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No dia vinte de agosto de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra

do Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas  14H35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período de antes da ordem do dia

 
No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Presidente  apresentou  as  maquetas  da

proposta para a escultura de D. Afonso VI, a ser colocada no Monte Brasil, espaço

onde permaneceu enquanto esteve exilado na Ilha Terceira. -------------------------------

Referiu que a intenção é comemorar os 350 anos da chegada à ilha Terceira  em

2019,  com  diversos  eventos,  de  entre  os  quais  a  inauguração  da  estátua  em

tamanho real. --------------------------------------------------------------------------------------------

A proposta mereceu parecer positivo. -------------------------------------------------------------

Informou que recentemente houve novamente descarga de esgoto pelo emissário

decorrente  do excesso de afluxo de resíduos  à  estação elevatória  do Pátio  da

Alfandega, o que acontece sempre que há chuva intensa. ----------------------------------

Referiu que a construção em curso da estação elevatória junto à Praça de Toiros

vai  mitigar  a  situação,  uma  vez  que  permite  retirar  dois  terços  do  esgoto  que

atualmente passa no Páteo da Alfândega. -------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto propôs em relação à questão das descargas que este

tipo de obra se realize durante o inverno para evitar estes constrangimentos e se é

verdade que no passado domingo foi hasteada vermelha dada a presença de um

turbarão na Prainha. -----------------------------------------------------------------------------------

O Presidente concordou que o período da obra não é o mais adequado e salientou

que a obra deveria ter ocorrido na primavera, no entanto, devido que um processo

judicial entre os dois empreiteiros, a mesma arrancou com meses de atraso. ---------
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Salientou que até ao momento as análises da água da Prainha tem sido boas e

próprias para banhos. Lamentou que se tenha destruído a boa imagem da Prainha,

que levou anos a construir, sem qualquer base factual. --------------------------------------

A Vereadora Raquel Ferreira confirmou a presença do tubarão dentro do perímetro

da zona balnear. ----------------------------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Miguel  Bezerra  questionou  se  existe  algum  constrangimento  no

fornecimento de água na zona alta da Feteira, porque tem sido difícil acionar os

esquentadores. ------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que se trata de um equilíbrio de pressão entre a zona alta e

a a zona baixa e a solução passa por um investimento nas redes. -----------------------

Adiantou que em termos de abastecimento de água à lavoura se não chover até ao

fim do mês de agosto na zona dos Altares, vai a haver problemas de abastecimento

de água, pelo que no futuro é necessário fazer investimentos naquela zona com a

realização de furo e a construção de uma lagoa nas Doze Ribeiras ou na Serreta. --

O  Vereador  Miguel  Bezerra  chamou  a  atenção  para  os  inconvenientes  de  se

realizarem as cargas e descargas na cidade a qualquer hora e propôs a criação de

lugares de estacionamento para a atividade. ---------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  existe  um  edital  antigo  com  o  horário  para  essa

atividade, no entanto, não há uma fiscalização efetiva e falta de base legal para

contraordenação,  porque  não  é  uma  deliberação  da  Assembleia  Municipal.

Informou ainda que o assunto vai ser regulamentado com a revisão do Código de

Posturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

A criação de baias de estacionamento tem ser  analisadas no contexto  da atual

contrato de concessão do estacionamento. -----------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto salientou a necessidade de se pensar na criação da

polícia municipal. Ao que o Presidente informou que já se mandou fazer um estudo

sobre a matéria, segundo o qual é possível propor a criação da polícia municipal. --
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 13 da reunião ordinária de 6 de julho de 2018.----------

A ata foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 14 da reunião ordinária pública de 20 de julho de 2018.

A ata foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------

1.3. Aprovação da ata n.º 15 da reunião ordinária de 3 de agosto de 2018.---------

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. 7104 – Pedido da  Associação de Estudantes do Campus de Angra do

Heroísmo da Universidade dos Açores,  solicitando um apoio para realização do

evento  “Angra  Mais  Jovem”.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  da

atribuição de um subsídio no valor de €1.500,00, nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º conjugada com o 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.
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A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(460/2018/CMAH)---------------------------------------------------

2.2. Ent. 9511 - Pedido do  Centro Regional de Apoio ao Artesanato, solicitando

apoio  no  transporte  e  montagens das estruturas  para a  feira  noturna City2020  a

realizar  no Pátio  da Alfândega. Para ratificação do órgão executivo municipal  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com o 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.(461/2018/CMAH)----------------

2.3.  Ent.  10553 -  Pedido de Armando José Barcelos  Silveira,  na qualidade de

mordomo das festas de Santo António de Santa Bárbara, solicitando a cedência de

uma passadeira vermelha, para ser usada nas festas em apreço, que decorrem de 24

de agosto a 1 de setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal  nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com o 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 Câmara.(462/2018/CMAH)--------

