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No dia seis de novembro 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  nove  minutos,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------------------------

                      

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que esteve presente no

passado dia vinte e nove de novembro, em Vila Real, no Congresso na Associação

Nacional  de Municípios  Portugueses,  onde  foram abordados  diversos assuntos,

com destaque para o processo de descentralização do Governo da República nas

autarquias em 2020, que serão transformadas em competências próprias em 2021,

o  que  deixará  as  autarquias  das  Regiões  Autónomas  em  situação  delicada

comparativamente com as congéneres do restante território nacional, uma vez que

a maior parte das matérias em situação de delegação são competências próprias

dos Governos Regionais, ou seja a partir de 2021, existe uma grande possibilidade

das transferências do Estado para as autarquias das Regiões Autónomas ficarem

estagnadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Por outro lado, informou que na reunião da Associação de Municípios da Região

Autónoma dos Açores do passado dia 3 de dezembro, ficou definido tentar nova

redistribuição dos fundos comunitários do PO 2020 entre os municípios no próximo

mês de janeiro, pelo que se mantém a expectativa de financiamento da obra do

centro interpretativo. -----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto perguntou se reunião com a empresa para a promoção

do Município foi proveitosa. -------------------------------------------------------------------------

O Vice-Presidente considerou que as ideias apresentadas foram interessantes e

demonstraram  a  existência  de  informação  sobre  o  concelho  e  que  agora  se

aguardava  a  apresentação  de  propostas  concretas  devidamente  sustentadas  e

direcionadas para as áreas a explorar. ------------------------------------------------------------
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O Vereador Marcos Couto referiu que apesar dos Vereadores do PSD terem votado

a favor do plano e orçamento para 2020, tendo em conta a gestão criteriosa das

contas da autarquia, entendem que o orçamento é deficiente em termos do apoio a

programas  que  permitam  inverter  o  paradigma  para  alavancar  a  economia,

nomeadamente,  em promoção do  concelho como destino  turístico  nas  diversas

vertentes e utilizando empresas incubadas nas Startup Angra. ----------------------------

Lamentou  ainda  que  o  comércio  e  os  locais  de  visitação  não  estejam abertos

aquando as escalas dos navios de cruzeiros aos domingos. -------------------------------

No que diz respeito ao projecto das águas termais da Terra-Cha, entendemos que a

Câmara  Municipal  deve  procurar  outro  parceiro  que  não  o  INOVA.  Em  nosso

entender a demora desta entidade é reveladora do pouco interesse que existe por

parte desta entidade para que Angra venha a ter uma estação de aguas termais. ---

Por  último,  reiterou a  discordância  com o  uso  dado à  Praça  Velha  em épocas

festivas, nomeadamente, com a montagem de barraquinhas para a Aldeia de Natal

criando uma barreira visual na Praça. -------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 23 da reunião ordinária  de 15-11-2019.----------------------

-  A ata foi  aprovada por maioria,  com a abstenção do Vereador Francisco

Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. 14103 – 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 26 e 27 de outubro de 2019, destinada ao passeio Todo-

o-Terreno  –  XVIII  Paralelo  38  -  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. (677/2019/CMAH) --------

2.2.  Ent.  14307  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo Clube

Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, para o dia 26 de outubro de

2019,  destinada  ao  festival  de  sopas,  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.(678/2019/CMAH)----------

2.3.  Ent.  14494  –  Pedido  de  suspensão  de  trânsito  para  a  Canada  dos

Melancólicos, efetuado pela Unidade de Saúde da Ilha Terceira, para o dia 12 de

outubro de 2019, destinada a corte de árvores, para ratificação do ato praticado

pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º
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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.(679/2019/CMAH) ---------

2.4. Ent. 14968 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

Os Leões, para o dia 19 de outubro 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.(680/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 15140 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de

São Mateus Sport Clube, para o dia 25 de outubro 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.(681/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.6. Ent. 15682 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

Lusitânia, para o dia 31 de outubro de 2019, destinada a festa de Halloween, 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.(682/2019/CMAH).------------------------------------------------------------------------

2.7.  Ent.  15748  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  –

Terceira Automóvel Clube, para os dias 1, 2 e 3 de novembro de 2019, destinada

ao evento  TAC KARTING – CLUBAUTO, para ratificação do ato  praticado pelo
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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.(683/2019/CMAH) ---------

2.8. Ent. 15880 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

Barreiro do Porto Judeu, para o dia 9 de novembro de 2019, destinada a atuação

de DJ, 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.(684/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.9. Ent. 15897 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de

São Mateus Sport Clube, para os dias 8 e 15 de novembro 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.(685/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.10. Ent. 16262 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

