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No dia quatro de outubro 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  09H35  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 fez o balanço da passagem do

furacão Lourenzo, informando que no concelho os ventos, apenas provocaram a

queda de árvores e de fios, situações que foram resolvidas de imediato. Já a forte

ondulação provocou danos relevantes na proteção da Ponta Gorda, na freguesia do

Porto  Judeu,  no  base  da  estrada  da  Fajã  do  Fisher,  na  freguesia  da  Feteira,

destruição de muros na freguesia de São Mateus e do Parque de Campismo da

Salga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu ainda que a apesar da obra de proteção do Fanal não estar concluída, o

comportamento  foi  bom,  apesar  de  nas  primeiras  tempestades  ser  normal  o

assentamento dos materiais. ------------------------------------------------------------------------

Em infraestruturas sob a tutela do Governo Regional, salientou os danos causados

na cabeça do molho do Porto de São Mateus e no Porto das Pipas.----------------------

Em  conclusão,  referiu  que  as  entidades  envolvidas  no  Serviço  Municipal  de

Proteção Civil funcionaram sem qualquer reparo. ---------------------------------------------

O Vereador  Marcos Couto  congratulou-se  com o  voo  de Londres  e  questionou

sobre  o  ponto  da  situação  da  ligação  com  Madrid,  ficando  de  obter  melhor

informação sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------
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Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 18 da reunião ordinária pública de 20-09-2019.------------

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. 12018 - Pedido da  Sport Club Lusitânia,  solicitando utilização da sala

comunicação social Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas,

para a realização de uma reunião,  nos dias 19 e 22 de Agosto,  das 19h00 às

19h30. 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.

(535/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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2.2 Ent. 12019 - Pedido da Sport Club Lusitânia, solicitando utilização do Pavilhão

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

“Open day Verde”, no dia 7 de Setembro, das 15h00 às 17h00. Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de Setembro, bem como nos termos conjugados da alínea 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.(536/2019/CMAH) -----------

2.3 Ent.  12529 - Pedido do  Núcleo Sportinguista  da Ilha Terceira,  solicitando

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

realização de um jogo de Futebol, no dia 15 de setembro. 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.(537/2019/CMAH)----------------------------------

2.4 Ent.  12530 - Pedido do  Núcleo Sportinguista  da Ilha Terceira,  solicitando

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

realização de um jogo de Futebol, no dia 21 de setembro. 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.(538/2019/CMAH)----------------------------------

2.5  Ent.  12537  -  Pedido  da  Associação de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando utilização do Campo Municipal de Futebol e respetiva isenção de taxas,

para  a  realização  da  Final  da  Supertaça  de  Futebol  Seniores,  no  dia  14  de
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setembro. 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.(539/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 13056 - Pedido da Associação Cristã Mocidade, solicitando utilização do

Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para a realização

de  treinos,  às  quartas-feiras,  das  10h00  às  11h00.  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.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.(540/2019/CMAH)----------------------------------

2.7 Ent. 12761 - Pedido da Associação Cultural AngraJazz, solicitando apoio na

cedência  do grande auditório do Centro  Cultural  e de Congressos de Angra do

Heroísmo,  Teatro  Angrense,  apoio  técnico  e  transportes para realização da 21ª

edição do Festival AngraJazz. 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.(541/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.8 Ent. 13321 - Pedido da Associação de Volei da Ilha Terceira, solicitando apoio

na cedência de uma sala para reuniões no Centro Cultural e de Congressos de

Angra do Heroísmo para realização de formação de árbitos a realizar no dia 21 de

setembro. 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
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unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(542/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.9 Ent. 13436 - 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  1  de  outubro,  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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(543/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.10 Ent. 13675 - Pedido do  Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA,

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de prova de conhecimentos a

realizar no dia 9 de outubro.  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.(544/2019/CMAH)-------------------------------------------------

2.11 Ent. 12020 - 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, do relvado sintético

do  Complexo  Desportivo  João  Paulo  II.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(545/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.12  Ent.  13367  -  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio na cedência do palco da Praça Velha e respetiva eletricidade para

montagem de som, para realização de evento de apresentação da equipa. Para
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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.