2.4. Ent. 10754 – Pedido da GRATER – Associação de Desenvolvimento Regional,

solicitando  apoio  no  transporte  de  estruturas  da  Grater  do  Museu  para  aquela

Associação. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º conjugada com o 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 Câmara.(463/2018/CMAH)-----------------------------
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2.5.  Ent.  10702  -  Pedido  da  COFIT  -  Comité  Organizador  de  Festivais

Internacionais da Ilha Terceira, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense

para realização da exposição "Folclore do Mundo", e respetiva logística associada.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.º conjugada com o 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.(464/2018/CMAH)---------------------------------------------------

2.6. Ent. 10729 – Pedido da Cooperativa Praia Cultural,  solicitando a colaboração

no empréstimo de vinte cancelas para o recinto do Music Resort das Festas da Praia

2018. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1

do artigo 33.º conjugada com o 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 Câmara.(465/2018/CMAH)-----------------------------

2.7. Ent. 10748 – Pedido de Tomás Alexandro da Rocha Wetzel, na qualidade de

representante da comissão de festas do Raminho, solicita o empréstimo de quatro

cancelas metálicas e quatro sinais de trânsito, de 25 a 30 de junho. Para ratificação

do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  da  alínea  u)  do  n.º  1  do  artigo  33.º

conjugada com o 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 Câmara.(466/2018/CMAH) --------------------------------------------------------

2.8. Ent.10876 - Pedido do Instituto da Segurança Social - IPRA, solicitando apoio

na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
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Heroísmo para realização de prova de conhecimentos a realizar a 22 de agosto. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º conjugada com o 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.(467/2018/CMAH)----------------------------------------------------------

2.9. Ent. 5860 – Retificação da deliberação de 21-06-2018 no sentido de o apoio

atribuído a André Gunko, no valor de €500,00 ser em nome do seu pai, Oleg Gunko.

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.

(468/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 1553 – Minuta de contrato interadministrativo celebrado com a Junta de

Freguesia  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,  tendo  em  vista  a  execução  do

projeto/obra relativo/a à beneficiação e recuperação da sobra de rua João Vaz Corte-

Real,  no valor  de €20.000,00.  Para ratificação  do órgão executivo  municipal  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com o 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  Câmara.

(469/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 6802 – Minuta de aditamento ao contrato interadministrativo celebrado com

a Junta de Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a execução do projeto/obra

relativo/a ao início de construção da zona de campismo, nova Sede da Junta de

Freguesia e pinturas de abrigos, nichos, contentores, chafarizes, passo e aquisição
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de bancos de floreiras, no valor de €20.000,00. Para ratificação do órgão executivo

municipal nos termos dos artigos 117.º, 118.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vice Presidente da Câmara.(470/2018/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. 10224 - Pedido da Junta de Freguesia da Terra Chã, solicitando apoio na

cedência de filme, e respetiva logística associada à projeção, para evento a realizar

no dia da Freguesia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea  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.(471/2018/CMAH)----------------

3.2.  Ent.10759  -  Pedido  da  ACTUSA -  Associação  Cultural  Tuna  Universitas

Scientiarum Agrariarum, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense, entre

15 e 23 de março de 2019, para ensaios, decoração e realização do XIV Ciclone e

respetiva receita de bilheteira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea 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.(472/2018/CMAH)----

3.3. Ent. 11045 – Pedido do  TAC – Terceira Automóvel Clube,  solicitando apoio
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logístico para o “Rali Além Mar 40.º Ilha Lilás”. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea 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.---------

(473/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

3.4.  Ent.  11370  –  Pedido  do  Sindicato  dos  Professores  da  Região  Açores,

solicitando a cedência do pequeno auditório do Centro Cultura bem como a utilização

do som, equipamento de projeção, e ainda o foyer,  a fim de servirem um  coffee

break para  realização  de  um  plenário  sindical,  no  dia  14  de  setembro.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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.(474/2018/CMAH)---------------------------------------------------------

3.5. Ent. 11425 – Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, solicitando a cedência

de  trinta  cancelas  para  corte  de  trânsito,  para  utilização  nas  Festas  de  Nossa

Senhora dos Milagres, de 7 a 13 de setembro próximo. 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.(475/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

3.6.  Ent.  3663 –  Pedido do  Instituto  Açoriano de Cultura,  solicitando apoio  na

cedência de 90% da receita da bilheteira do espetáculo “Era uma vez o 1.º de Maio” -

Medeiros/Lucas,  inserido  nas  comemorações  do  1.º  de  Maio  de  1975  a  1983.

