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No dia dezanove de julho de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões

do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária publica da Câmara Municipal

de Angra do Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09:35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

Antes da Ordem do Dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que a entidade Gestora

do  PO2020  comunicou  que  a  candidatura  do  Centro  Interpretativa  aguardava

decisão da negociação da reprogramação com a Associação de Municípios. ---------

Por outro lado, referindo-se à decisão de desistência da Autoridade Tributária dos

casos que se encontram em tribunal, noticiada nos órgãos de comunicação social,

sobre  a  isenção  do  IMI  relativa  aos  imóveis  classificados  como  monumento

nacional,  a situação ainda necessita de clarificação relativamente aos termos da

aplicação  por  parte  daquela  entidade,  pelo  que  o  Município  aguarda

esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------

Para além disso, a situação agora suscitada levanta questões de equidade social,

assim como faz tábua rasa sobre todas as políticas até agora aplicadas para a

gestão do património construído, porque deixa de haver o elemento de minoração e

majoração do IMI.  -------------------------------------------------------------------------------------

Em relação à questão do eventual  ressarcimento de anos passados o Vereador

Guido Teles referiu que a legislação refere que o exercício é automático, ficando

por esclarecer como se aplica a matéria. ---------------------------------------------------------

A  Vereadora  Rita  Andrade  entende  que  esta  matéria  deve  ser  sujeita  a

regulamentação. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente referiu que se trata de matéria da competência da Assembleia da

República,  que  se  encontra  na  lei  bases  do  património  que  nunca  foi

regulamentada  desde  2007  por  falta  de  consenso  no  parlamento,  esta  posição
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inferia  a não aplicação da lei,  situação que veio  a ser  alterada por  decisão do

tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A alteração irá ter um impacto nas finanças da autarquia que está a ser alvo de

estudo e que terá de ser acautelada já no orçamento de 2019 e na elaboração dos

próximos  orçamentos,  e  que  exige  muita  prudência  na  gestão  financeira  da

autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação aos recentes extravazamentos e danos nas linhas de água do passado

dia 16 de junho, informou que já se procedeu a intervenções de urgência em São

Bartolomeu para garantir a segurança das populações. Nas Cinco Ribeiras está em

preparação o projeto para a nova ponte e em Santa Bárbara já se encontra em

construção  a  nova  ponte,  tendo  ainda  sido  criado  um novo  canal  e  dique  na

Ribeiras das Oito na mesma freguesia. -----------------------------------------------------------

As Ribeiras das Doze e das Sete continuam problemáticas  uma vez que existem

demasiadas passagens agrícolas que alteram o fluxo hidráulico das ribeiras. ---------

Referiu que as matérias já foram colocadas ao Diretor Regional do Ambiente, em

reunião  realizada  no  passado  dia  17  de  julho,  que  se  mostrou  colaborante  no

sentido de realizar um conjunto de obras nas zonas não urbanas das linhas de

água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aguarda-se  a  realização  de  idêntica  reunião  com  o  Presidente  do  IROA para

discutir  problemas  existentes  em  área  agrícola,  nomeadamente  manilhas

danificadas em diversos locais, sendo a situação mais gravosa na Freguesia do

Raminho. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou ainda que a ligação entre o estacionamento da Praça de Touros e a rua

Mira  Mar  já  está  concluída,  assim  como  o  asfaltamento  do  parque  de

estacionamento intervencionado pela obra dos Serviços Municipalizados. -------------

A Câmara Municipal  aprovou por unanimidade um voto de pesar pela morte do

eurodeputado André Bradford. ----------------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade chamou a atenção para o facto do elevador do Edifício

dos Cortes Reais não se encontrar em funcionamento e para a falta de limpeza do

areal da Prainha. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o elevador faz parte do contrato com a empresa do

estacionamento o qual será notificado para manter o equipamento aberto. ------------
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O Vereador Miguel Bezerra questionou o ponto da situação da obra das escadas do

Porto Novo, sugeriu que em futuras plantações de árvores se opte por espécies

frutícolas, que já estão adaptadas às condições endafoclimáticas e que não tenham

implicações para a deformação da calçada. -----------------------------------------------------

