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No dia vinte de dezembro 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  nove  horas  e  trinta  e  seis  minutos,  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 deu conta que o Governo propõs

no Orçamento de Estado para 2020 uma norma que revoga a decisão de isenção

de IMI nos centros centros históricos e para imóveis classificados, fica, no entanto,

em aberto  a  questão dos valores que já  foram reembolsados aos  contribuintes

referentes aos últimos três anos. ------------------------------------------------------------------

Informou ainda que existe um crescimento das transferências do Estado para a

autarquia em 2020, decorrente da formula de cálculo das transferências para as

autarquias,  através  da  inclusão  de  um fator  majorativo  para  as  autarquia  com

menor receita. -------------------------------------------------------------------------------------------

A participação no IVA prevista para as autarquias não se aplica nos Açores e na

Madeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Salientou ainda a alteração profunda a nível das transferências do estado prevista

para 2021, em que as atuais delegações de competências entre os ministérios e as

autarquias,  passaram  a  ter  competências  próprias,  o  que  não  se  aplica  às

autarquias das Regiões Autónomas uma vez que grande parte são competências

dos Governos Regionais,  ficando assim as autarquias das Regiões Autónomas fora

da fórmula e com pouca capacidade de negociação. -----------------------------------------

Referiu ainda que foi introduzido no Orçamento de Estado uma norma que permite

a transição do saldo do ano anterior no início do ano, ficando assim ultrapassada a

questão de apenas se poder fazer a transição aquando a apresentação das contas

do saldo de gerência em abril. ----------------------------------------------------------------------
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O Vereador Marcos Couto questionou o ponto da situação da construção da ponte

na freguesia das Cinco Ribeiras. -------------------------------------------------------------------

O Presidente  informou que  terminaram as  escavações  estando  pronta  para  se

iniciar a betonagem do tabuleiro. Referiu ainda que a primeira ponte em construção

na freguesia de Santa Bárbara,  se encontra em fase de acabamento,  quanto à

segunda, na Ribeira das Oito, está mais atrasada, estando para breve o início das

escavações. ----------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto salientou que a Terceira continua afundar-se em termos

de turismo,  os números divulgados continuam a descer  em relação ao restante

regional. Defendeu que se deve continuar a pressão para se efetivar a ligação de

Madrid. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Por outro lado, chamou a atenção para o prejuízo causado aos comerciantes, por

via das montagem e desmontagem das iluminações para as festas que ocorrem no

centro histórico, propôs que a autarquia promova a sua execução durante o período

noturno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

É entendimento dos Vereadores do PSD que a existência de “barracas” na Praça

Velha é prejudicail para os comerciantes locais. Se cada “barraca” fizer em média

1000 euros de faturação, sendo 12 barracas, durante 4 fins de semana estamos a

falar de um prejuizo para o comercio local na ordem dos 48.000 euros. Entendem a

necessidade de financiar as associações, mas não pode ser feita com prejuízo do

comercio local, numa altura em que a afluência á cidade é maior. Na praça velha,

em nosso entender, devem funcionar atrações que favoreçam a vinda de pessoas á

cidade, tal como já aconteceu em outros anos. -------------------------------------------------

O  Vice-Presidente  informou  que  o  tempo  das  montagens  é  manifestamente

reduzido para causar qualquer prejuízo. ---------------------------------------------------------
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Período da ordem do dia

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.  15136  -  Pedido  da  Associação  de  Patinagem  da  Ilha  Terceira,

solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de

taxas, para a realização das competições locais de hóquei em patins para a época

2019/2020. 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. (724/2019/CMAH). ----------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 16520 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

solicitando utilização do Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a

realização de um aula sobre jogos tradicionais, no dia 15/11/2020, das 9h00 às

10h20. 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
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unanimidade,  ratificou o ato  administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles. (725/2019/CMAH). ---------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 16545 - Pedido do Sporting Clube "Os Leões", solicitando utilização do

