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No dia vinte e um de junho de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do
edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------------------------------Pelas 9:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Vereador Marcos Couto apresentou a seguinte
declaração de voto: -----------------------------------------------------------------------------------“No e-mail que o Vereador Marcos Couto recebeu ontem, dia 20 de Junho de 2018,
e que anexa a esta declaração, fazendo parte integrante da mesma e como tal
deve fazer parte integrante da mesma, o Sr. Presidente da Câmara vem dar o dito
por não dito, impedindo que sejam feitas alterações a uma ata que de boa fé
aprovámos. Fica clara a quebra de confiança para a qual tanto temos trabalhado e
contribuído. Não nos revemos nesta forma de estar na vida publica. Relembramos
que o procedimento de aprovação tácita da ata, mediante a posterior inclusão das
nossas alterações no texto final, sempre foi o procedimento utilizado até ao
momento, existindo e-mails que o provam. Fica este registo para as diligencias
futuras.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS
1.1. Aprovação da ata n.º 11 da reunião ordinária pública de 8 de junho de 2018.
A ata foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES
2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e
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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. 7729 - Pedido da Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos
Açores - ACDA, solicitando utilização das Piscinas Municipais de Angra do
Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de uma aula, no dia 29
de maio, das 14h45 às 16h15. 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.(362/2018/CMAH) ------------------------------------------------------

2.2. Ent. 7918 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um estágio Sub-14, no dia 5 de
junho, das 19h30 às 21h00. 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.(363/2018/CMAH) -----------------------------------------------------

2.3. Ent. 7946 - Pedido da Junta Freguesia do Porto Judeu, solicitando utilização
do Pavilhão Multiusos Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas, para a
realização de ensaios de marcha , 30 minutos todos os dias até dia 22 de Junho.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, bem como nos termos conjugados da alínea b)
do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do
Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 1 do art.º
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6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (364/2018/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 7534 - Pedido da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de ciclo de palestras. 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.
(365/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 7929 - Pedido da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas,
solicitando a cedência e montagem de duas tendas amovíveis de 10x10 e
respetiva montagem, no período de 14 a 17 de junho para apoio às áreas de
restauração da Feira Agrícola Açores 2018. 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.(366/2018/CMAH) -----------------------------------------------

2.6. Ent.

8084 - Pedido do GDA Grupo Desportivo dos Altares, solicitando

utilização do Campo de Futebol dos Altares e respetiva isenção de taxas, para a
realização do Torneio de Futebol de 7 a Noroeste, entre os dias 2 e 7 de julho.
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, n.º 2 do art.º
6.º do Regulamento Municipal de Taxas e n.º7 da cláusula terceira do protocolo de
integração do Campo de Futebol dos Altares no Parque Desportivo municipal
celebrado a 17 de abril de 2015. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
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(367/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 8110 - Pedido da Juventude Popular Açores, solicitando utilização do
Campo municipal de Futebol e respetiva isenção de taxas, para a realização do VI
Torneio de Futebol JP Terceira, no dia 16 de junho, das 10h00 às 12h00. 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.
(368/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 7517 - Pedido da Associação Cultural Burra de Milho solicitando apoio
na cedência de vários espaços do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para realização da 6ª edição do concurso LabJovem. 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. ----------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Tendo em
conta a posição manifestada pelos vereadores do PSD desta Câmara na reunião
de 19 de Abril de 2018, a qual fomos impedidos de colocar em ata, onde referem
que não deve ser atribuído qualquer apoio a esta instituição até que a situação que
a envolve esteja totalmente esclarecida, o que não aconteceu até ao momento,
votamos contra o presente apoio.” ---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, com os votos contra dos Vereadores do PSD ratificou o
ato

administrativo

praticado

pelo

Vice

Presidente

da

Edilidade.

(369/2018/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. 7756 - Pedido da Associação Cultural AngraJazz, solicitando apoio na
cedência da sala multimédia e foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo para realização de Assembleia Geral e Conferência de Imprensa.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da
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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.
(370/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades
de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município), do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

3.1. Ent. 7491 – Pedido do Agrupamento 1338 – Vairão, solicitando apoio na
cedência de transporte para um grupo de 39 elementos de escuteiros que vão
visitar esta Ilha, no dia 30 de julho. Propõe-se a atribuição de um apoio em
espécie, correspondente ao transporte de uma volta à Ilha, no valor de €286,00
com IVA incluído. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio em espécie
proposto de cedência de transporte para uma volta à Ilha.(371/2018/CMAH) ---

3.2. Ent. 6444 - Pedido da ART - Associação Regional de Turismo, solicitando
apoio financeiro para fazer face a despesas com refeições e animação turística,
num vídeo promocional com Nelson Carvalheiro. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €400,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€400,00)(372/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------

3.3. Ent. 5860 – Requerimento de André Gunko, solicitando apoio da edilidade,
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afim de participar no Master Class do Professor Gary Hoffman, no âmbito do
Festival “Verão Clássico 2018”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €
500,00 (quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€500,00)(373/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------

3.4. Ent. 8128 – Pedido da Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze
Ribeiras, solicitando apoio na cedência do grande Auditório do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo para lançamento do CD da Filarmónica das
Doze ribeiras. 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.(374/2018/CMAH) -

3.5. Ent. 8293 - Pedido da Universidade dos Açores - Departamento de
Ciências e Engenharia do Ambiente, solicitando apoio na cedência do pequeno
auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para
realização de evento a decorrer a 4/7/2018, e respetiva logística associada. 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.(375/2018/CMAH) ----------------------------------

4. Renovação de Protocolo
4.1. Int 542 - Proposta de renovação do protocolo entre a edilidade e o Instituto
Açoriano da Cultura, para 2018, no valor de 2. 500,00 euros. Para deliberação do
órgão executivo Municipal , os termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou a renovação deste protocolo.(376/2018/CMAH) ------------------------------
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INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento
5.1. Ent. 7693 – E-mail da UCCLA – União das Cidades de Língua Portuguesa,
remetendo a ata resumo da XXXIV Assembleia Geral. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------

5.2. Ent. 8182 – E-mail do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira,
agradecendo o apoio que foi dado pela Câmara aquando da realização do XIX
Congresso Técnico de Anatomia Patológica, com a cedência do Centro Cultural,
bem como a simpatia, disponibilidade e paciência dos colaboradores. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Ent. 8117 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, remetendo um Voto de Congratulação, pelos 450 anos da elevação da
Ribeirinha a Freguesia. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas nove horas e cinquenta e sete 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, 21 de junho de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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