O Presidente informou que se aguarda o início da obra, trata-se de uma obra com

alguma complexidade urbanística uma vez que inclui uma homenagem ao exército

liberal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora  Rita  Andrade  lamentou  a  posição  pública  da  deputada  do  PS  à

Assembleia Regional defendendo que a Terceira está bem servida em transportes,

quando isso não corresponde à realidade. ------------------------------------------------------

Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 13 da reunião ordinária de 5-07-2019.-------------------------

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

4



2.1. Ent. 3991 - Pº 13/2018/3 – Requerimento datado de 4 de janeiro de 2018, de

Província Portuguesa Ordem de São João de Deus, com sede na Rua Dr. Aníbal

Bettencourt,  freguesia  da Conceição,  solicitando a  isenção da taxa no valor  de

€ 117 127,88 (cento e dezassete mil cento e vinte e quatro euros e oitenta e oito

cêntimos),  conforme previsto na alínea b),  do n.º  2,  artigo 6.º,  do Regulamento

Municipal de Taxas, pela emissão do alvará de construção, respeitante às obras de

remodelação  e  ampliação  da  fração  B  do  prédio  acima  identificada.  Vem

acompanhado de informação do Arquiteto Municipal,  tendo merecido o seguinte

despacho:  “Isente-se.  Para  ratificação.”Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal, nos termos do n.º 3, artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade.(415/2019/CMAH)---------------------------------------------

2.2.  Ent. 2594 -  Pedido da  Escola Infante Dom Henrique através da Escola

Básica e Integrada de Angra do Heroísmo, solicitando a utilização de duas pistas

das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a

realização de aulas de educação física nas piscinas no decorrer do 3º Período.

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.

(416/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  7127  -  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Ribeirinha, solicitando

utilização do Campo de Futebol da Ribeirinha para a realização de um Torneio de

Futebol 7, inserido nas festas de Santo António da Serra da Ribeirinha 2019, todas

as segundas, terças, quintas e sextas, do mês de junho, das 18h00 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 b) do

art.º 5.º, alínea b) 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
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Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(417/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent.  7542 - Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando o

apoio através da cedência  e  montagem de uma tenda no Campo Municipal  de

Futebol, para a realização do encontro de final de época, no dia 9 de Junho. 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.

(418/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent. 7597  -  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Ribeirinha,  solicitando

utilização  do Campo de  Futebol  da  Ribeirinha  e  dois  técnicos,  para  dia  21  de

Junho, das 09h00 às 12h00, para a realização de jogos infantis. 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  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. (419/2019/CMAH)------------

2.6. Ent.  7987 - Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

de Angra do Heroísmo, solicitando o apoio através da cedência dos equipamentos

de socorrismo, para a realização de um  Peddy Paper destinado aos Nadadores

Salvadores, no dia 8 de junho. 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.(420/2019/CMAH) ---------------------------------
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2.7.  Ent.  7988  -  Pedido  dos  Veteranos  do  Sport  Club  Lusitânia, solicitando

utilização do Campo de Futebol da Ribeirinha e respetiva isenção de taxas, para a

realização de um jogo amigável contra a equipa da Ribeirinha de São Miguel, no

dia  23  de  Junho,  das  10h00  às  13h00.  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.(421/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.8. Ent. 8476 - Pedido da Sport Club Lusitânia, solicitando utilização do Pavilhão

Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a realização de um open

day de futsal, no dia 15 de junho, das 9h00 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 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.(422/2019/CMAH)----------------------------------

2.9. Ent. 8807 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando utilização

do Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a

realização de provas de aptidão física de acesso ao ensino superior, no dia 8 de

Julho de 2019, das 09h30 às 10h30. 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.(423/2019/CMAH)--------------------------------------------------------
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2.10. Ent. 9667 - Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando o

apoio  através  da  cedência  das  Piscinas  Municipais,  para  a  realização  de  dois

cursos de apneia, nos dias 12 e 19 de Julho das 19h00 às 21h00 e nos dias 13 e

20 de Julho 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.(424/2019/CMAH)-------------------------------------------------------

