CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N.º20/2018
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(Contém

folhas)
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No dia dezanove de outubro de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------------------------------Pelas 09H40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Período de antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente informou que no âmbito da
preparação dos documento previsionais do Plano e Orçamento para 2019 realizou-se
uma reunião com as Juntas de Freguesia onde foram aresentadas as novas regras
de atribuição dos valores para a concretização das delegações de competências. ----Informou ainda que foram realizadas reuniões, no âmbito do programa de reabilitação
urbana, com a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e a Irmandade do
Livramento, sendo que o processo da primeira entidade está mais adiantado um vez
que já obteve da parte do Governo Regional compromisso para financiar o claustro e
que já tem o projeto pronto. A segunda entidade está com mais atraso porque o
projeto ainda não está completo e ainda não tem financiamento para o claustro. ------Em relação às outras duas instituições potenciamente parceiras a Fanfarra Operária
Gago Coutinho e Sacadura Cabral e o Clube Náutico os processos estão muito
atrasados. --------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou que se continua a bombar água de seis furos,
o que é preocupante para a situação financeira do Serviços Municipalizados devido
ao consumo de eletricidade desde a última quinzena de maio. ------------------------------O Vereador Marcos Couto manifestou desagrado pelo facto da EDA ter feito dois
cortes gerais no período de uma semana, com graves prejuizos para a economia da
ilha Terceira e solicitou que a Câmara tome uma posição em relação à matéria. -------O Presidente informou que solicitou informação à EDA sobre o acontecido, referindo
que se trata de um rede pequena e fechada o que acarreta problemas de
operacionalização. ---------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto disse aguarda pela resposta, no entanto, entende que é
inadmissível a falta de investimento da EDA nas estruturas na ilha Terceira, uma vez
que se trata de uma empresa com lucros suficientes para investir. --------------------------
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Por outro lado, propôs que a Câmara se associe à posição do Conselho de Ilha,
relativamente à proposta do Governo Regional do Plano e Orçamento para 2019. ---A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------Os Vereadores do PSD apresentaram um voto de repúdio pelas declarações Publicas
do Director Clinico do Hospital de Ponta Delgada acerca do Serviço de Evacuações
Medicas dos Açores. ------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------A Vereadora Rita Andrade questionou se estão em preparação alterações ao trânsito
e congratular as obras públicas pela colocação do semáforo na saida da canada da
Luz. ----------------------------------------------------------------------O Presidente informou que está em curso um teste na rua Direita para a
implementação do controlo inteligente do tráfego e em preparação da obra de
reabilitação da rua da Miragaia. -------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 19 da reunião ordinária pública de 4 de outubro 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
isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,
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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. 13615 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um jogo de sub-16, no dia 6 de
Outubro, às 13h30. 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 pela Vereadora Raquel
Ferreira.(585/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 9713 - Pedido do Regimento de Guarnição N.º1, solicitando apoio na
cedência de palco, cadeira e som para o concerto da banda militar, por ocasião das
comemorações do dia do Regimento de Guarnição n.º 1. 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.(586/2018/CMAH)----------------------------------

2.3. Ent. 13595 - 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 com o Comissariado
Açores para a Infância e as CPCJ de Angra e Praia. 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
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(587/2018/CMAH)------------------------------

2.4. Ent. 13613 - Pedido da Delegação de Turismo da Terceira, solicitando apoio na
cedência da Praça Velha e contratação de som para atuação de grupo folclórico para
comemoração do dia mundial do turismo. 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.(588/2018/CMAH)---------------------------------------------------

2.5. Ent. 13796 - Pedido da Associação Cultural AngraJazz, solicitando apoio na
cedência do teatro para realização de ensaios e workshops durante os dias 5 e 6 de
outubro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo
35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo
a Atividades de Interesse Municipal. -

A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.------------------(589/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 13948 – Pedido da Associação Amigos D’Angra Basket, solicitando apoio
com transporte de um grupo de 45 pessoas da Universidade de Algoma, Canadá, no
âmbito de um intercâmbio. Para ratificação da atribuição de um apoio em espécie no
que se refere aos transfers. 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 pela Vereadora Raquel
Ferreira.(590/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------
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2.7. Int. 1909 - Proposta da Unidade de Cultura e Desenvolvimento Socioeconómico,
no sentido de dar seguimento ao apoio dado aos alunos das escolas secundárias, no
âmbito do Protocolo de Colaboração com a Universidade dos Açores,
consubstanciado no pagamento da inscrição para frequência do "Verão Jovem UAç
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.------------------(591/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Int. 2405 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuído um
apoio no valor de €200,00 à Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz
Vermelha Portuguesa, tendo em vista a cobertura de despesas que tiveram com
a presença das várias equipas de voluntários e equipamentos de prevenção,
aquando da Peregrinação a Nossa Senhora da Serreta. 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. administrativo

