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No dia um de fevereiro 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 09:35 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 mostrou estranheza
quanto à oposição manifestada pelo Presidente e Vereadores do PS relativamente
ao voto apresentado na última reunião sobre a radioterapia. Referiu que o Governo
Regional quando propôs o Centro de Radioterapia para a Terceira já tinha os
números e toda a casuística que envolve a matéria. -----------------------------------------O Presidente referiu que se continua em conversações sobre a matéria e que não
era ainda altura para tomar uma atitude extremada. -----------------------------------------O Vereador Marcos Couto referiu ser importante haver um folheto de sensibilização
sobre a tourada à corda. No folheto apresentado considera que está em falta
esclarecer que a missão dos pastores e da corda não é proteger as pessoas do
touro, mas sim o touro, até porque no confronto direto entre o touro e a pessoa, é
sempre dada vantagem ao animal. Este aspeto é de máxima importância na atual
conjuntura, em que o crescimento de movimentos anti-taurinos e defesa dos
animais começam a pôr em causa as touradas. -----------------------------------------------Propôs que o folheto também seja feito em francês, alemão e espanhol. --------------O Presidente concordou que era necessário alertar os turistas para o perigo das
touradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto questionou qual o ponto da situação relativamente ao
parecer da Direção Regional da Cultura em relação à construção do palco
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elevatório na Praça Velha. Salientando que poderiam ter sido estudadas outras
soluções amovíveis, como palcos em atrelados. ----------------------------------------------O Presidente informou em relação ao parecer que houve diversas reuniões e troca
de documentos e que a obra será acompanhada por um técnico da Direção
Regional da Cultura. ----------------------------------------------------------------------------------Quanto a palcos amovíveis foram pesquisadas diversas soluções, todas elas mais
dispendiosas que a escolhida, que apresentam mecanismos mecânicos muito
complexos, para os quais o mercado local não tinha capacidade de oferecer
resposta em caso de avaria e mesmo para as manutenções. -----------------------------A solução escolhida é extremamente robusta e está a ser utilizada em diversas
cidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra reiterou a sua discordância quanto à montagem da
Feira do Natal na Praça Velha, porque o que acontece em outras cidades é a
montagem momentânea das feiras. --------------------------------------------------------------O Presidente discordou e deu vários exemplos de cidades europeias em que o
período de Natal é muito mais longo que o nosso. -------------------------------------------O Vereador Marcos Couto entende que a importação de modelos como a Feira de
Natal é sempre muito subjetiva, o que se comprova pela reduzida adesão por não
se enquadrar na nossa tradição. -----------------------------------------------------------------Quando se fala que existem noutras cidades, há que ter em atenção que são
praças com outra dimensão em termos de tamanho o que permite, outro tipo de
aproveitamento do espaço. A Praça Velha não tem dimensão para integrar tantas
estruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que se podem testar outros locais, como foi feito nas
Sanjoaninas, em que foi criado um arraial popular no largo Prior do Crato com
sucesso, mas isto também se deveu ao movimento das pessoas do Bailão para o
centro da cidade. --------------------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente informou que se iria dar outra dinâmica ao Bailão durante as
Sanjoaninas, como o deslocamento da feira do artesanato e a tasca tradicional do
Alto das Covas para aquele local, permitindo assim a realização da espera de gado
com maior segurança e a saída dos desfiles de forma mais organizada. ---------------3