(546/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.13  Ent.  13582  –  Pedido  da  Direção  de  Finanças  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando a cedência de trabalhadores e transporte para documentação do edifício

daqueles serviços para o arquivo intermédio da Grota do Vale. 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 Vice Presidente da Edilidade.(547/2019/CMAH)---

2.14 Ent. 12288 – Pedido de Cristina Raposo em representação da comissão de

festas de Santo António de São Bartolomeu de Regatos, solicitando a cedência

de  quatro  grades  para  utilização  naquelas  festas.  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 Vice Presidente da Edilidade.(548/2019/CMAH)---

2.15  Ent.  13465  –  Pedido  da  Comissão  de  Festas  de  São  Carlos  2019,

solicitando  a  cedência  de  vinte  grades,  bem  como  a  carpete  usada  nas

Sanjoaninas. 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 Vice Presidente da

Edilidade.(549/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.16 Ent. 8803 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas Activa,

para os dias 5, 6 e 7 de julho de 2019, destinada ao 10.º Grande Prémio da Ilha
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Terceira em Ciclismo de Estrada, 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.(550/2019/CMAH)----------

2.17  Ent.  8840  –  Pedido  de suspensão  de  trânsito,  efetuado  pela  Associação

Marítima de Pescas e Aquicultura da Ilha Terceira, para o dia 26 de julho de

2019, destinada ao Festival Gastronómico de Peixe e Algas da Ilha Terceira, 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.(551/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.18  Ent.  9718  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pela União

Sebastianense Futebol Clube, para o período de 26 de julho a 2 de agosto de

2019,  destinada  às  Verbenas  das  Festas  de  Sant'Ana,  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.

(552/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.19 Ent. 10323 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pela  Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras,

para o período de 26 a 31 de julho de 2019, por ocasião das Festas de Santo

António das Doze Ribeiras, 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.(553/2019/CMAH) --------
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2.20  Ent.  10418  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  Clube

Náutico de Angra do Heroísmo,  para o dia 20 de julho de 2019, destinada a

música ao vivo, 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.(554/2019/CMAH) ----------------------------------------------------

2.21 Ent. 11085 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelo  Grupo Desportivo do Bravio de S. Mateus da Calheta,  para o

período de 9 a 17 de agosto de 2019, por ocasião das Festas de Santo António do

Porto de S. Mateus, 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.(555/2019/CMAH) ----------------------------------------------------

2.22 Ent. 11178 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado por Ana Carolina Carvalho Bertão, em representação da Comissão de

Finalistas da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, para o período de

22  a  30  de  setembro  de  2019,   por  ocasião  das  Festas  de  São  Carlos,  para

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) 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.(556/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.23 Ent. 11333 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelo Centro Cultural e Recreativo do Cantinho, para o período de 9 a

17 de agosto de 2019, por ocasião das Festas de Santo António do Porto de S.

Mateus, 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
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Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(557/2019/CMAH) ---------------------------------------------------

2.24 Ent. 11386 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelos Marítimos de S. Mateus Sport Clube, para o período de 9 a 17 de

agosto de 2019, por ocasião das Festas de Santo António do Porto de S. Mateus,

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.(558/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.25 Ent. 11407 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pela Fábrica da Igreja Paroquial de S. Mateus, para o período de 9 a

17 de agosto de 2019, por ocasião das Festas de Santo António do Porto de S.

Mateus, 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.(559/2019/CMAH) --------------------------------------------------

2.26 Ent. 11659 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelo Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, para o

período de 15 a 20 de agosto de 2019, por ocasião das Festas de Santo António

do Posto Santo, 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.(560/2019/CMAH)--------------------------------------------

2.27 Ent. 11947 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado por Isabel Maria Nunes Mendes, em representação da Comissão de

Pais  dos  alunos  da  sala  dos  4  anos  do  Colégio  da  Santa  Casa  da
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Misericórdia de Angra do Heroísmo, para os períodos de 23 a 31 de agosto e de

4 a 9 de setembro de 2019, por ocasião das Festas de Santo António de Santa

Bárbara e de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta,  para ratificação do ato

praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos

artigos 6.º, n.º 2, alínea d) 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.

(561/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------

2.28 Ent. 11970 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização

de  espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pela  Associação  Todo-o-

Terreno da Ilha Terceira, para os dias 6 e 7 de setembro de 2019, destinada ao

Passeio Todo-o-Terreno - “AZIMUTE – 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.

