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No dia dezoito de janeiro de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões do
edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública 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 se verificou um
aumento dos transportes públicos nos circuitos urbanos financiados pela autarquia
de dois cêntimos, pelo que propôs que seja a autarquia a assumir esta alteração. A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------Referiu ainda que era necessário dar inicio aos procedimentos conducentes à
retirada dos autocarros de grande lotação do centro da cidade, uma vez que são os
únicos veículos pesados que ainda circulam no centro, com graves prejuízos para o
edificado, dada a vibração produzida sobre os edifícios, que tendem a provocar
danos estruturais. --------------------------------------------------------------------------------------Esta é uma matéria complexa porque implica a criação de um terminal rodoviário
intermodal, a reorganização do transporte escolar, densificar a rede de minibus e a
criação de coroas e sistema de passes. ---------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto entende que a questão do transporte escolar não será
muito difícil de ultrapassar, com a deslocação dos autocarros da zona oeste através
da via rápida. --------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado parecer positivo por unanimidade ao início do processo. -----------------------O Presidente informou que ocorreu a tomada de posse do Diretor do Air Centre –
Centro Internacional de Investigação do Atlântico, e que reuniu com o Ministro da
Ciência e Tecnologia onde foram apontadas duas áreas para o desenvolvimento de
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projetos, mais especificamente na fileira do leite e na área da eficiência energética
e da energia. --------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto considerou que seria importante desenvolver projetos na
fileira do leite que permitam o aproveitamento integral do leite, assim como na
formação dos produtores para a dimensão da transformação e da promoção dos
produtos. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto defendeu que a autarquia tem de melhorar a promoção
da imagem do Município e dos eventos, deve tentar melhorar as estratégias e dos
canais de divulgação, nomeadamente com cartaz na zona de combustíveis da
circular, por ser um local com grande afluência e visibilidade. A recente divulgação
do concerto com o cantor Salvador Sobral não chegou à maior parte das pessoas,
o que é lamentável uma vez que se trata de um cantor de projeção nacional. --------O Vereador Guido Teles informou que o caso apontado houve divulgação com oito
“spots” diários em cada uma rádios, foi anunciado a partir dezembro nos suportes
digitais e com anúncios no jornal local. Referiu ainda que se irá retomar a
Newsletter em breve. ---------------------------------------------------------------------------------Os

Vereadores

do

PSD

apresentaram

o

seguinte

voto

de

protesto,

“RADIOTERAPIA: O grupo de Vereadores do PSD na Câmara de Angra do
Heroísmo vem pelo presente apresentar um voto de protesto pelo facto da Governo
Regional ter abandonado o projeto da Radioterapia no Hospital de Santo Espírito
da Ilha Terceira, falhando assim uma promessa eleitoral de vários anos, utilizando o
argumento de que o número de casos provenientes da ilha Terceira “não garantem
a possibilidade de abertura de uma segunda unidade de tratamentos”, sendo este
um argumento discriminatório e desconectado da realidade, como recentemente foi
provado

pelos

números

apresentados

pelo

próprio

Governo

Regional.

Relembramos ainda que a instalação deste centro na Ilha Terceira iria permitir a
injeção direta e indireta, na economia de 3 milhões de euros. Os Vereadores do
PSD na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo lamentam o abandono a que a
Ilha e o Concelho estão votados por parte do Governo Regional em geral, e neste
caso em particular pelo Secretário da Saúde.“ -------------------------------------------------O voto foi recusado com dois votos do PSD a favor e quatro votos contra do PS. ---O Presidente e Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Votamos contra por estarem a decorrer contactos com o Governo Regional
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visando resolver a questão. Consideramos como de grande importância o
funcionamento do serviço de radioterapia na ilha Terceira e manteremos junto das
entidades competentes a manifestação desse interesse da população terceirense.”-

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 1 da reunião ordinária de 4-01-2019.-------------------------A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e
isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,
do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 16730 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando utilização das
Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a
realização de estágio, no dia 17 de Dezembro. 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 artigo 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.(25/2019/CMAH)--------------------------------------------------
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2.3. Ent. 17082 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia 19 de dezembro, das 16h00
às 18h00. 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.(26/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 17083 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia 17 de dezembro, das 13h30
às 14h30. 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.(27/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 17084 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia 18 de dezembro, das 14h30
às 16h30. 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.(28/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------
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2.6. Ent. 17569 - Pedido da ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu,
solicitando utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção
de taxas, para a realização de uma aula de Pilates, enquadrada no projeto “Um dia
pela Vida”, no dia 26 de janeiro, das 16 às 17h00. 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 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de
Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (29/2019/CMAH)-----------------------------------

