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No dia um de março 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 09:30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Presidente deu informação de que o Tribunal de Contas recusou o visto do
processo de adesão à Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira,
e que de momento está a ser preparado recurso. O Presidente informou que
provavelmente será necessário fazer nova deliberação e apresentar um estudo
económico.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu o episódio das últimas chuvadas e os prejuízos ocorridos em
São Rafael. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto propôs a realização de um estudo, a ser feito pelo
Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre os cursos de água e prevenção de
futuras cheias. Referiu que aquilo que eram condições meteorológicas anormais
são cada vez mais normais e a Cidade não está preparada, não tem um plano nem
sabe exatamente o que se passa. -----------------------------------------------------------------O Presidente considerou que tal estudo não é necessário e que a Câmara tem toda
a informação necessária para fazer os trabalhos necessários. Solicitou que toda a
vereação agenda-se uma reunião especifica para falar sobre o assunto. --------------O Vereador Marcos Couto considerou que não tem competencias técnicas para
analisar essa documentação, sendo que aceitou o agendamento do referido
encontro, mantendo a posição de que toda a documentação que a Câmara têm em
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seu poder deve ser validada, ou não, por uma entidade exterior e credível de forma
a resolver de forma definitiva os problemas das inundações no centro da Cidade.---O Vereador Marcos Couto solicitou informação sobre a certificação civil da base
das Lajes. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que tanto quanto é do seu conhecimento a mesma apenas
ainda não foi publicada por razões administrativas, sendo que a sua publicação
está prevista para abril. ------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto questionou se já havia ocorrido a reunião com a Senhora
Secretária Regional dos Transportes e Obras Publicas, tendo o Presidente
informado que reuniu com a referida Secretária Regional e que tomou
conhecimento de que havia intenção de aumentar o número de voos e que
tínhamos de aguardar mais umas semanas para confirmar se haverá ou não
alargamento do número de voos. ------------------------------------------------------------------Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:------------------“Os vereadores do PSD manifestaram a sua preocupação com a total falta de peso
político dos deputados do PS da Ilha Terceira no atual panorama político regional,
que tem levado ao esvaziamento da Ilha Terceira e acentuado centralismo regional
que coloca em causa a própria Autonomia. Manifestaram igualmente o total
desacordo e preocupação com o estudo que recomenda o aumento da pista do
aeroporto de PDL quando as restantes infraestruturas idênticas existentes nos
Açores se encontram subaproveitadas.”---------------------------------------------------------Analisado o investimento da implantação da fábrica de montagem de automóveis
elétricos na Terceira e a subsequente deslocalização para a Lagoa, a Câmara
Municipal foi unânime em considerar que este tipo de investimento que tem por
base a importação de toda a matéria prima e os custos da exportação do produto
final, não parece ser um investimento economicamente viável nem que traga
retorno para a economia local. Por outro lado, foi reiterado que autarquia não
poderia proceder ao investimento de 800 mil euros num projeto privado, como era
exigência do investidor. -------------------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação

da

ata

n.º

4

da

reunião

ordinária

pública

de

15-02-2019.---------------------------------------------------------------------------------------- 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. 15674 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno,
para os dias 23 e 24 de novembro de 2018, destinada ao Passeio Todo-o-Terreno “Trilhos do Norte”, 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.(124/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.2 Ent. 16102 – 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 18 de novembro de 2018, destinada à Corrida Contra as
Diabetes, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara
Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento
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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.(125/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.3 Ent. 16181– Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube
“Os Leões”, para os dias 17 e 24 de novembro de 2018, destinada à realização de
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.(126/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.4 Ent. 16186 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube
Angrense, para o dia 1 de dezembro de 2018, destinada ao aniversário do clube,
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.(127/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent. 16212 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno,
para o dia 8 de dezembro de 2018, destinada ao Passeio Todo-o-Terreno - “Passeio
de Natal 2018”, 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.(128/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.6 Ent. 16484 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Associação
Todo-o-Terreno, para o dia 7 de dezembro de 2018, destinada ao jantar de
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encerramento dos passeios Todo-o-Terreno, 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.(129/2019/CMAH) ---------