(562/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.29  Ent.  12580  –  Pedido  de  licença  de  venda  ambulante  de  bebidas  e

alimentos, efetuado pela Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze

Ribeiras, para os dias 6 e 7 de setembro de 2019, por ocasião das Festas de

Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, 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.(563/2019/CMAH)------

2.30  Ent.  12969  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pela

Associação Escoteiros Portugal Urbanização do Lameiro – Grupo 105, para

o dia 28 de setembro de 2019, destinada ao festival de alcatras, com atuação de

conjunto musical, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal,  nos  termos  conjugados  dos  artigos  6.º,  n.º  2,  alínea  b)  do
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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.(564/2019/CMAH)------

2.31 Ent. 12993 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização

de  espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TAC  –  Terceira

Automóvel Clube, para os dias 12, 13 e 14 de setembro de 2019, destinada à

realização  do  RALI  ALÈM  MAR/  41.º  ILHA LILÁS,  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.

(565/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.32 Ent. 12994 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo  TAC –

Terceira Automóvel Clube, para o dia 14 de setembro de 2019, destinada à

Entrega de Prémios do RALI ALÉM MAR/ 41.º ILHA LILÁS, 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.(566/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.33  Ent.  13519  –  Pedido  de  licença  de  venda  ambulante  de  bebidas  e

alimentos, efetuado pela Associação Marcha dos Veteranos, para o período de

22 a 30 de setembro de 2019,  por ocasião das Festas São Carlos 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.(567/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------
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2.34 Ent. 13529 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelo  Agrupamento 803 de São Carlos, para o período de 24 a 30 de

setembro de 2019, por ocasião das Festas de São Carlos, 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.

(568/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.35  Ent.  12899  -  Pedido  do  Grupo Desportivo  da  Casa do  Povo do  Porto

Judeu, solicitando utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva

isenção de taxas, para a realização de um torneio, nos dias 6 a 8 de setembro.

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.

(569/2019/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.  11080  -  Pedido  da  Direção  Regional  da  Ciência  e  Tecnologia,

solicitando apoio na utilização do Pátio da Alfândega, bem como a cedência de

tenda, eletricidade, mesas e cadeiras para atividades a desenvolver nos dias 22,

22 e 23 de novembro no âmbito da Feira de Ciência. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013
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de 12  de Setembro  e  do Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades de

Interesse Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, autorizou este

pedido.(570/2019/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

3.2  Ent.  13033  -  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio na cedência de três salas do Centro Cultural e de Congressos de

Angra  do  Heroísmo para  realização  de  3  cursos  pré-congresso,  integrados  no

evento das Jornadas Médicas. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos das alínea 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.(571/2019/CMAH) -

3.3 Ent. 13102 - Pedido da Direção Regional de Assuntos Europeus, solicitando

apoio na cedência de 15 mesas para evento a decorrer no Museu de Angra do

Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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.(572/2019/CMAH)----------------------------

3.4 Ent. 13145 - Pedido da Associação Juvenil Ilha Terceira, solicitando apoio na

cedência da Praça Velha para realização da 2.ª Edição do Angra Sound Bay e

respetivo apoio logístico, nomeadamente, montagem de palco, disponibilização de

quadro elétrico e caixotes de lixo. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea 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.(573/2019/CMAH) -

3.5 Ent. 13443 - Pedido da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2020, solicitando a

cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo  nos  dias  14  e  15  de  fevereiro  para  realização  de  evento.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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
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unanimidade, autorizou este pedido.(574/2019/CMAH) ----------------------------------

3.6 Ent. 4283 – Pedido do Grupo de Teatro Alpendre, solicitando para apoio na

realização  do  evento  “7”.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de

€4.538,30. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 um apoio no valor proposto (€4 538,30)--

(575/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.7 Ent.  4743 – Pedido da  Associação Cultural  Sons do Terreiro,  solicitando

apoio para realização do “Angra World Sound Fest”. Propõe-se a atribuição de um

apoio no valor de €4.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea 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 um apoio no valor

proposto (€4 500,00)(576/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

3.8 Ent. 5776 – Pedido da  Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, solicitando

apoio tendo em vista o  envio de um contentor de 40 pés para a Casa do Gaiato de

Maputo  em  Moçambique.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de

€5.000,55. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 um apoio no valor proposto (€5 000,55).