2.11. Ent.  8207  - Pedido da  Divisão de Ação Social da Terceira,  solicitando o

apoio através da autorização da uso do Relvão e apoio da equipa de Desporto da

Unidade  de  Desporto  e  Promoção  da  Qualidade  de  Vida  na  dinamização  de

algumas atividades, para a realização do evento "Bolinhas de Sabão", no dia 12 de

Julho,  das  09h30  às  12h30.  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(425/2019/CMAH).-------------------------------------------------

2.12. Ent.  9062 - Pedido do  Museu de Angra do Heroísmo, solicitando o apoio

através da cedência dos jogos tradicionais, para a realização gincanas de verão no

Serviço  Educativo  do  Museu  de  Angra.  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.(426/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.13. Ent. 9334 – Pedido de Mário Jorge Bessa Lopes, solicitando a cedência de

quatro  cancelas metálicas para a suspensão de trânsito,  no dia 2 de julho,  por

motivo de colocação de vigas metálicas numa moradia. 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
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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, retirou este assunto.(427/2019/CMAH)-------------------------------------

2.14.  Ent.  9731 – Pedido de  Élson Martins Sousa – Comissão de festas de

Santo António da Ribeirinha, solicitando a cedência de três cancelas e três sinais

de trânsito, para o período de 6 a 12 de julho. 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 administrativo praticado pelo Vice Presidente da

Edilidade.(428/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.15.  Ent.  9552 -  Pedido  da  Câmara  do  Comércio  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo, som, iluminação e logística para realização do

evento  “Inovação  &  Financiamento”.  O presente  apoio  em espécie  tem o valor

monetário de €660. 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.(429/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.16.  Ent.  7801 –  Pedido  da  Casa  do  Povo  de  Santa  Bárbara,  solicitando

autorização para a realização de cerimónia de encerramento do projeto "Prevenir

em Coleção", no âmbito do  programa Âncora, no Jardim Duque da Terceira, no dia

19 de junho, das 08h00 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 e do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pela Vereadora Raquel Ferreira.(430/2019/CMAH)------------------------------------------
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2.17. Ent. 10123 - Pedido da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, solicitando o

apoio através da cedência das tendas pop-up e Jardim Duque da Terceira, para a

realização  de  atividades  e  almoço  de  convívio,  destinado  aos  participantes

deslocados ao abrigo do Programa Erasmus, no dia 11 de julho,  das 10h00 às

15h00. 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 pela Vereadora Raquel

Ferreira.(431/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.18.  Ent.  16923 -  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 09/07/2019, nos termos do n.º 3, do artigo 35.º

do Regime Jurídico das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico,

no que respeita à aprovação da minuta 2.º adicional ao contrato da Empreitada de

Construção  do  Centro  Interpretativo  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(432/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.19. Ent. 10345 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo  a  sexta alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

conjugados da alínea d) 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato administrativo praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços

Municipalizados.(433/2019/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
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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. 7459 - Pedido da Juventude Popular dos Açores, solicitando utilização

do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de

taxas, para a realização do VI Torneio de Futebol da JP Açores, no dia 20 de julho,

das 10h00-12h00. 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 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,  autorizou  este  pedido.

(434/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent.  9526 - Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e

de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia  19 de julho,  para realização de

reunião. 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.(435/2019/CMAH)-----------------------------

3.3.  Ent. 843 – Proposta  para atribuição de apoio financeiro  à atleta  individual

Maria Pedro Pamplona de Meireles Rino, praticante da Academia Desportiva dos

Açores. 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 Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e Atletas individuais.