Campo de Futebol dos Leões do Porto Judeu e respetiva isenção de taxas, para a

realização de jogos da Liga Veteranos, no dia 24 de novembro de 2019 entre as 10

e as 18 horas. 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 7 da Cláusula Terceira do Protocolo de Integração do Campo de Futebol do

Sporting Club “Os Leões” no Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo,

datado de 17 de abril de 2015. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou

o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (726  /

2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------------

--------

2.4.  Ent.  16555  -  Pedido  do  INATEL  –  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  utilização  dos  campos  de  futebol  de  relva  sintética  do  Município  e

respetiva isenção de taxas, para a realização de jogos do Campeonato e Taça

INATEL,  durante  a  época  desportiva  2019/2020.  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. (727/2019/CMAH).----------

2.5. Ent. 16986 - Pedido do Coro Tibério Franco, solicitando apoio na cedência de

estrados  de  coros,  e  respetivo  transporte,  para  realização  de  evento  na  Sé

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

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles. (728/2019/CMAH). ----------------------------------------------------------------------------

2.6.  Ent.  17730  -  Pedido  da  Direção  Regional  da  Ciência  e  Tecnologia,

solicitando apoio na cedência do pequeno auditório, foyer e salas de formação 1 e

3 do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de

reuniões promovidas no âmbito do processo de implementação da RIS3 Açores, no

dia  14 de janeiro  de 2020.  Para  deliberação do órgão  executivo  municipal  nos

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

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse

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

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (729/2019/CMAH)------

2.7. Ent. 17747 - Pedido do Lions Clube Terceira, solicitando apoio na cedência

do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo

para realização de sessão sobre doença celíaca, no dia 2 de maio de 2020. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do

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

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel

Ferreira. (730/2019/CMAH). -------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 3747 – Contrato programa com o Grupo Folclórico Modas da Nossa

Terra, tendo em vista o apoio destinado ao Plano de Atividades de 2019, no valor

de €5.000,00. 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. (731/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------
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2.9. Ent. 12012 – Protocolo entre o Município, o Cine-Clube da Ilha Terceira, e a

Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas, tendo em vista a

assunção da despesa com os consumos de eletricidade, decorrentes da utilização

por aquele Clube das salas a ceder pela Sociedade Filarmónica de Instrução e

Recreio dos Artistas. 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 Presidente da

Edilidade.(732/2019/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

2.10.  Int.  4001  –  Proposta  do Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal para  a

atribuição de um apoio no valor de €1.000,00 à Tertúlia Tauromáquica Terceirense,

com vista a cobrir as despesas com a transmissão de imagens relacionadas com a

feira taurina. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados

da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º e do n.º 3 do art.º 35.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 Edilidade. (733/2019/CMAH)-

2.11.  Ent.  16419  –  Pedido  da  APALIT  –  Associação  de  Profissionais  de

Automóveis  Ligeiros  da  Ilha  Terceira, solicitando  apoio  financeiro  para  a

realização do Jantar de Natal dos Taxistas da ilha. Propõe-se a atribuição de um

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

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

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

Municipal, ratificou o ato  administrativo praticado, com os votos contra dos

Vereadores do PSD . (734/2019/CMAH)--------------------------------------------------------

3. Protocolos e contratos interadministrativos

3.1. Ent. 10867 – Protocolo celebrado com a Freguesia da Ribeirinha, tendo em

vista a concessão de um apoio financeiro no valor de €25.000,00, para a obra de

finalização  do  parque  de  estacionamento  da  Macela,  daquela  Freguesia.  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  Presidente  da  Edilidade.

(735/2019/CMAH).-------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 16147 – Protocolo celebrado com a  Freguesia do Posto Santo, tendo

em vista a concessão de um apoio financeiro no valor total de €88.819,88, para a

obra de construção do edifício de apoio à Junta de Freguesia e aos impérios da

freguesia. 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  Presidente  da

Edilidade. (736/2019/CMAH). ----------------------------------------------------------------------

3.3.  Ent.  4860  –  Minuta  de  contrato  interadministrativos  celebrado  com  a

Freguesia de São Mateus da Calheta, tendo em vista a colocação de painéis em

azulejo para o projeto da Zona Balnear do Negrito, no valor de 15. 000,00 euros.