(577/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.9 Ent. 6170 – Pedido da Associação Marítima de Pescas e Aquicultura da Ilha

Terceira, solicitando apoio para pagamento dos projetos de especialidade relativos

ao projeto de recuperação de casa para instalação de um edifício polivalente com

sala de formação, cozinha, peixaria e take-away. Propõe-se a atribuição de um

apoio no valor de €6.372,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
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termos da alínea 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 um apoio no valor

proposto (€6 372,00)(578/2019/CMAH) --------------------------------------------------------

3.10 Ent.  6508 – Pedido da  AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores,

solicitando  apoio  para  as  comemorações  do  “Dia  do  Imigrante  e  do  Diálogo

Intercultural no Concelho de Angra do Heroísmo”, nos dias 12 e 13 de outubro.

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.000,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 um apoio no valor proposto (€2 000,00)(579/2019/CMAH) -------------------

3.11  Ent.  7350  –  Pedido  da  União Sebastianense Futebol  Clube,  solicitando

apoio para aquisição de uma área de jogo. Propõe-se a atribuição de um apoio no

valor de      €4.987,45. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea 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 um apoio no valor

proposto (€4 987,45)(580/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

3.12 Ent.  7756 – Pedido da  Associação de Escoteiros de Portugal – Chefia

Regional dos Açores, solicitando apoio para o pagamento dos censos. Propõe-se

a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €2.000,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea 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

um apoio no valor proposto (€2 000,00)(581/2019/CMAH) ------------------------------

3.13 Ent.  7760 –  Pedido da  Associação II  Sorpasso,  para  realização da “12ª

Festa  do  Cinema  Italiano”.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de

€2.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
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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 um apoio no valor proposto (€2 500,00)

(582/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.14 Ent. 8192 – Pedido da Associação Cultural – Sons do Terreiro, solicitando

apoio para as comemoração do “Dia da Viola da Terra”. Propõe-se a atribuição de

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

nos termos da alínea 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 um apoio no valor

proposto (€2 500,00)(583/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

3.15 Ent. 8844 – Pedido da Casa do Povo das Cinco Ribeiras, solicitando apoio

para um passeio  dos idosos.  Propõe-se a  atribuição de um apoio  no valor  de

€300,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 um apoio no valor proposto (€300,00). 

(584/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.16 Ent. 9187 – Pedido da Casa do Povo dos Altares, solicitando apoio para as

comemorações do 20.º aniversário do protocolo entre aquela Casa do Povo e o

Grupo de Cantares Guidintesta de Belver, de Gavião. Propõe-se a atribuição de

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

termos da alínea 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 um apoio no valor

proposto (€ 500,00). (585/2019/CMAH)---------------------------------------------------------

3.17 Ent. 9194 – Pedido do Centro Comunitário da Terra Chã, solicitando apoio

no âmbito  do projeto  de intercâmbio  com o Centro  Juvenil  e  Inclusão Escolha
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Certa, da Ribeira Grande. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 um  apoio  no  valor  proposto  (€  500,00)

(586/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.18 Ent.  10796 –  Pedido do  Grupo Desportivo da Casa do Povo do Porto

Judeu, solicitando apoio  para realização  de um torneio  de futsal.  Propõe-se  a

atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea 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 um apoio

no valor proposto (€ 500,00)(587/2019/CMAH) ----------------------------------------------

3.19  Ent.  10957  –  Pedido  do  Grupo  de  Forcados  Amadores  da  Tertúlia

Tauromáquica Terceirense, solicitando apoio para a época taurina 2019. Propõe-

se a atribuição de um apoio no valor de €5.000,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea 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

um apoio no valor proposto (€5 000,00)(588/2019/CMAH) ------------------------------

3.20 Ent. 11817 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

para a realização do Colóquio sobre a passagem dos 350 anos da chegada e

reclusão no Castelo São João Baptista, do Rei Afonso VI. Propõe-se a atribuição

de um apoio no valor de €1.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea 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 um apoio no valor

proposto (€1 500,00). (589/2019/CMAH)------------------------------------------------------

3.21 Ent. 12188 – Pedido da Associação de Dadores de Sangue de Angra do
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Heroísmo, solicitando  apoio  para o plano de atividades  de 2019. Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €550,00. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea 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 um apoio

no valor proposto (€550,00)(590/2019/CMAH) ----------------------------------------------