Angrense,  para  o  dia  1  de  dezembro  de  2019,  destinada  a  lançamento  de

foguetes, por ocasião do 90.º Aniversário do clube, 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.(686/2019/CMAH) ---------

2.11. Ent. 16587 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

Barreiro  do  Porto  Judeu,  para  o  dia  23  de  novembro  de  2019,  destinada  a
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atuação de DJ, 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.(687/2019/CMAH)----------------------------------------------------

2.12.  Ent.  16788  –  Pedido  de  suspensão  de  trânsito  para  a  Rua  Duque  de

Bragança, efetuado pela Direção Regional do Desporto, para os dias 25 e 26 de

novembro de 2019,  destinada a  obras  no edifício  sede,  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.

(688/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 8727 - Pedido do Sporting Clube “Os Leões”, solicitando utilização do

Campo de Futebol do Sporting Clube “Os Leões” e respetiva isenção de taxas, para

a realização dos treinos regulares da equipa de veteranos de futebol, no decurso da

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 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 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.(689/2019/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent. 10565 - Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando

utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas,

para a realização de treinos regulares, às segundas das 20h30 às 22h30, terças

das 21h00 às 22h45 e quintas das 21h00 às 22h45.  Para ratificação do órgão
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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.(690/2019/CMAH) ---------------------------------

2.15. Ent. 10707 - Pedido da Casa do Povo dos Altares solicitando utilização do

Campo de Futebol dos Altares e respetiva isenção de taxas, para a realização dos

treinos regulares, no decurso da 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 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 7 da Cláusula Terceira do Protocolo

de Integração do Campo de Futebol dos Altares 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.(691/2019/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------

2.16.  Ent.  13108  -  Pedido  do  Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  utilização  do

Campo de Futebol de São Mateus e respetiva isenção de taxas, para a realização

de treinos regulares, às segundas das 18h30 às 20h00 e sextas  das 18h30 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 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.

(692/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.17. Ent. 13571 - Pedido da Casa do Povo da Ribeirinha solicitando utilização do

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

dos treinos regulares, no decurso da época desportiva 2019/2020. Para ratificação
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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 7 da Cláusula Terceira do

Protocolo de Integração do Campo de Futebol da Ribeirinha 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.(693/2019/CMAH) -------------------------------------------------------

2.18.  Ent. 15134 - Pedido da  Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

solicitando  utilização  do  Campo  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo  e  respetiva

isenção de taxas, para a realização de um torneio regional inter-associações sub-

17, entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro de 2019. Para ratificação do

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

12 de Setembro, bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, alínea

d) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização

das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 art.º 6.º do Regulamento Municipal

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

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(694/2019/CMAH) -----

2.19.  Ent.  15303  -  Pedido  do  Sport  Clube  Barreiro,  solicitando  utilização  do

Campo de Futebol do Sport  Clube do Barreiro do Porto Judeu e respetiva isenção

de taxas, para a realização do Torneio de Veteranos, no dia 1 de dezembro, das

8h30 às 19h00. 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 Pavilhão Multiusos de

Pedro Francisco no Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo, datado de

6 de março de 2017.  - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(695/2019/CMAH) ------------
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2.20. Ent. 16062 - Pedido do Judo Clube de São Carlos, solicitando a utilização

de três pistas das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção

de taxas, para o desenvolvimento de atividades aquáticas, no dia 23 de novembro,

das 17h30 às 18h30. 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.(696/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.21. Ent. 13538 - Pedido da Escola Secundária Tomás de Borba, para utilização

regular das Piscinas Municipais, durante o ano letivo, e respetiva isenção de taxas.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, 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.

(697/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

2.22.  Ent.  16284  –  Pedido  da  Associação  de  Atletismo  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio logístico para os campeonatos de corrida e marcha em estrada

2019/2020, bem como para as restantes corridas a ter lugar nos citados anos. 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.

(698/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.23. Ent. 16285 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando o apoio

através da cedência do pódio, para a realização de uma prova de Corta-Mato, nos

dias 6 e 7 de dezembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
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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 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.(699/2019/CMAH) ------------

2.24.  Ent.  16495 - Pedido da  Associação Juvenil  da Ilha Terceira,  solicitando

apoio logístico para realização da V Feira "Angra com Futuro" que se realizou entre

15 e 17 de novembro. Para ratificação do órgão executivo 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 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.(700/2019/CMAH) ------------

2.25.  Ent.  16522  -  Pedido  da  Direção  Regional  de  Turismo -  Delegação  de

Turismo  da  Terceira,  solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno  auditório  do

