CMAH)--------------------

5.5. Int. 1303 – Proposta de atribuição da Medalha de Mérito Filantrópico a
António Eduardo Gonçalves Nunes, nos termos da alínea e) do artigo 5.º do
Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do
Heroísmo, pela promoção das tradições e língua portuguesa nas comunidades da
diáspora açoriana nos Estados Unidos da América, a submeter à Assembleia
Municipal. - A proposta foi aprovada com 7 votos a favor, após votação por
escrutínio secreto, tendo sido deliberado remeter a mesma à aprovação da
Assembleia Municipal.(317/2019/CMAH)------------------------------------------------------

5.6. Int. 1308 – Proposta de atribuição da Medalha de Mérito Profissional a José
Estevam da Silveira Matos, termos da alínea a) do artigo 5.º do Regulamento de
Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo, pelo
relevante percurso académico e pelo contributo para o desenvolvimento do sector
leiteiro. - A proposta foi aprovada com 7 votos a favor, após votação por
escrutínio secreto, tendo sido deliberado remeter a mesma à aprovação da
Assembleia Municipal.(318/2019/CMAH)------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 6152 – A Assistência Médica Internacional envia balancete relativo ao
4.º trimestre de 2018 e o relatório de atividades, nos termos do protocolo de
parceria no âmbito de apoio a pessoas em situação de pobreza e exclusão social. A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------

6.2. Ent. 6458 – A Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à
Corda agradece o apoio e participação no Arraial Taurino. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

6.3. Ent. 6468 – A Escola Básica e Secundária Tomás de Borba agradece o
apoio e visita guiada aos Paços do Concelho por ocasião da visita de estudo do
projeto Erasmus+ KA 229. - 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 onze horas e quarenta minutos da qual se lavrou a
presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada. -----------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. ----------------------------

Angra do Heroísmo, 17 de maio de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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