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  Presidente  da  Edilidade.

(737/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 12725 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativos celebrado

com a  Freguesia de São Bartolomeu de Regatos, tendo em vista o reforço da

verba  referente  à  obra  de  reparação  do  posto  de  abastecimento  de  água  do

Escampadouro, do valor de 27,500,00 euros. 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 Presidente da Edilidade. (738/2019/CMAH) -------------------------------------------
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3.5. Ent. 14437 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativos celebrado

com a  Freguesia da Feteira,  tendo em vista o pagamento,  a título excecional,

como adiantamento,  da segunda tranche no valor de €34.437,50,  respeitante à

obra de remodelação e ampliação do edifício da antiga escola da Feteira. 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  Presidente  da  Edilidade.

(739/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.6.  Ent.  15602 –  Contrato  interadministrativos  celebrado com a  Freguesia  da

Terra Chã, tendo em vista a delegação de competências para a execução da obra

de construção absorvente do Parque de Estacionamento, no valor de 9 499.48

euros. 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  Presidente  da

Edilidade.-(740/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 16981 – Contrato interadministrativos celebrado com a Freguesia de São

Bento,  tendo  em  vista  a  delegação  de  competências  para  execução  da

renaturalização do leito e reparação de muros na Ribeira de São Bento,  no valor

de 11 440,00 euros. 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 Presidente da

Edilidade. (741/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

4. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e PPI 2019

4.1 Ent. 17807 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo  a décima  alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

9



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  daqueles

Serviços.  (742/2019/CMAH). ----------------------------------------------------------------------

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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

5.1. Ent. 17259 – Pedido da N.E.P.T.U.N.A. - Nobre Enfermagem Poderosa Tuna

Universitária Nos Açores, solicitando a cedência de 180 fitas para colocar nas

credenciais do festival “OCEANUS”, que terá lugar nos dias 6 e 7 de março de

2020 Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e

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

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

por unanimidade, autorizou este pedido. (743/2019/CMAH) ---------------------------

5.2.  Ent.  17304 -  Pedido da  Sociedade Recreio Lajense,  solicitando apoio na

cedência do Teatro Angrense, e respetivo apoio técnico, para realização de evento

a 3 de janeiro de 2020. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

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

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

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (744/2019/CMAH)

5.3. Ent. 17646 - Pedido da  Associação Portuguesa para o Desenvolvimento

Regional, solicitando apoio na cedência do grande auditório, pequeno auditório,

salas  de  formação  1  e  3,  sala  de  reuniões  e  foyer  do  Centro  Cultural  e  de
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Congressos de Angra do Heroísmo,  e  respetivo  apoio  técnico e logístico,  para

realização do o 27.º congresso da referida associação a realizar nos dias 9 e 10 de

julho  de 2020.  Para  deliberação do  órgão  executivo  municipal  nos termos das

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

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

por unanimidade, autorizou este pedido.(745/2019/CMAH) ---------------------------

5.4. Ent. 11607 – Pedido da Casa de Saúde de São Rafael – Instituto São João

de Deus,  solicitando apoio para impressão de um  outdoor  e aquisição de uma

máquina de fumo, bem como projetor, no âmbito da apresentação do Auto de São

João de Deus.  Propõe-se a atribuição de um apoio  no valor  de €950,00.  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 e do Regulamento Municipal  de Apoio a

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€950,00).  (746/2019/CMAH)----

5.5  Ent.  13354  –  Pedido  do  Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  apoio  para  as

eliminatórias da Taça de Portugal. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de

€2.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

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

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€2.000,00).

(747/2019/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------

5.6. Ent. 14286 – Pedido da LADA – Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores,

solicitando apoio para a venda de sopas do Espírito Santo. Propõe-se a atribuição

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

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

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

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

(€500,00).(748/2019/CMAH). -----------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 14873 – Pedido do  Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, solicitando
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apoio para um intercâmbio com Carrazeda de Ansiães no próximo ano e com os

Veteranos de Comeira. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00.