2.7 Ent. 17288 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno,
para o dia 6 de janeiro de 2019, destinada ao Passeio Todo-o-Terreno - “Passeio
dos Reis 2019”, 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.(130/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.8 Ent. 148 – 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 13 de janeiro de 2019, 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.(131/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.9 Ent. 458 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno,
para os dias 8 e 9 de fevereiro de 2019, destinada ao Passeio Todo-o-Terreno “Longitude 027”, 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.(132/2019/CMAH)---------------------------------------------------6
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2.10 Ent. 791– Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube
Barreiro do Porto Judeu, para o dia 2 de fevereiro de 2019, destinada à
realização de baile - “Anos 80”, 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.(133/2019/CMAH)----------

2.11 Ent. 1616 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube
“Os Leões”, para os dias 9 e 16 de fevereiro e 2, 9, 16 e 23 de março de 2019,
destinada à realização de 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.(134/2019/CMAH)----------

2.12 Ent. 2483 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Fundação
Calouste Gulbenkian, para o dia 14 de março de 2019, destinada à festa de
encerramento do retiro anual dos estudantes da Gulbenkian em Angra do
Heroísmo, 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.(135/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.13 Ent. 2661 – 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 23 de fevereiro de 2019, destinada à Corrida da Igualdade,
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,
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por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (136/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.14 Ent. 1490 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira –
Departamento de Hóquei Patins, solicitando utilização do Pavilhão Municipal de
Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização
de treinos de Patinagem e Patinagem Artística, todos os sábados de Fevereiro, das
11h30 às 13h30. 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (137/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.15 Ent. 1996 - Pedido de Tânia Costa, na qualidade de membro de uma
equipa do projeto “Um Dia pela Vida”, solicitando utilização do Pavilhão Posto
Santo e respetiva isenção de taxas, para a realização de um uma aula de Zumba ,
no dia 10 Fevereiro, das 10h00 às 11h30. 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.(138/2019/CMAH)-------------------------------------------------

2.16 Ent. 2419 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um treino de aula de Natação, no dia 26 de fevereiro, das 09h30 às
12h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo
35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem como nos termos conjugados da
alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do
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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.---------------(139/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.17 Ent. 2428 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização de duas pistas das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo
e respetiva isenção de taxas, para a realização de um aula de natação, no dia 7 de
Março de 2019, das 09h30 às 12h00. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem como
nos termos conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs
2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas
Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles.(140/2019/CMAH)-------------------------------------------------------

2.18 Ent. 2192 - Pedido da Direção Regional da Energia, solicitando apoio na
cedência de sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para
realização de formação. 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.(141/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.19 Ent. 824 - Pedido Serviço de Desporto da Terceira, solicitando o apoio
através da cedência da máquina de manutenção dos relvados sintéticos e respetivo
operador, para a realização de uma manutenção especializada, dos relvados
sintéticos do Complexo Desportivo João Paulo II, Complexo Desportivo Francisco
Ferreira Drummond e Complexo Desportivo Vitorino Nemésio. 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
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Municipal.

- A Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

ratificou

o

ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(142/2019/CMAH)-------------

2.20 Ent. 1092 - Pedido do Serviço Desporto da Terceira, solicitando o apoio
através da cedência de 3 Vórtex, para a realização da Fase de Ilha de Mega
Sprinter e Mega Salto Escolar, no dia 24 de Janeiro. 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.(143/2019/CMAH)-------------

2.21 Ent. 2023 - Pedido do Serviço Desporto da Terceira, solicitando o apoio
através da cedência duas tendas com as dimensões de 2,5mx2,5m e uma maior de
5mx10m, para a realização da Fase Regional do MegaSprinter Escolar 2018/2019,
nos dias 15 e 16 de Fevereiro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro 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.(144/2019/CMAH)-------------------------------------------------