3.22 Ent. 12141 – Pedido do Centro Comunitário da Terra Chã, solicitando apoio

para o pagamento das despesas decorrentes a contratação de uma trabalhadora

do programa SEI. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €752,80. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 um  apoio  no  valor  proposto  (€752,80)

(591/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.23  Ent.  12270  –  Pedido  do  Núcleo  Filatélico  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando apoio para a edição da obra de poesia “De Basalto e Mar”. Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea 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 um apoio

no valor proposto (€1 000,00). (592/2019/CMAH) -----------------------------------------

4. Protocolos e contratos interadministrativos

4.1 Ent. 5773 – Pedido da  Junta de Freguesia de São Bento,  para obras de

reparação no edifício do Centro Social daquela Freguesia. Propõe-se a atribuição

de um apoio no valor de €4.500,00, 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.(593/2019/CMAH) -------------------------------
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4.2  Ent.  11812  –  Pedido  da  Cáritas  da  Ilha  Terceira,  solicitando  apoio  para

assegurar o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra  do  Heroísmo,  na  vertente  técnica –  2.º  semestre  de  2019.  Propõe-se  a

atribuição  de  um apoio  no  valor  de  €9.920,62,  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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  renovação  deste  protocolo.

(594/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Ent. 12724 - Pedido da Cáritas da Ilha Terceira, solicitando a reafetação de

parte da verba destinada ao projeto Quadrante (€6.643,81), seja canalizada para

pagamento do diagnóstico  socioeducativo  do  concelho  de  Angra  do  Heroísmo.

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 este pedido.(595/2019/CMAH)----------------------------

4.4 Ent. 13092 - Proposta de Protocolo da  Sociedade Portuguesa de Autores

(SPA), no sentido desta entidade conceder autorizações de caráter genérico que

abrangem  a  totalidade  das  obras  musicais  e  literário-musicais  por  si  geridas,

mediante o pagamento de uma quantia antecipadamente definida e com desconto

de 20% para atividades a realizar pelo Município ou promotores terceiros cujo o

processo de licenciamento seja  feito  pelo  Município.  Para  aprovação do órgão

executivo, nos termos da alíneas o) 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.

(596/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.5 Ent. 6276 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia de Santa Luzia, no valor de €13.850,00, tendo em vista a execução da

obra de alargamento da Canada Nova de Santa Luzia na sua intersecção com o

Caminho das Figueiras Pretas, a fim de facilitar o trânsito naquela zona e diminuir
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o número de acidentes registados no referido cruzamento.  Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, aprovou esta minuta de

contrato interadministrativo.(597/2019/CMAH)---------------------------------------------

4.6 Ent. 13110 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo a celebrar com

a  Junta de Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a alteração ao

objeto  do  contrato  inicial,  passando  a  ser  para  “execução  de  obras  de

embelezamento do Largo da Cruz e requalificação de património da Vila”.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos 117.º, 118.º, 119.º

e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal  de

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

unanimidade,  aprovou  este  aditamento  ao  contrato  interadministrativo.

(598/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.7 Int. 2924 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a  Junta de

Freguesia da Serreta, tendo por objeto a aquisição de um reservatório de água

pré-fabricado,  no  valor  de  €60.000,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos dos artigos 117.º, 118.º, 119.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, aprovou esta minuta de

contrato interadministrativo.(599/2019/CMAH)---------------------------------------------

INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento

5.1 Ent. 13589 – E-mail do  Observatório da Deficiência e Direitos Humanos,

remetendo  resultados  do  inquérito  realizado  sobre  a  participação  política  das

pessoas com deficiência aquando das Eleições Europeias, e apresenta algumas
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recomendações.  Para conhecimento do órgão executivo  municipal.  -  A Câmara

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

5.2 Ent. 13657 – E-mail da Junta de Freguesia da Terra Chã, agradecendo pelo

desempenho e colaboração na substituição dos contentores de lixo  do conjunto

habitacional daquela Freguesia, bem como na remoção das viaturas abandonadas

e na limpeza dos monstros na Rua José da Lata.  Para conhecimento do órgão

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

5.3 Int.  2900 –  Décima quarta alteração ao Orçamento e décima terceira às

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal, para 2019. 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 trinta 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, 4 de outubro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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