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No dia quinze de março 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 09:40 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 já foram realizadas
visitas às Freguesias dos Altares e do Raminho para fazer o habitual
acompanhamento semestral das atividades em curso em cada freguesia. ------------Informou ainda que o balanço do Carnaval no Teatro Angrense foi muito positivo,
com um recorde de cinquenta e duas atuações de Bailinhos, Comédias e Danças
de Espada. ----------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que participou no passado dia 25 de fevereiro no “Worhshop on Local
Governance for Transnational Energy Transition”, onde foi discutido o tema “Energy
transition financing for local authorities”, em Florença, Itália, a convite do European
University Institute. ------------------------------------------------------------------------------------Referiu que se encontra a decorrer a Bolsa de Turismo de Lisboa, onde se está a
implementar a estratégia de divulgação conjunta das Ilhas Terceira e Graciosa, que
conta com a presença dos respetivos municípios. ------------------------------------------Deu conhecimento da recusa de visto do Tribunal de Contas à adesão do Município
de Angra do Heroísmo à Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha
Terceira, com o fundamento de que a deliberação da Assembleia Municipal não
havia sido precedida dos necessários estudos técnicos. Informou ainda que a
Câmara Municipal decidiu não recorrer, pois o objetivo principal era resolver a
questão do edifício. No futuro do parque, como a participação da CM não seria
dominante, decidiram não estar a atrasar o processo para a Câmara Municipal
fazer parte dos órgãos com uma posição minoritária e sem peso decisório. ----------2

Por último, informou que o antigo edifício do INATEL, localizado na rua da Miragaia,
n.º 36, foi incluído no plano de intervenção para a requalificação e construção de
residências de estudantes, publicado pelo Decreto-Lei n.º 30/2019. --------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou que esteve presente na reunião da
Organização das Cidades Património Mundial, em Quebec, onde foi aberto
concurso para Secretário Geral da organização, o que decorre da passagem à
situação de reforma do atual. -----------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra propôs a realização de uma campanha de separação
de resíduos e questionou se foi realizada alguma intervenção com o herbicida
natural. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou que a autarquia tem promovido campanhas
de sensibilização junto das escolas, com visitas a operadores de resíduos. Em
relação ao herbícida informou que estava prevista a realização de um teste. ---------A Vereadora Rita Andrade questionou sobre as obras no Porto das Pipas, tendo
sido informada que o Governo Regional garantiu o lançamento do concurso até
junho de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Mercado, a Vereadora Rita Andrade perguntou qual era o ponto
de situação, tendo sido informada que já foi feita uma apresentação do projeto e o
prazo de entrega era fim de março. --------------------------------------------------------------Em relação à Bolsa de Turismo de Lisboa os vereadores do PSD congratularam-se
com a promoção da Terceira ser em conjunto (CMAH, CMPV, CCAH e Graciosa),
mas a imagem do stand ficou aquém das espectativas e sugeriram que fosse
contratada uma empresa especializada para trabalhar a imagem e divulgação do
destino. --------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o investimento da empresa de carros elétricos, a Vereadora Rita Andrade
questionou se o Presidente já tinha reunido com o Governo Regional, como tinha
informado na última reunião de câmara, tendo o Presidente dito que não. Que
apenas tinham falado ao telefone. ----------------------------------------------------------------Relativamente ao voto de protesto sobre a politica de transportes da SATA, o
Presidente informou os Vereadores do PSD que o Governo Regional ainda não
tinha dado informações após a reunião do conselho de administração da empresa.
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata

n.º 5 da reunião ordinária de 1-03-2019. - A ata foi

retirada, devendo ser reagendada na próxima reunião.---------------------------

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. 15992 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização das competições ao logo da
temporada 2019. 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.(171/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.2 Ent. 828 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização da Taça António Frias 2019. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei
4

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. 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. (172/2019/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. 1939 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo nos dias 27, 28 e 29 de novembro, som, luz,
logística e apoio técnico, para realização de Festa de Natal do colégio e respetivos
ensaios com as crianças. 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.
(173/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Ent. 2025 - Pedido da Associação das Testemunhas de Jeová, solicitando
apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo (dias 16, 17, 18 e 19 de julho) e Teatro Angrense (dias 1 e 2 de
maio e 26 e 27 de setembro) para realização das assembleias e congresso
regional de 2020. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
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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.(174/2019/CMAH)-

3.3 Ent. 2032 - Pedido da Associação Espírita Terceirense, solicitando apoio na
cedência do Teatro Angrense para realização de evento referente ao aniversário da
associação, no dia 18 de abril de 2020. 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.(175/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.4 Ent. 2439 - Pedido da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2019, solicitando
apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de concerto para angariação de fundos. 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.(176/2019/CMAH)----------------------------------

3.5 Ent. 2734 - Pedido da Direção Regional do Emprego e Qualificação
Profissional, solicitando apoio na cedência do foyer do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, nos dias 1, 2 e 3 de abril, para realização de
"Open Day Emprego Jovem". 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.
(177/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Ent. 441 - Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,
solicitando apoio no transporte para intercâmbio a realizar no âmbito do
ERASMUSKA2 "Projeto Sustentabilidade - Uma responsabilidade de Todos". Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1
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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, mediante o apoio em espécie na
cedência de transporte.(178/2019/CMAH)-----------------------------------------------------