2.22 Ent. 2442 – Pedido da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, solicitando apoio
para fazer face às despesas inerentes à Tourada dos Estudantes 2019. Para
ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de
€2.500,00, 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.(145/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.23 Ent. 2629 – Pedido da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos
Artistas, solicitando a cedência de barreiras de segurança para garantir o
estacionamento de viaturas dos bailinhos de Carnaval, de 1 a 5 de março, junto ao
edifício do Grupo de Teatro Alpendre. Para ratificação do órgão executivo municipal
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nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vice Presidente da Edilidade.(146/2019/CMAH)--------------------------------------

2.24 Ent. 2343 - Pedido do AtlanticGym Clube, solicitando apoio na cedência de
uma sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, e respetivo
material de projeção, para realização de reunião. 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.(147/2019/CMAH)------------

2.25 Ent. 2374 - Pedido do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira,
solicitando apoio na cedência de 4 mesas, e respetivo transporte, para evento a
decorrer a 26 de fevereiro. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(148/2019/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. 1158 - Pedido da Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde,
solicitando a utilização de 3 pistas das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo
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e respetiva isenção de taxas, para a realização de duas aulas de Hidropower, nos
dias 8 e 13 de Março respetivamente, das 14h00 às 15h00. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea 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, autorizou este pedido.(149/2019/CMAH)---------------------------------3.2 Ent. 1489 - Pedido do

Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira –

Departamento de Hóquei Patins, solicitando utilização do Pavilhão Municipal de
Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização
de uma apresentação de Patinagem Artística para os pais dos atletas, no dia 30 de
Março de 2019, do 12h00 às 14h00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, bem como nos termos conjugados da alínea 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.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de
Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(150/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Ent. 2206 - Pedido da Junta Freguesia da Vila do Porto Judeu, solicitando
utilização do Pavilhão Porto Judeu e respetiva isenção de taxas, para a realização
de uma aula de Zumba Projeto um dia pela vida, no dia 9 de Março, das 14h30 às
15h30. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e
u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos
termos conjugados da alínea 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, autorizou este pedido.(151/2019/CMAH)--------------

3.4 Ent. 1917 - Pedido da Associação de Natação da Região Açores, solicitando
apoio na cedência de sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para realização de curso Elementar de Arbitragem. Para deliberação do
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órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(152/2019/CMAH)-------------------------------------------------------

3.5 Ent. 2052 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense, para ensaios e evento, e
respetivo apio logístico, para realização de evento a 5 de maio. Para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(153/2019/CMAH)------------------------------------------------------

3.6 Ent. 2287 - Pedido da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas dos
Açores, solicitando apoio na cedência de sala de formação do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, e respetiva logística, para realização de
formação a decorrer entre 9 e 11 de abril. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de
12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(154/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.7 Ent. 1766 - Pedido da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia da
Ilha Terceira, solicitando apoio na cedência de 50 cadeiras e 3 mesas, e respetivo
transporte, para evento a decorrer a 8 de março. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(155/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.8 Ent. 13614 – Pedido do Grupo de Teatro A Sala, solicitando apoio para o
projeto de formação de um grupo de Urban Sketchers em Angra do Heroísmo.
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Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €774,50, tendo como
contrapartida o acesso por parte do Município aos desenhos que resultarem do
workshop, para exposição pública. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€774,50)(156/2019/CMAH)------------------------------------------------------------

3.9 Ent. 1166 – Pedido de Luís Miguel da Silva Godinho, solicitando apoio para a
edição do livro de fotografia “A Mudança/”The Change”, e que incluirá fotografias
de duas missões humanitárias ao Senegal e Guiné Bissau. 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 33º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€1.000,00)(157/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

3.10 Ent. 2213 – Pedido do Sport Clube Lusitânia, solicitando apoio para
participação na fase nacional do campeonato de juniores A II divisão – 2.ª fase
2018/2019. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1
do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€500,00)(158/2019/CMAH) --

3.11 Ent.1818 - Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando o apoio
financeiro de 3.500,00€ para a organização dos eventos de ciclismo 2019 e
deslocação do ex-ciclista internacional Alberto Contador ao “Granfondo da Ilha
Terceira”, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
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proposto (€3.500,00) bem como o apoio logístico.(159/2019/CMAH)----------------