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

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

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00). (749/2019/CMAH). --

5.8.  Ent.  16052  –  Pedido  do  Seminário  Episcopal  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  apoio  para  realização  das  IV  Jornadas  de  Teologia.  Propõe-se  a

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

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de

12 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal.-------

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

proposto (€1.000,00) (750/2019/CMAH)--------------------------------------------------------

5.9. Ent. 16905 – Pedido da  Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do

Carmo – Igreja do Colégio, solicitando apoio para revisão do projeto da Igreja do

Colégio.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €2.832,00.  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 e do Regulamento Municipal  de Apoio a

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€2.832,00) (751/2019/CMAH)---

5.10. Ent. 11809 – Pedido do Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense,

solicitando apoio para a organização da "XXVIII Festa da Vinha e do Vinho dos

Biscoitos".  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €500,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1

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

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00).(752/2019/CMAH) -----

5.11.  Ent.  12630  –  Pedido  da  Associação  Humanitária  de  Bombeiros

Voluntários de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para a aquisição de alguns

equipamentos de proteção individual necessários para o uso da Mota de Água,
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recentemente adquirida para preencher a lacuna em socorro marítimo no concelho.

Propõe-se a atribuição do apoio pretendido no valor de €522,84. 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de

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

um apoio no valor proposto (€522,84)(753/2019/CMAH) --------------------------------

5.12.  Ent.  10165  –  Pedido  do  Instituto  das  Irmãs Hospitaleiras  do Sagrado

Coração  de  Jesus,  solicitando  apoio  para  a  realização  de  uma  campanha

“Setembro  Amarelo”,  como  estratégia  de  prevenção  do  suicídio.  Propõe-se  a

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

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de

12 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A

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

proposto (€500,00) (754/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------

5.13.  Ent.  13012  –  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio para a realização das Jornadas Médicas da Ilha Terceira. Propõe-

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

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

75/2013 de 12 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  maioria,  com  os  votos  contra  dos

vereadores do PSD deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00)

(755/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

5.14. Ent. 13773 – Pedido da Associação para o Planeamento Familiar e Saúde

Sexual  e  Reprodutiva  dos  Açores,  solicitando  apoio  para  a  continuidade  do

projeto “Educação para a Vida”.  Propõe-se a atribuição do apoio pretendido no

valor de €2.624,40. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das

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

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

por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€2.624,40)

(756/2019/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------------
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5.15. Ent. 12548 – Pedido da Sport Club Lusitânia, solicitando apoio para fazer

face às despesas com a deslocação da equipa de sub 11, que irá participar no

Torneio “Santa Maria Futsal Cup”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de

€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o)

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

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

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  proposto  (€500,00)

(757/2019/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

5.16. Ent. 13036 – Pedido da Associação de Jovens Açorianos, solicitando apoio

para o III Encontro Nacional de Estudantes Açorianos. Propõe-se a atribuição de

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

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

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

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

(€1.000,00).(758/2019/CMAH)  ------------------------------------------------------

5.17. Ent. 13355 – Pedido da  FRATERUNE – Associação a Fraternidade que

nos Une, solicitando apoio financeiro para enviar um contentor com donativos para

Cabo Verde. Propõe-se a atribuição do apoio pretendido no valor de €1.550,00.

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

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

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

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.550,00).(759/2019/CMAH).--- 

5.18.  Ent. 13054 – Pedido da  Unidade de Saúde da Ilha Terceira,  solicitando

apoio financeiro para as I Jornadas da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, a ter

lugar na Praia da Vitória. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00.

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

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

Atividades de Interesse Municipal.  - A Câmara Municipal, por maioria, com os

votos contra dos vereadores do PSD, deliberou atribuir um apoio no valor
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proposto (€500,00) (760/2019/CMAH). ---------------------------------------------------------

5.19. Ent. 14070 – Pedido da  Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio

dos  Artistas,  solicitando  apoio  financeiro  para  fazer  face  às  despesas  da

deslocação  da  banda  Butchers  Brass  à  Ilha  Terceira,  que  veio  dar  formação

musical  a  todos os naipes das Filarmónicas Recreio dos Artistas e da Serreta.