3.7 Ent. 1392 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando o
apoio através da cedência materiais e logística, para a realização do 4.º Quadriatlo
da Ilha Terceira, no dia 27 de abril. 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------(179/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.8 Ent. 2543 - Pedido da Associação Dionysus, solicitando que os apoios
financeiros a pagar ao Teatro de Variedades do Porto Judeu sejam pagos à
associação, em virtude de ser esta a associação que trabalha com o Teatro de
Variedades por estes não terem personalidade jurídica. 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.(180/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.9 Ent. 2723 - Pedido da Casa de Saúde de São Rafael, solicitando apoio na
cedência do Teatro Angrense, logística, som, luz e apoio técnico e divulgação para
realização de evento integrado na celebração do dia da saúde mental. 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.(181/2019/CMAH)----------------------------------

3.10 Ent. 2725 - Pedido do Grupo de Teatro "A Sala", solicitando apoio na
cedência do Teatro Angrense, apoio técnico, luz, som e logística, para realização
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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 e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(182/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.11 Ent. 2172 - Pedido do Grupo Folclórico "Os Bravos", solicitando a
prorrogação do prazo para execução do 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 33º 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 Municipal. -----------A Vereadora Rita Andrade questionou se o contrato é para obras na sede, porque é
que há documentos de despesa de aquisição de equipamento a justificar a
execução do mesmo? Se tinha havido alguma alteração ao objeto do contrato, que
essa situação também devia ser alterada. O Presidente informou que não tinha
havido nenhuma alteração ao objeto do contrato, e que o a Câmara iria apoiar
eram obras, sendo que a entidade iria ser informada que os documentos de
despesa apresentados não se enquadravam no objeto do contrato. Apesar do que
está em votação ser apenas a prorrogação do contrato, este pedido de
esclarecimento deve ficar em ata. ----------------------------------------------------------------

A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(183/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.12 Int. 720 – Proposta de Deliberação para autorizar a distribuição da receita da
bilheteira do Teatro Angrense aos bailinhos e danças de carnaval, sob a forma de
apoio nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou esta proposta.---(184/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4. Protocolos e contratos
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4.1 Ent 2533 – Pedido da Academia de Dança Time Step de São Bartolomeu, a
solicitar a renovação retroativa a 18/03/2018, por mais 5 anos, do contrato de
comodato celebrado a 18 de março de 2018, da cedência das divisões do anexo1,
do antigo edifício da Escolar do Pesqueiro, freguesia de São Bartolomeu dos
Regatos, com o NI 93. Para autorização da Câmara Municipal da renovação do
contrato de comodato celebrado com a Academia de Dança Time Step de São
Bartolomeu, nos termos das alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a
renovação deste protocolo.(185/2019/CMAH)-----------------------------------------------

4.2 Int. 542 – Protocolo entre o Município e a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio no valor
de €70.000,00, para as despesas correntes do ano de 2019. 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 este protocolo.(186/2019/CMAH)-----------

4.3 Ent. 3404 – Minuta do protocolo de Geminação entre o Município e a Câmara
Municipal de Ribeira Grande de Santiago – Cabo Verde. Para aprovação do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
este protocolo.(187/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------

5. Sistema de Apoio Complementar à Frequência de Estudos PósSecundários e Superiores

5.1 Ent. 15985 - Pedido de Cátia Vanessa Branco da Silveira, solicitando que a
Câmara permita que seja avaliada a sua candidatura para atribuição de apoio no
âmbito do Regulamento de Apoio Complementar à Frequência de Estudos PósSecundários e Superiores - Estuda +. Para deliberação do órgão executivo, nos
termos do artigo 29.º do Regulamento de Apoio Complementar à Frequência de
Estudos Pós-Secundários e Superiores. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(188/2019/CMAH)------------------------------------------------------9

5.2 Ent. 17304 - Pedido de Daniela Amarante Pereira, solicitando que a Câmara
permita que seja avaliada a sua candidatura para atribuição de apoio no âmbito do
Regulamento de Apoio Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundários
e Superiores - Estuda +. Para deliberação do órgão executivo, nos termos do artigo
29.º do Regulamento de Apoio Complementar à Frequência de Estudos PósSecundários e Superiores. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.(189/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

6. TERAMB - Declaração de suficiência orçamental e cativação de verbas

6.1 Ent. 2804 – Ofício da Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, submetendo à aprovação do executivo
camarário, a declaração que atesta que aquela empresa possui suficiência
orçamental e já procedeu à cativação das verbas para a execução da obra de
“Recolha de resíduos de embalagens no Concelho de Angra do Heroísmo”, para
efeitos de obtenção de visto pelo Tribunal de Contas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta declaração.(190/2019/CMAH)------------------------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1 Ent. 3337 – E-mail da TERAMB, EM, dando conta de que no ano de 2018
aquela empresa produziu 6.8% da energia elétrica da Ilha Terceira. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 Ent. 3657 – Ofício do Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo,
agradecendo pelo apoio concedido pela Câmara às “III Jornadas de Teologia” e à
“Revista Fórum Canónico XXI”. Para conhecimento do órgão executivo municipal.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------10

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e vinte e seis 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, 15 de março de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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