4. Protocolos e contratos

4.1 Ent. 18056 - Pedido da ACAPT - Associação de Criadores e Amigos do
Ponei da Terceira, solicitando a prorrogação do prazo para o programa de
melhoramento do pónei da Terceira, objeto de contrato programa assinado com a
autarquia. Para aprovação do órgão executivo municipal da adenda ao contrato
programa, 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, aprovou esta adenda ao
contrato programa.(160/2019/CMAH)----------------------------------------------------------

4.2 Ent. 1492 - Pedido do Angra Iate Clube, solicitando a prorrogação do prazo
para entrega do relatório do plano de atividades para 2018, objeto de contrato
programa assinado com a autarquia. Para aprovação do órgão executivo municipal
da adenda ao contrato programa, 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,
aprovou esta adenda ao contrato programa.(161/2019/CMAH)-----------------------

4.3 Int. 331 – Contratos de comodato para ocupação de espaços no Centro
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo por diversos clubes
desportivos. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea o)
do n.º 1 do artigo 33.º, 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, aprovou estes contratos de comodato.(162/2019/CMAH)-----------

4.4 Ent. 1135 – Contrato Interadministrativo a celebrar entre o Município e a
Freguesia do Porto Judeu, o qual tem por objeto a delegação de competências
para execução do projeto/obra relativo/a à construção de muro na Rua Jogo da
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Bola, no valor de €2.689,18. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos
termos dos artigos 132.º e 133.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

este

contrato

interadministrativo. (163/2019/CMAH) ---------------------------------------------------------

4.5 Ent. 2109 – Contrato interadministrativo a celebrar entre o Município e a
Freguesia da Ribeirinha, o qual tem por objeto a delegação de competências
para a obra de pavimentação da Canada da Roseira, sita naquela Freguesia. Para
deliberação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 132.º e 133.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este contrato interadministrativo.(164/2019/CMAH)--------------------------

4.6 Ent. 1810 – Contrato programa com a Associação Cultural do Porto Judeu,
tendo por objeto o apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes ao VII
estágio de formação da associação Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato
programa.(165/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.7 Int. 3162 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Santa Casa da
Misericórdia de Angra do Heroísmo, tendo em vista a implementação Programa
Haja Saúde Municipal, destinado aos idosos do concelho de Angra do Heroísmo,
utentes de centros de convívio, centros de dia ou lares e reformados residentes no
concelho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas
o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

este

protocolo.

(166/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.8 Ent. 3259 - Pedido da

Casa do Povo de S. Bartolomeu de Regatos,

solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, respetiva
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apresentação de relatório final, objeto de contrato programa assinado com a
autarquia. Para aprovação do órgão executivo municipal da adenda ao contrato
programa, 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, aprovou esta adenda ao
contrato programa.(167/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------

4.9 Ent. 1786 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, apresentando o
relatório de atividades referente ao programa Âncora e solicitando a renovação do
apoio para desenvolvimento do projeto /parceria com a Câmara, no âmbito da
prevenção das dependências e comportamentos de risco - Âncora. O projeto
encontra-se inscrito no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019. Para
deliberação do órgão executivo municipal a aprovação do protocolo, 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.--(168/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.10 Ent. 1976 – Protocolo a celebrar com a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio
financeiro em 50% do valor da “Empreitada de Ampliação do Edifício da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo –
Secção dos Altares”, no valor de €159.250,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal a aprovação do protocolo, 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 este protocolo.(169/2019/CMAH)--------------------------------

5. Manutenção da Esplanada da Fortaleza de São João Baptista

5.1 Int. 2963 – Proposta de deliberação no sentido de compensar Denise Azevedo
Grilo, no valor de €30.000,00 em contrapartida de deixar de utilizar definitivamente
a faixa de terreno Portão de Armas e a Baía do Fanal, contrato de parcelário de
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exploração n.º 8480427806002, com o nome Castelo. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta proposta.(170/2019/CMAH)---------------------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1 Int. 457 – Despacho do Presidente da Câmara de alteração da delegação e
subdelegação de competências nos Vereadores. 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 vinte 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, 1 de março de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a Ata,
_________________________________
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