Propõe-se a atribuição da citada receita no valor de €688,50. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea 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
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de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este

pedido.(476/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 6402 – Pedido do Grupo de Teatro e Variedades da Vila do Porto Judeu,

solicitando apoio para a estreia de um espetáculo de variedades que teve lugar no

dia 13 de julho findo. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00 a

conceder em nome da Associação Cultural do Porto Judeu. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€1  000,00)  em  nome  da  Associação

Cultural do Porto Judeu.(477/2018/CMAH)------------------------------------------------------

3.8. Ent. 7221- Pedido da Associação Retina Portugal, solicitando apoio tendo em

vista a realização de um encontro daquela Associação no valor de €675,00. 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

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

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  em  espécie  no  valor  proposto

(€675,00)(478/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.9.  Ent.  7722  –  Pedido  do  Sport  Clube  Barbarense,  solicitando  apoio  para

participação no Torneio Internacional de Futsal em Vila Real.  Propõe-se a atribuição

de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e

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

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

proposto (€500,00)(479/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------
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3.10. Ent. 8075 – Pedido de Paulo Judá da Silva Santos, solicitando apoio para a

edição do livro “Espadas, Sabres Adagas e Talins da Marinha Portuguesa”. Propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013

de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir

um apoio no valor proposto (€1 000,00)(480/2018/CMAH)---------------------------------

3.11. Ent. 8122 – Pedido da  Associação Geração de Amanhã,  solicitando apoio

para o projeto “React Contemporary Art Laboratory 2018”. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €2.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e

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

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

proposto (€2 500,00)(481/2018/CMAH)------------------------------------------------------------

3.12.  Ent. 8351 – Pedido do  Clube Náutico de Angra do Heroísmo,  solicitando

apoio  para  a  realização  da “Regata  do  Solstício”.  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

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

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  um apoio  no  valor  proposto

(€1 000,00)(482/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

3.13. Ent. 8505 – Pedido da  Associação de Estudantes da Escola Secundária

Jerónimo Emiliano de Andrade,  solicitando apoio para as despesas do baile de

finalistas  que  decorreu  no  dia  2  de  junho  no  Lawn  Tennis  Club.  Propõe-se  a

atribuição de um subsídio no valor de €500,00 a ser concedido em nome da Casa do

Povo  de  São  Bartolomeu  de  Regatos.  Para  deliberação  do  órgão  executivo
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municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

no valor proposto (€500,00) em nome da Casa do Povo de São Bartolomeu de

Regatos.(483/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.14. Ent. 13674- Pedido da Academia Musical da Ilha Terceira, solicitando apoio

financeiro para realização do Plano de Atividades 2018. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €1.800,00. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e

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

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

proposto (€1 800,00)(484/2018/CMAH)------------------------------------------------------------

3.15. Ent. 15176 – Pedido da  ACTUSA – Associação Cultural Tuna Universitas

Scientiarum Agrariarum, solicitando apoio para realização do Festival Ciclone 2018.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.800,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir um apoio no valor proposto (€1 800,00)(485/2018/CMAH)----------------------

3.16. Int. 1596 – Atribuição de apoio em espécie ao  Clube Náutico de Angra do

Heroísmo, através da adjudicação da revisão  do projeto de execução do edifício

daquele  Clube  à  empresa  Costa  Poim,  pelo  valor  total  de  €8.968,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo

a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€8 968,00)(486/2018/CMAH)--------
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4 . Aprovação de minutas

4.1. Ent. 9431 – Acordo de projeto a celebrar entre o Município e a  Universidade

dos  Açores,  tendo  em  vista  o  apoio  na  realização  das  jornadas  do  projeto

“Pervemac II”, no valor de €350,00. 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,  aprovou  este  protocolo.

(487/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

4.2.  Ent.  4632 – Minuta  de protocolo  a celebrar  entre  o  Município e a  Junta de

Freguesia de São Pedro, atribuindo um apoio no valor de €6.000,00, tendo em vista

fazer face aos encargos inerentes à execução de obras de recuperação da habitação

sita na Rua da Cruz, n.º 32, Freguesia de São Pedro, destinada ao alojamento de

famílias carenciadas. 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, aprovou este protocolo.(488/2018/CMAH)--------------

4.3. Ent. 5986 - Pedido da Casa do Povo do Raminho, solicitando a prorrogação do

período  de  vigência  do  protocolo  assinado  em  2017,  em  virtude  de  não  terem

conseguido apresentar o relatório da obra até 31-12-2017, conforme previa o contrato

programa. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o)

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

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou a prorrogação solicitada.(489/2018/CMAH)--------------------
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4.4.  Ent.  6665  –  Pedido  da  Associação  Miratecarts,  solicitando  apoio  para

realização  da  7.ª  edição  do  Festival  “Mais  Jazz”.  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio  no  valor  de  €6.000,00,  mediante  a  celebração  de  um  protocolo.  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.(490/2018/CMAH)-----------------------------------