O

Vereador

Marcos

Couto

referindo-se

ao

concurso

municipal

de

empreendedorismo, referiu que os pressupostos que são apresentados para a
anulação do concurso não eram os mais corretos, tendo em conta que não houve
um erro processual, mas sim um erro de avaliação do júri na aplicação das regras
do concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------Não existindo um erro processual, entende que a Câmara deve manter a decisão
do júri, para não despeitar o mesmo, mas ao mesmo tempo salvaguardar como
entidade promotora a correta aplicação da lei naquilo do que é a defesa do
cumprimento do regulamento, pelo que àquele que seria o primeiro classificado
deveria ser atribuído prémio idêntico. ------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles referiu que o júri numa tentativa de ser benévolo em
relação a todos os concorrentes deu a liberdade para além dos cinco minutos
estipulados em regulamento para a apresentação de cada um dos projetos. Apesar
do júri ter errado, assumiu uma posição irredutível no processo. -------------------------O Vereador Marcos Couto manifestou a satisfação pela participação conjunta das
Câmara de Angra e da Praia na BTL e propôs a criação de uma entidade que
promova a ilha como um todo e que defina uma estratégia de promoção conjunta
que vá para além da participação em eventos pontuais.-------------------------------------O Presidente informou que com a reestruturação da ART pretende-se dar
cumprimento ao proposto, acrescendo ainda a promoção conjunta também das
ilhas Graciosa e São Jorge. -------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles complementou a informação salientando que foi criada a
marca Explore Terceira, que centraliza a oferta e informação turística, continuandose ainda a dinamizar novas estratégias de promoção. --------------------------------------Por último, o Presidente informou que na última sessão do Conselho de Ilha foram
abordados os temas das acessibilidades áreas e marítimas. A questão marítima
mostrou-se muito complexa pela quantidade de taxas aplicadas ao transporte, pelo
que se tornou necessário nomear um grupo para reunir com especialistas na
matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 2 da reunião ordinária pública de 18-01-2019.------A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e
isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,
do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 17422 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia 26 de dezembro, das 16h00
às 18h00. 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.(57/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 17424 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia 27 de dezembro, das 16h00
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às 18h00. 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.(58/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 1398 - Pedido da Freguesia de São Mateus da Calheta, solicitando
utilização do Campo de Futebol de São Mateus e respetiva isenção de taxas, para
a realização de um jogo de futebol, no dia 02/03, das 15h00 às 16h00. 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 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.
(59/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 524 - Pedido da Direção Regional do Turismo, solicitando apoio na
cedência de salas de formação do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, material de projeção e apoio técnico, para realização de workshops.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo n.º 33, conjugado com 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.(60/2019/CMAH)---------------

2.5. Ent. 816 - Pedido da Tuna Académica Sons do Mar da Universidade dos
Açores, solicitando apoio na cedência de duas bandeiras com o brasão do
Município. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do artigo n.º 33, conjugado com 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
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Municipal.

- A Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

ratificou

o

ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(61/2019/CMAH)---------------

2.6. Ent. 974 – Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando a cedência de equipamento de tradução instantânea, para uma
conferência a realizar no dia 2 de fevereiro, na Ilha Graciosa, no âmbito do Festival
do Alho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do artigo n.º 33, conjugado com 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.(62/2019/CMAH)---------------

2.7. Ent. 1064 - Pedido da Freguesia do Porto Judeu, solicitando apoio na
cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, som, luz, equipamento e apoio técnico, para realização de gala solidária.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo n.º 33, conjugado com 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.(63/2019/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. 17740 - Pedido da Fundação INATEL, solicitando apoio na cedência de
sala de formação do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para
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realização de Curso Formativo de Desenho, a realizar a 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de
março e 1, 4, 8 e 11 de abril de 2019. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(64/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 326 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, som, apoio técnico e logística, para realização da Festa de
Natal, nos dias 19, 20 e 21 de novembro. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(65/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 678 - Pedido da Associação Espírita Terceirense, solicitando apoio na
cedência do Teatro Angrense para realização de evento referente ao aniversário da
associação, no dia 20 de abril. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(66/2019/CMAH)---

3.4. Ent. 685 - Pedido da RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do
Serviço ao Cidadão, IP., solicitando apoio na cedência do grande auditório do
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e cabines e equipamento
de tradução simultânea, para realização da VI Missão Internacional de Cooperação
- SIMPLIMAC. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da
alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(67/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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3.5. Ent. 817 - Pedido da Tuna Académica Sons do Mar da Universidade dos
Açores, solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização do V Festival de Tunas Mistas.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(68/2019/CMAH)------------------------------------

3.6. Ent. 844 - Pedido do Jardim de Infância de São Gonçalo, solicitando apoio
na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, som, luz e logística associada, para realização de festa de Natal, nos
dias 16, 17 e 18 de dezembro. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(69/2019/CMAH)---

3.7. Ent. 856 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião na modalidade
alargada, no dia 29 de janeiro. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(70/2019/CMAH)---

3.8. Ent. 1007 - Pedido da Confederação Operária Terceirense - Colégio o
Golfinho, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense, som, luz logística e
apoio técnico, para realização de Festa de Natal, no dia 12 de dezembro. Para
realização de evento. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(71/2019/CMAH)---

3.9. Ent. 1393 - Pedido da Fundação INATEL, solicitando apoio na cedência de
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sala de formação do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para
realização de Curso Formativo de Língua Inglesa N1, a realizar nos dias 14, 21 e
28 de março e 4, 8 , 11, 15, 18, 22 e 25 de abril de 2019. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(72/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.10. Ent. 17673 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando
apoio tendo em vista a edição de uma coleção de teses de mestrado e de
doutoramento sobre temas Açorianos e Terceirenses. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €1.452,40. 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 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio
no valor proposto (€1.452,40)(73/2019/CMAH)----------------------------------------------