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(592/2018/CMAH)------------------------------------------------

Serviços Municipalizados – Aquisição de contentores de resíduos sólidos

2.9. Ent. 14437 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
submetendo à ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 1 do
artigo 67.º da Norma de Controlo Interno o ajuste direto para aquisição de 300
contentores de resíduos sólidos MGB 800 L, celebrado com Liliana Meneses
Gomes de Borba (AMB-L), pelo preço contratual de €44.400,00, acrescido de IVA à
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taxa legal em vigor. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Conselho de Administração daqueles Serviços.
(593/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

Serviços Municipalizados – 7.ªalteração ao orçamento

2.10. Ent. 14447 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo a 7.ª alteração ao orçamento daqueles Serviços, para ratificação do
órgão executivo municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.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. (594/2018/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. 11280 – Pedido da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, solicitando apoio
para a passagem e alojamento do Comandante Sérgio Avelar Duarte, no âmbito de
uma exposição a ter lugar em Angra do Heroísmo, sobre ex-libris de temática
Maçonica. Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie no que se refere à viagem
e alojamento. 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,
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por unanimidade, deliberou atribuir o apoio em espécie proposto.------------------(595/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 12601 - Pedido da Associação de Pais 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 e respetiva projeção de cinema
gratuito, destinada a pais e filhos daquela Unidade Orgânica. 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.(596/2018/CMAH)---------------------------------------------------------

3.3. Ent. 12974 - Pedido da Escola Secundária Tomás de Borba, para utilização
regular das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas,
para as aulas dos núcleos de educação especial durante o ano letivo 2018/2019.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
art.º 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 2do art.º 6.º
do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(597/2018/CMAH)---------------------------------------------------------

3.4. Ent. 13007 - Pedido da Associação Nascer e Crescer Feliz, solicitando apoio
na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, som, luz e apoio técnico, para realização de evento. 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.(598/2018/CMAH)--------------------------------------------------------9

3.5. Ent. 13415 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando apoio
na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, piano e som para realização do ensaio geral e concerto final do 7º estágio
da filarmónica. 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.(599/2018/CMAH)----------------

3.6. Ent. 13678 - Pedido da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, solicitando
apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo para realização de evento a realizar no dia 1 de dezembro. 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.(600/2018/CMAH)-------------------------------------

3.7. Ent. 13971 - Pedido da ERSARA - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos
dos Açores, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião no dia 24 de outubro.
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.(601/2018/CMAH)------------------------------------

3.8. Ent. 14079 - Pedido da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, solicitando apoio
na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para realização de prova de conhecimento para procedimento concursal.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
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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.(602/2018/CMAH)-------------------------------------

3.9. Ent. 14252 - Pedido da Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores,
solicitando apoio na cedência de 3 salas do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização das formações de "Ventilação não Invasiva" e
"Suporte Avançado de Vida". 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.(603/2018/CMAH)

3.10. Ent. 14110 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a edição do livro “O Património das Águas de Angra”, de Vítor Brasil. Propõe-se
a atribuição de um subsídio no valor de €3.091,70. 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 (€3 091,70).(604/2018/CMAH)----------------------------------

4. Contrato interadministrativo – aditamento – Freguesia da Sé

4.1. Ent. 10251 – Aditamento ao contrato interadministrativo celebrado com a Junta
de Freguesia da Sé, tendo em vista o reforço da comparticipação já atribuída, no
valor de €6.950,35, para o acabamento das obras de reparação do parque de
estacionamento da Sociedade Recreativa da Recreio dos Artistas. Para aprovação
do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o aditamento ao
contrato interadministrativo em causa.(605/2018/CMAH)---------------------------------11

5. TERAMB, EM – Tarifário para 2019

5.1. Ent. 14677 - Ofício da TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo o tarifário para 2019. Para aprovação
do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de
agosto e da alínea f) do artigo 13.º, conjugado com a alínea d) do artigo 20.º dos
estatutos da TERAMB, EM. - A Câmara Municipal, retirou este assunto devendo
o

mesmo

ser

reagendado

numa

próxima

reunião.

(606/2018/CMAH)---------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 13853 – Ofício da Cáritas da Ilha Terceira, dando conhecimento de que o
Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil daquela Instituição recebeu
reconhecimento

nacional

de

Boas

Práticas

de Responsabilidade

Social

e

Sustentabilidade em 2018. 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 dez horas e trinta 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, 19 de outubro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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