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

de conhecimentos. Para ratificação do órgão executivo 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 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.(701/2019/CMAH) ------------

2.26.  Ent.  16787 -  Pedido da Associação da  Casa da Graciosa  na  Terceira,

solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  de  formação  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo no dia  28 de novembro para realização de

assembleia  geral.  Para ratificação  do órgão  executivo  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 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.(702/2019/CMAH) ------------

2.27.  Ent.  13880  -  Minuta  do  Terceiro  Aditamento  ao  Acordo  celebrado  com a

Empresa  de  Viação  Terceirense,  Lda.,  referente  às  carreiras  urbanas  147
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(interparques)  e  148  (Corpo  Santo/Hospital),  passando  a  cláusula  13.ª  a  ter  a

seguinte redação “O presente acordo entrará em vigor no dia 4 de maio de 2015 e

vigorará até 30/06/2020, sem prejuízo de eventual prorrogação deste prazo caso se

verifique a renovação do mesmo alvará.”. Para autorização e 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.(703/2019/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.  12539 - Pedido da  Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

solicitando utilização do Campo de Futebol da Ribeirinha e respetiva isenção de

taxas, para a realização de treinos regulares dos árbitros, às quartas feiras, das

18h30  às  20h00,  durante  a  época  desportiva  2019/2020.  Para  deliberação  do

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

autorizou este pedido.(704/2019/CMAH) -----------------------------------------------------

3.2. Ent. 13448 - Pedido da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando a utilização do tanque das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e

respetiva isenção de taxas, para o desenvolvimento de Atividades Aquáticas no

decurso do ano letivo 2019/2020. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos  termos da  alínea  u)  do  n.º  1  do artigo 33.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de
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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,  autorizou  este  pedido.

(705/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 14318 - Pedido da Escola Infante Dom Henrique através do núcleo da

Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo, solicitando a utilização das

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

realização  de  aulas  de  Educação  Física.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.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,  autorizou  este  pedido.

(706/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 14536 - Pedido do  Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando

utilização  de  duas  pistas  das  Piscinas  Municipais  de  Angra  do  Heroísmo  e

respetiva isenção de taxas, para a realização de treinos de mergulho em apneia,

no  decurso  da  época  desportiva  2019/2020,  às  quartas-feiras,  das  20h15  às

21h30. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º 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, autorizou este pedido.(707/2019/CMAH) ---------------------------------

3.5.  Ent.  15162 - Pedido da  Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

solicitando utilização do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva

isenção de taxas, para a realização de treinos regulares das seleções de futebol,

às segundas feiras, das 18h30 às 20h00, da época desportiva 2019/2020. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
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33.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 2 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do

Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º

6.º  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  - A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(708/2019/CMAH)----------------------------------

3.6. Ent. 13565 - Pedido da Tuna Académica Sons do Mar da Universidade dos

Açores, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense para realização do VI

Noites de Bruma - Festival de Tunas Mistas, nos dias 3 e 4 de abril de 2020. Para

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

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

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

unanimidade, autorizou este pedido.(709/2019/CMAH)----------------------------------

3.7. Ent. 15258 - Pedido do  Coro da AMIT, solicitando apoio na cedência de 5

(cinco) estantes para músicos para o concerto de outono a realizar na Igreja da

Misericórdia a 26 de outubro. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 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.(710/2019/CMAH)-

3.8. Ent. 15810 - Pedido do Alpendre - Grupo de Teatro - Companhia de Dança

Meta  Morfose,  solicitando  apoio  na  cedência  do  grande  auditório  do  Centro

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento no dia

13 de junho de 2020. 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 de Setembro e do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(711/2019/CMAH) -

3.9. Ent. 8756 – Pedido do Clube Desportivo da Sociedade Recreativa de São

Pedro, para aquisição de equipamento desportivo. 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 de
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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)(712/2019/CMAH) ----------------------------------------------

3.10.  Ent.  13661  -  Pedido  de  Maria  Antonieta  Mendes  do  Couto  Costa,

solicitando apoio financeiro destinado à edição do livro “A Marca Invisível”. 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 de setembro e do artigo 21.º 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)(713/2019/CMAH).----

O Vereador Marcos Couto ausentou-se da reunião no momento da votação

deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do CPA –

Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------

3.11.  Ent.  13859  –  Pedido  da  Escola  Secundária  Jerónimo  Emiliano  de

Andrade,  solicitando  apoio  para  realização  da  exposição  “Património:Conhecer

para Preservar”.  Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €86,73.  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  de  setembro  e  do  artigo  21.º  do