3.11. Ent. 17703 - Pedido do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira,
solicitando apoio na cedência do pequeno auditório e foyer do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, bem como monetário, para realização das I
Jornadas do Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Doenças Metabólicas da Ilha
Terceira, a realizar a 22 e 23 de fevereiro 2019. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €1.200,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido e deliberou
atribuir um apoio no valor proposto (€1.200,00)(74/2019/CMAH)--------------------

3.12. Ent. 126 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para reparação de uma viatura afeta ao
serviço de incêndios. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €3.097,50.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
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Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€3.097,50)--------(75/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.13. Ent. 137 – Pedido do Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio para realização das III Jornadas de Teologia, a ter lugar de 20 a
22 de março. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)
(76/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.14. Ent. 244 – Pedido de Carina Fortuna, solicitando apoio para a edição da
publicação “Saudades à Manivela”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor
de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)--(77/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.15. Ent. 510 – Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo – Cidade
Património Mundial, solicitando apoio para pagamento ao vencedor da
eliminatória Açores da 10.ª edição do concurso de Canto Lírico, Miguel Maduro
Dias. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação
do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€500,00)(78/2019/CMAH)---------

3.16. Ent. 7445 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de
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contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------(79/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.17. Ent. 17966 - Pedido da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, solicitando
a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de contrato
programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(80/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.18. Ent. 13 - Pedido da União Sebastianense Futebol Clube, solicitando a
prorrogação do prazo para entrega do relatório de execução das obras na sede,
objeto de contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(81/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.19. Ent. 113 - Pedido da Irmandade do Império do Espírito Santo do Porto
Judeu de Baixo, solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras,
objeto de contrato programa assinado com a autarquia, tendo em conta a alteração
dos corpos gerentes daquela Irmandade. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----(82/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.20 Ent. 127 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
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solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de
contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----(83/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.21. Ent. 145 - Pedido da Associação Nascer e Crescer Feliz, solicitando a
prorrogação do prazo para entrega do relatório, objeto de contrato programa
assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(84/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.22. Ent. 344 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando a
alteração do objeto e prorrogação do prazo para execução das obras na sede,
objeto de contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(85/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.23. Ent. 793 - Pedido do Grupo Folclórico da Ribeirinha "Recordar e
Conhecer", solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras na sede,
objeto de contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(86/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.24. Int. 288 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de serem atribuídos
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apoios financeiros a entidades e organismos legalmente existentes para situações
pontuais e aquisição de equipamentos, no valor total de €196.866,43. 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, aprovou esta proposta.(87/2019/CMAH)----------------------------------

3.25. Int. 289 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de serem atribuídos
apoios financeiros a entidades e organismos legalmente existentes para execução
de obras, no valor total de €406.340,22. 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, aprovou esta proposta.
(88/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4. Protocolos e contratos

4.1. Ent. 68 - Pedido da

APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes

Renais dos Açores, solicitando apoio da autarquia para fazer face ao pagamento
de renda de espaço

sede da Delegação Açores. 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, aprovou este
protocolo.(89/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

4.2. Int. 166 – Renovação dos contratos de comodato para a utilização das
arrecadações sob a bancada central, no corredor do rés-do-chão norte do
Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo, nos termos da
cláusula segunda dos respetivos contratos. Para aprovação 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação dos
contratos em causa. (90/2019/CMAH)---------------------------------------------------------14

5. Construção do Hotel Vip Zenite - Pedido de isenção de taxa de ocupação
da via pública

5.1. Ent. 15921 – Pedido de João Gonçalves Unipessoal, Lda., para isenção da
taxa de ocupação da via pública tendo em vista a construção do Hotel Vip Zenite,
competindo à Câmara Municipal deliberar sobre o mesmo pedido, nomeadamente,
quanto à equiparação do início da atividade empresarial ao início das obras de
edificação do empreendimento em causa, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este pedido.(91/2019/CMAH)----------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 938 – Ofício da Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira,
agradecendo pela comparência e apoio monetário, aquando da realização do XIV
Almoço Convívio de Dadores de Sangue da Ilha Terceira. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------

6.2. Ent. 940 – Ofício da Associação dos Mordomos das Festas Tradicionais da
Ilha Terceira, agradecendo pelo apoio atribuído àquela Associação. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Ent. 941 – Ofício do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, agradecendo pelo apoio para a participação das voluntárias
daquela Liga no III Encontro Nacional do Movimento Vencer e Viver. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------15

6.4. Ent. 1055 – Ofício da Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores,
agradecendo o contributo da Edilidade, aquando da angariação de fundos levada a
cabo no dia 18 de novembro de 2018. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

6.5. Ent. 1043 – E-mail da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,
agradecendo o envio do exemplar “Lucanus, Revista de Ambiente e Sociedade”.
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 onze horas 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, 1 de fevereiro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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