Propõe-se a atribuição de um apoio  no valor  de €500,00.  Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da

Lei  n.º  75/2013  de  12  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de

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

um apoio no valor proposto (€500,00)(761/2019/CMAH)---------------------------------

5.20.  Ent.  13726 –  Pedido  do  Coro Tibério  Franco da Terra  Chã,  solicitando

apoio financeiro para as despesas inerentes à deslocação de uma orquestra de

solistas para um concerto de Música Sacra a realizar na Igreja da Sé. Propõe-se a

atribuição do apoio pretendido no valor de €3.200,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

75/2013 de 12 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

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

apoio no valor proposto (€3.200,00) .(762/2019/CMAH)----------------------------------

5.21. Ent. 15368 – Pedido do Grupo Baile Delas, solicitando apoio financeiro para

uma  deslocação  do  Bailinho  de  Carnaval,  aos  Estados  Unidos  da  América,

nomeadamente às áreas de Boston e Califórnia, com passagem pela cidade irmã

de Tulare e que este seja pago ao Salão de Festas de Santa Luzia a Praia da

Vitória. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação

do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º

da Lei n.º 75/2013 de 12 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de

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

um apoio no valor proposto (€500,00) (763/2019/CMAH)--------------------------------

5.22. Ent. 15391 – Pedido do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa

Contra o Cancro, solicitando apoio financeiro para o evento “Chá Rosa”. Propõe-
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se a  atribuição  do apoio  pretendido  no valor  de €164,81.  Para  deliberação  do

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da

Lei  n.º  75/2013  de  12  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de

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

um apoio no valor proposto (€164,81)  (764/2019/CMAH)-------------------------------

5.23. Ent. 15361 – Pedido da Diocese de Angra solicitando apoio financeiro para

um Concerto a ser preparado com artistas locais para a festa de Santa Cecília,

padroeira dos músicos, conforme era tradição da cidade assinalar.  Propõe-se a

atribuição do apoio pretendido no valor de €1.254,57. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º

75/2013 de 12 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

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

no valor proposto (€1.254,57)(765/2019/CMAH) -------------------------------------------

6. Coordenador Municipal de Proteção Civil – remuneração 

6.1.  Int.  3867  –  Proposta  do  Presidente  da  Edilidade,  no  sentido  de  a

remuneração  do  Coordenador  Municipal  de  Proteção  Civil  ser  equiparada  à

remuneração  de  um  dirigente  intermédio  de  3.º  grau,  fixada  na  6.ª  posição

remuneratória  da carreira  geral  de técnico superior.  Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos do artigo 14.º – A da Lei n.º 65/2007, de 12 de

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

(766/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

7. Empreitada de construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo

7.1. Ent. 17973 -  Informação da fiscalização (Arquiangra) propondo a aprovação

do pedido de prorrogação graciosa de prazo de execução da empreitada em mais

126 dias, sem direito a indemnização nem acréscimo da revisão de preços, e dos

documentos anexos (Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos com Cronograma

Financeiro, Plano de Mão de Obra e Plano de Equipamentos). Vem acompanhado
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de informação da UUIM sobre a consequente necessidade de ser prorrogado o

prazo  da  prestação  do  serviço  de  fiscalização  com  os  respetivos  encargos  a

deverem  ficar  a  cargo  do  próprio  empreiteiro  adjudicatário,  que  para  o  efeito

deverá  ser  ouvido  em  sede  de  audiência  prévia.   Propõe-se  igualmente  a

aprovação da minuta do 4.º adicional ao contrato da Empreitada de Construção do

Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, que faz referência à prorrogação de

prazo graciosa, mencionada anteriormente, e  os trabalhos a mais (entrada 16272,

presente  à  reunião  de  6/12/2019).  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou  este  pedido  de  prorrogação,  bem   como  a  citada  minuta.