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

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

(€86,73)(714/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent. 16275 – Pedido de  Luís Miguel da Silva Godinho, solicitando apoio

para a edição do livro “Mudança”. 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 de setembro e do artigo 21.º

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)(715/2019/CMAH) --------------------------------------------------------
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3.13. Ent. 15363 - Pedido da Diocese de Angra – Fábrica da Igreja Paroquial da

Sé,  solicitando  a  alteração  do  objeto  do  contrato  programa  assinado  com  a

autarquia, uma vez que a Diocese pretende usar a verba na casa paroquial em vez

de  usá-la  na  pintura  da  igreja  da  Sé.  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 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

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

(716/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.14.  Ent.  14576  –  Ofício  do  COFIT  –  Comité  Organizador  de  Festivais

Internacionais  da Ilha Terceira,  remetendo o  relatório  da 35.ª  edição do Folk

Azores,  sendo  que,  o  mesmo  não  apresenta  documentos  de  despesa.  Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal.  - A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  deliberou solicitar  os  comprovativos  da  despesa em causa.

(717/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4. Protocolos e contrato interadministrativo

4.1.  Ent.  15766  –  Contrato  interadministrativo  a  celebrar  com  a  Junta  de

Freguesia de São Pedro,  o qual tem por objeto a delegação de competências

para alargamento e correção da Canada das Almas, junto ao n.º 57, no valor de

€2.549,50. 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 a celebração deste contrato.(718/2019/CMAH) ------

4.2. Ent. 11026 – Ent. 11026 – Minuta de protocolo de colaboração a celebrar com

a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, tendo em vista a execução dos

Projetos  Agentes  Locais  de  Inovação  –  ALI  e  Ciclo  de  Qualificação  e

Sustentabilidade  –  CQS. Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos da alínea o) 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  esta  minuta  de  protocolo.
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(719/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 15488 - Pedido efetuado pela empresa UNICOL – Cooperativa Agrícola,

CRL,  (MGD 6005)  na  qualidade de  superficiária  dos  lote  23  e  24  da  ZIAH,  a

solicitar a alteração do objeto que consta das escrituras de constituição do direito

de superfície realizadas a 12/08/2008 para o lote 23 e na escritura realizada a

22/08/2006 referente ao lote 24, para um armazém, incluindo oficinas auto, com

apoio à recolha de leite e oficinas técnicas bem como o pedido (MGD 15488) a

solicitar a redução do período do direito de superfície, para 48 anos, respeitante ao

lote  24,  que  consta  na  escritura  realizada  a  22/08/2006.  Para  autorização  da

Câmara  Municipal  nos  termos  do  n.º1  do  artigo  4.º  e  n.º  1  do  artigo  15.º  do

Regulamento do Parque Industrial,  tendo em conta  que a  alteração pretendida

quanto  ao  pedido  da  alteração  do  objeto  foi  precedida  de  consulta  prévia  ao

departamento  da  administração  regional  autónoma  competente  em matéria  de

ordenamento  do  território  Direção  Regional  de  Ordenamento  do  Território  e  à

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, no pedido da redução do período da

constituição do direito de superfície, aos quais tais entidades não tiveram nada a

opor.  - A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(720/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

5. Adesão ao Dia Internacional cidades pela vida

5.1. Ent. 16534 – Adesão à iniciativa da Comunidade de Santo Egídio “Cidades

pela Vida/Cidades contra a pena de Morte”. Para deliberação do órgão executivo

municipal, 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, autorizou a adesão à

iniciativa em causa.(721/2019/CMAH) ---------------------------------------------------------

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

6.1. Ent. 16272 - Informação da fiscalização da empreitada - Arquiangra propondo

a aprovação de Trabalhos a Mais no valor de €1.150,00, a que acrescerá o IVA,
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nos  termos  do  disposto  no  nº1  do  artigo  78.º  do  DLR  27/2015/A,  de  29  de

dezembro.  - A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  o  proposto.

(722/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1. Int. 3615 – Alteração n.º 21 ao Orçamento da Câmara Municipal e 20 .ª às

Grandes  Opções  do  Plano  -  2019.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

7.2. Int. 3685 – Alteração n.º 22 ao Orçamento da Câmara Municipal e 21 .ª às

Grandes  Opções  do  Plano  -  2019.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

Fora da agenda

Int. 3383 – Proposta da Chefe da Unidade de Cultura e Apoio Social sobre a ata da

comissão de análise das reclamações sobre a lista de classificação provisória das

candidaturas  para  atribuição  de  apoio  à  frequência  de  estudos  pós-

secundários  e  superiores  2019/2020.  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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse

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

(723/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas dez horas e cinquenta e cinco 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, 6 de novembro de 2019.---------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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