-A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

de €1 000,00, mediante a celebração de um contrato programa com o clube e

o atleta. (436/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.4.  Ent.  3755 –  Pedido  do  COFIT  –  Comité  Organizador  de  Festivais
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Internacionais  da  Ilha  Terceira,  solicitando  apoio  para  realização  do  Festival

Internacional  de  Folclore  dos  Açores  e  da  Feira  de  Artesanato  e  Sabores

Tradicionais de 2019. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €24 250,00.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do

n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto(€24 250,00).-----------------

(437/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent.  5675 - Pedido da  Associação Orquestra de Sopro da Ilha Terceira,

solicitando  apoio  financeiro  destinado  à  deslocação  de  dois  alunos  à  final  do

Concurso  Nacional  Jovem dos  Conservatórios  Oficiais  de Música.  Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €268,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse

Municipal.-  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio

proposto(€268,00).(438/2019/CMAH)------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 8119 – Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando apoio para a deslocação de um aluno à segunda etapa do concurso

nacional “Põe a tua terra  nos píncaros 2 – Um herói da tua terra”. Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €134,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio

proposto(€134,00)(439/2019/CMAH)------------------------------------------------------------

4. Zona Industrial de Angra do Heroísmo – abertura de procedimento público

4.1. Int.  952 - Proposta do  Presidente da Câmara Municipal, para  abertura de

procedimento  público de  atribuição  do  lote  43  da  ZIAH,  sito  na  Rua Basílio

Simões,  freguesia  de  São  Bento,  com  a   aprovação  do  Regulamento  do
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Procedimento Público,  do anúncio de abertura do procedimento e aprovação da

designação  do júri,  documentos  estes  que  fazem parte  integrante  da  presente

proposta. Para deliberação do órgão executivo nos termos do n.º3 do artigo 9.º do

Regulamento  do  Parque  Industrial.  -A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou esta proposta.(440/2019/CMAH)-----------------------------------------------------

5. Protocolos e contratos

5.1. Ent. 8732 - Minuta de protocolo entre a Direção-Geral da Administração da

Justiça e o Município de Angra do Heroísmo cujo o objeto é a conservação do

interior  das  instalações  do  Tribunal,  sem  alterações  estruturantes  ou  métodos

construtivos  e  funcionais,  a  limpeza  periódica  de coberturas  e  seus  órgãos  de

drenagem  de  águas  pluviais,  bem  como  a  reparação  do  mobiliário.  Para

deliberação nos termos das alíneas o) e r)  do n.º  1  do artigo 33.º  da  Lei  n.º

75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou

este protocolo.(441/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------

5.2.  Ent.  10333 -  Pedido  da  Associação  Cultural  AngraJazz, solicitando  a

renovação do protocolo para Edição do Festival Internacional de Jazz de Angra do

Heroísmo (Angrajazz), projeto formativo “Orquestra Angrajazz e Comemoração do

Dia  Internacional  do  Jazz.  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 a renovação deste

protocolo, no valor de €48 500,00.(442/2019/CMAH)--------------------------------------

6. Atribuição de Medalhas a funcionários

6.1.  Int.  2127 –  Proposta  de  atribuição  de  medalha  de  bons  serviços,  classe

medalha dourada, ao funcionário António Nunes Mota. Para deliberação do órgão

executivo municipal.  -  A Câmara Municipal, aprovou esta proposta com sete

votos a favor, após votação por escrutínio secreto.(443/2019/CMAH)-------------
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6.2.  Int.  2175 –  Proposta  de  atribuição  de  medalha  de  bons  serviços,  classe

medalha dourada, ao funcionário José Vieira Martins Trovão. Para deliberação do

órgão executivo municipal. -  A Câmara Municipal, aprovou esta proposta com

sete votos a favor, após votação por escrutínio secreto.(444/2019/CMAH)-------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent.  9051 -  Relatório final das atividades do ano de 2018 da Associação

Cultural AngraJazz. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------

Fora da Agenda

Contrato interadministrativo

Ent.  2769  .-  Contrato  interadministrativo  a  celebrar  com  a  Freguesia  de  São

Mateus da Calheta, tendo em vista a execução de obras de reparação de muros

confinantes com a Canada da Arruda, Canada dos Calços e Canada da Francesa,

no valor de    €4 830,08. 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. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  celebração  deste  contrato

interadministrativo.(445/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada  a  reunião,  pelas  dez  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, 19 de julho de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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