(767/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

8. Quinta alteração ao loteamento da Zona Industrial de AH

8.1. Int. 301 - Informação interna emitida pelo Chefe a Unidade de Urbanismo e

Infraestruturas Municipais e informação emitida pelo Arquiteto Municipal a propor a

reformulação da 5.ª alteração ao loteamento da ZIAH, autorizada pelo despacho

do Sr. Presidente deste Câmara Municipal datado de 22/01/2018, na sequência

dos  requerimentos  apresentados  pelos  superficiários  Indomável  Sucesso,

Açoraves - Produção, Comercialização e Abate de Aves S.A., Maria Isaura Furtado

Brum e Sérgio Manuel dos Santos Alves. Para autorização da Câmara Municipal

da referida reformulação com base na memória descritiva, planta do existente e

planta de proposta  de alteração,  bem com para autorização da integração nos

lotes  a  criar  59B  e  75  A da  área  que  se  destinava  a  arruamentos  que  não

chegaram a ser construídos e de áreas verdes que não chegaram a ser criadas,

nos  termos  em que  a  reversão  do  domínio  público  é  determinada  por  via  da

aprovação de uma operação de loteamento ou respetiva alteração.  - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  a  citada  reformulação  à  quinta

alteração  ao  loteamento  da  Zona  Industrial  de  Angra  do  Heroísmo.

(768/2019/CMAH)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Quotizações e assinaturas 2020
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9.1.  Int.  3914  –  Informação  do  serviço  de  Aprovisionamento,  dando  conta  das

quotizações e assinaturas que a Edilidade tem de pagar no ano de 2020, a

diversas  associações  e  revistas/jornais.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou continuar com o

pagamento das quotizações e assinaturas no ano de 2020. (769/2019/CMAH). -

10.   Calendário das reuniões do executivo municipal para 2020

10.1. Int. 3973 –  Calendário das reuniões do executivo municipal para 2020.

Para  aprovação  do  órgão  executivo  municipal,  nos  termos  do  Regimento  da

Câmara  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  este  calendário  de  reuniões  para  o  ano  de  2020.

(770/2019/CMAH).--------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

11. Documentos para conhecimento

11.1.  Ent.  17362  –  Ofício  da  Santos  Vaz,  Trigo  de  Morais  &  Associados,

remetendo o relatório sobre informação semestral.  Para conhecimento do órgão

executivo, bem como do deliberativo. - A Câmara Municipal tomou conhecimento

e o mesmo será enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento. 

11.2.  Ent.  17822  –  Ofício  da  Santos  Vaz,  Trigo  de  Morais  &  Associados,

remetendo  o  relatório  do  revisor  oficial  de  contas  do  Município,  que  conclui  o

trabalho efetuado sobre os documentos de prestação de contas para o exercício

findo  a  31 de dezembro  de  2018.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo.  -  A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------
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11.3.  Ent.  17558  –  E-mail  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira  –

Comissão  Organizadora  das  “I  Jornadas  Médicas  da  Ilha  Terceira”,

agradecendo pelo apoio institucional da Edilidade aquando da realização do citado

evento.  Para  conhecimento  do órgão  executivo.  - A Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.4. Int. 3956 – Alteração n.º 24 ao Orçamento da Câmara Municipal e 23.ª às

Grandes Opções do Plano. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara

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

Fora da Agenda

Acordos de colaboração a celebrar com as escolas do Concelho 

Int 3649 – Proposta com vista à celebração de acordos de colaboração com  as

Escolas do Concelho, que visa assegurar a concessão de apoio para transporte de

visitas de estudo por parte das escolas. Vem acompanhada das minutas de acordo

a celebrar com as seguintes escolas: Básica e Integrada dos Biscoitos; Básica e

Integrada de Angra do Heroísmo; Básica e Integrada Francisco Ferreira Drumond;

Básica e Secundária Tomás de Borba e Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

para aprovação, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013

de  12  de  Setembro. -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a

proposta, bem como a minuta dos acordos a celebrar. (771/2019/CMAH).--------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze 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, 20 de dezembro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

    _________________________________
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