2.7. Ent. 235 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando
utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas,
para a realização de um Torneio de Futsal e Festival de Bandas Filarmónicas do
Porto Judeu nos dias 7 de abril e de 11 a 15 de abril. Requerem igualmente a
cedência de tenda e palco para os procedimentos de afino dos instrumentos
musicais.. 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.(30/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 283 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando utilização do Campo de
Futebol da Ribeirinha e respetiva isenção de taxas, para a realização de treinos
regulares, com inicio a 09 de Janeiro de 2019, das 18h30 às 20h00. 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 a) do
art.º 5.º, alínea a) 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.º2 do art.º 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
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ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(31/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. 16763 - Pedido do Teatro de Variedades do Porto Judeu solicitando
apoio na cedência do Teatro Angrense para realização de peça de teatro, bem
como 80% do valor proveniente da receita de bilheteira. 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.(32/2019/CMAH)---------------

2.10. Ent. 17846 - Pedido dos Diabéticos dos Açores, solicitando apoio na
cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para realização de sessão de esclarecimento. 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.(33/2019/CMAH).--------------

2.11. Ent. 243 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando o apoio
através da cedência de 2 tendas pop-up e plantas, no dias 9 de janeiro, para o
Torneio Regional de Corta Mato Escolar, no Estádio João Paulo II. 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.(34/2019/CMAH)--------------2.12. Int. 3223 – Proposta para atribuição de apoio financeiro e em espécie a
cada um dos 26 clubes desportivos e 19 atletas individuais do Concelho 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 e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
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por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(35/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 966 – Revogação da deliberação do órgão executivo municipal datada de
8 de junho de 2018, respeitante ao apoio concedido ao Grupo de Teatro Alpendre,
para dinamizar atividades no âmbito dos dias mundiais do teatro e da poesia, em
parceria com o Município. Ratificação do apoio atribuído pelo Vereador Guido Teles,
no valor de €4 480,74, correspondente a 80% da receita líquida da bilheteira, 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, revogou a deliberação em causa e
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(36/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.14. Int. 453 – Proposta no sentido de serem abatidos ou cedidos diversos livros.
Para ratificação do órgão executivo municipal da cedência dos mesmos à Biblioteca
Pública. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade.(37/2019/CMAH)---------------------------------

3. Serviços Municipalizados - 8.ª Alteração ao orçamento – 2018

3.1. Ent. 518 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo a 8ª alteração ao orçamento daqueles Serviços, para ratificação do
órgão executivo municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º 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.(38/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

4. Empreitada de construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo
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4.1. Ent. 5299 - Proposta de deliberação do Senhor Presidente da Câmara
Municipal ao órgão executivo municipal, tendo em vista a ratificação do despacho
emanado pelo mesmo, datado de 07/01/2019, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do
Regime Jurídico das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, no
que respeita à aprovação da minuta do 1.º adicional do contrato. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(39/2019/CMAH)------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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

5.1. Ent. 17963 - Pedido do Sindicato dos Professores da Região Açores,
solicitando apoio na cedência do pequeno auditório e foyer do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, e respetivo material e apoio técnico de som e
projeção,

para realização de plenário sindical. 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.(40/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 16665 - Pedido da Direção Regional do Turismo, solicitando apoio na
cedência do pequeno auditório e foyer do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, entre 2 e 10 de dezembro, para realização de evento. 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
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unanimidade, autorizou este pedido.(41/2019/CMAH)------------------------------------

5.3. Ent. 17574 - Pedido da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia da
Ilha Terceira, solicitando apoio na cedência de 50 cadeiras e 3 mesas para evento
a decorrer a 28 de janeiro. 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.
(42/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Ent. 16172 – Pedido de Flávia Raquel Correia Medeiros, solicitando apoio
para a edição do livro “Segredo no ZOO”. Propõe-se a atribuição de um subsídio
no valor de €1.000,00. 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 o apoio proposto
(€1.000,00).(43/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

5.5. Ent. 17273 – Pedido de Diogo Ourique – Revista Grotta, solicitando apoio
para a edição daquela revista. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o)
e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por

unanimidade,

deliberou

atribuir

o

apoio

proposto

(€500,00).

(44/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.6. Ent. 17629 – Pedido de Manuel Fernando Ferraz da Silveira Cardoso,
solicitando apoio para a edição do livro “Quero morrer nos Açores – A Nostalgia de
Amélia”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. 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

o

apoio

proposto
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(€1.000,00) (45/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 10209 – Atribuição à Junta de Freguesia do Porto Judeu do valor da
bilheteira do Centro Cultural, do espetáculo ocorrido no dia 22 de setembro de
2018 realizado pelo Teatro de Variedades do Porto Judeu, entidade a quem se
destina o apoio. Propõe-se o pagamento da verba de €2.260,00 em nome daquela
Junta de Freguesia. 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 o apoio proposto
(€2.260,00)(46/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

6. Protocolos e contratos programa

6.1. Ent. 3443 – Proposta da Casa do Povo de Santa Bárbara para o projeto
“Aventura2”, aprovado no Conselho Municipal da Juventude no âmbito do
orçamento participativo jovem 2018. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor
de €14.729,02, mediante a celebração de um contrato programa. 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 o apoio em causa(€14.729,02)(47/2019/CMAH)--------------------