4.5. Ent. 10165 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Casa do Povo da Terra

Chã, tendo  em vista  o  apoio  no  valor  de  €15.240,00,  para  as  obras  no  Parque

Desportivo daquela Freguesia. 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.(491/2018/CMAH)--

4.6. Ent. 10634 – Minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município e a

Junta de Freguesia da Terra Chã, tendo em vista a cedência, a título gratuito, o

Largo  de  Belém,  daquela  Freguesia,  para  que  a  mesma se  sirva  dele,  por  um

período de cinco anos, considerando-se renovado por igual período de tempo, após

comunicação por escrito, podendo cessar a qualquer momento, por incumprimento

das  condições  de  cedência.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos das alíneas p) 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 contrato de comodato.----

(492/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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5. Empreitada de construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo – 

ligação da rede de terras à estrutura de betão armado

5.1. Ent. 14775 – Ofício da empresa Trepa – Construção Civil, Lda, comunicando

que prescinde de receber o valor de €1.025,25, correspondente aos trabalhos de

ligação de rede de terras à estrutura de betão armado relativamente à empreitada

supramencionada. Para aceitação por parte do órgão executivo municipal nos termos

do  Código  dos  Contratos  Públicos.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aceitou  o  solicitado  pela  empresa  Trepa  –  Construção  Civil,  Lda.

(493/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

6.  Novo  Código  de  Posturas  –  Início  de  Procedimento  e  Participação

Procedimental

6.1. Int. 2123 – Proposta de deliberação do Vice Presidente da Câmara, no sentido

de ser dado início ao procedimento e participação procedimental do novo Código de

Posturas. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea k), n.º

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta proposta.(494/2018/CMAH)------------------------------------

7.  Proposta  Vereadores  Partido  Social  Democrata  –  elaboração  de  folheto

informativo sobre touradas às corda – turismo

7.1. Int. 2158 – Proposta dos Vereadores do Partido Social Democrata, no sentido

de, em conjunto com a Associação de Criadores de Touros de Corda,  a Direção

Regional da Agricultura e a Câmara Municipal  da Praia da Vitória, ser criado um

folheto/flyer informativo em várias línguas, dirigido aos turistas, sobre a  tourada à

corda, nomeadamente, a sua história, os seus riscos, como como os procedimentos

de segurança a ter, sempre que se deslocam à manifestação cultural em apreço. O
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documento a elaborar estaria disponível em todas a unidades hoteleiras, alojamentos

locais, bem como postos de turismo, da Ilha. Para aprovação do órgão executivo

municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta.

(495/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

8. Documentos para conhecimento

8.1.  Ent.  10721  –  E-mail  do  Agrupamento  de  escuteiros  1338  –  Vairão,

agradecendo pela oportunidade de conhecer esta Ilha. Para conhecimento do órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------

8.2. Ent. 10199 – Ofício do Angra Iate Clube, agradecendo pelo apoio prestado aos

eventos  náuticos  realizados  por  aquele  Clube  por  altura  das  Festas  Sanjoaninas

2018.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara  Municipal

tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------

8.3.  Ent.  11063  –  Ofício  do  Regimento de  Guarnição n.º  1,  agradecendo pela

disponibilidade e colaboração prestadas aquando da realização das atividades

inseridas  nas  comemorações  do  Dia  da  Unidade.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------

8.4. Ent. 11407 – E-mail do Presidente cessante do conselho executivo da Escola

Básica Integrada dos Biscoitos,  agradecendo pela colaboração prestada àquela

Escola durante os nove anos que prestou funções executivas. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------
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8.5. Ent. 11178 – E-mail da Associação de Turismo Militar Português, informando

de  que  a  proposta  de  constituição  desta  Câmara  Municipal  como  Associado

Honorário  daquela  Associação  foi  aprovada  por  unanimidade  e  aclamação  na

Assembleia Geral realizada no dia 27 de abril de 2018. Para conhecimento do órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------

Fora da agenda

Protocolo  de  transferência  de  Via  Terrestre  Municipal  –  Barro  Vermelho  –

Ribeirinha

Ent.  11703  –  Minuta  de  protocolo  a  celebrar  entre  o  Município  e  a Secretaria

Regional da Agricultura e Florestas – Direção Regional dos Recursos Florestais

– Serviço Florestal da Terceira, tendo em vista a cedência do caminho municipal do

Barro Vermelho, sito à Freguesia da Ribeirinha. Para aprovação do órgão executivo

municipal, nos termos da alínea qq), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro, Lei n.º 25/2015 de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho e da Lei n.º

7-A/2016 de 30 de março. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta

minuta de protocolo.(496/2018/CMAH)------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal em exercício

declarou encerrada a reunião, pelas quinze horas e cinquenta 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, 20 de agosto de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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