6.2. Ent. 17093 – Minuta de contrato ARAAL e protocolo entre o Município e a
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, cujo objeto é a
cooperação tendo em vista promover a eficiência energética e a mobilidade
elétrica. 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, aprovou esta minuta de contrato e o protocolo.-----------------(48/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------11

6.3. Ent. 17843 – Protocolo entre o Município e a Rede Nacional de Cidades
Experimentais, cujo objeto é a prestação de apoio às startups integrantes daquela
Rede, por parte deste Município, durante a Experimentação. 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,
aprovou este protocolo.(49/2019/CMAH)------------------------------------------------------

6.4. Ent. 17526 – Renovação do protocolo entre o Município e a AMI – Assistência
Médica Internacional, tendo em vista a comparticipação financeira para aquisição
de refeições destinadas às pessoas em situação de pobreza e exclusão social
encaminhadas pelo Município para o serviço social do Centro Porta Amiga de
Angra do Heroísmo da AMI. 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, aprovou a renovação deste
protocolo.(50/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

6.5. Ent. 17298 - Pedido do Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, solicitando a
prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de contrato
programa assinado com a autarquia. 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.------(51/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

6.6. Ent. 17785 - Pedido do Clube Desportivo das Doze Ribeiras, solicitando a
prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de contrato
programa assinado com a autarquia. 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 Apoio a Atividades de Interesse
Municipal e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------(52/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

6.7. Ent. 434 – Protocolo entre o Município e o Serviço de Desporto da Terceira,
de cedência de instalações do Pavilhão Municipal de Desportos e Piscina
Municipal. 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,

aprovou

este

protocolo.

(53/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

6.8. Ent. 17913 – Protocolo entre o Município, a Secretaria Regional da
Solidariedade Social e a Casa do Povo da Feteira relativo às despesas de de
fiscalização, aquisição de equipamento e outras despesas necessárias ao
funcionamento do Centro Comunitário da Feteira. 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, aprovou este
protocolo.(54/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

7. Geminação entre Angra do Heroísmo e Cidade Velha – Cabo Verde

7.1. Ent. 17949 – Proposta de Geminação entre Angra do Heroísmo e a Cidade
Velha – Cabo Verde. Para deliberação do órgão executivo municipal, no sentido
de remeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, nos termos da
alínea t) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou
submeter à Assembleia Municipal para autorização.(55/2019/CMAH)--------------

8. Estatuto do Direito de Oposição – relatório de avaliação do grau de
13

observância

8.1. Int. 117 – Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do
Direito de Oposição relativo ao ano de 2018. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da Lei n.º 24/98, de 26 de maio. - A Câmara Municipal
tomou

conhecimento e deliberou enviar à Assembleia Municipal também

para conhecimento.(56/2019/CMAH)------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1. Ent. 18043 – E-mail dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo um ofício do Banco Alimentar Contra a Fome da Terceira o qual foi
endereçado àqueles Serviços, agradecendo pela colocação de contentores para
deposição seletiva de resíduos, aquando da Campanha realizada nos dias 30 de
novembro, 1 e 2 de dezembro de 2018. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

9.2. Ent. 1 – E-mail da Associação de Municípios da Região Autónoma dos
Açores, dando conta da assinatura de um protocolo de colaboração com o
Governo Regional dos Açores, no âmbito da estratégia Regional de Combate à
Pobreza e Exclusão Social. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do
órgão deliberativo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e
deliberou enviar à Assembleia Municipal também para conhecimento.------------

9.3. Ent. 202 – Ofício do MUSAMI – Operações Municipais do Ambiente, EIM,
SA, manifestando o seu descontentamento no que respeita à emissão de parecer
desfavorável da Teramb, EM, relativamente ao projeto do Ecoparque da Ilha de São
Miguel. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------14

9.4. Ent. 274 – Comunicação da Direção Regional dos Assuntos do Mar, remetendo
proposta de classificação provisória das águas balneares, costeiras e
identificadas, nos Açores, relativo a 2018. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

9.5. Ent. 316 – Ofício do Centro Infantil de Angra do Heroísmo, agradecendo
pela cedência do Centro Cultural e de Congressos aquando da realização da Festa
de Natal, nos dias 6, 7 e 9 de dezembro de 2018. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

9.6. Ent. 322 – E-mail da Associação Regional de Criadores de Toiros de
Tourada à Corda, remetendo o folheto final da Campanha de Promoção e
Sensibilização da Tourada à Corda. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

9.7. Ent. 404 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o Relatório de Gestão e Contas
do 3.º trimestre de 2018. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do
órgão deliberativo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e
deliberou enviar à Assembleia Municipal também para conhecimento.------------

9.8. Ent. 459 – E-mail da Direção Regional do Ambiente, agradecendo pelo
empenho e colaboração da Campanha SOS Cagarro. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

9.9. Int. 103 – Primeira alteração ao Orçamento e primeira alteração às
Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento
do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------

9.10. Int. 114 – Segunda alteração ao Orçamento e segunda alteração às
Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal para 2019. Para conhecimento
do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------15

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas 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, 18 de janeiro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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