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No dia dezasseis de novembro 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 9:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Período antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente fez o balanço da sua recente
deslocação à Califórnia e do Vice-Presidente, onde foi possível reunir com o Reitor
da Universidade de Fresno, Presidente do Departamento de Agricultura e com os
professores, tendo ficado esclarecidas as relações com aquela Universidade e com
a Universidade dos Açores, relativamente ao processo de intercâmbio dos alunos.
Ficou acordado que a partir de 2019 a Câmara Municipal assegura as questões
logísticas, que se deverão articular de acordo com os interesses dos alunos, tendo
em conta uma componente mais prática nas empresas da área. -------------------------Ficou também alinhada a participação das Filarmónicas nas Sanjoaninas de 2019,
2020 e 2021 e do Grupo de Forcados para 2019. --------------------------------------------Por outro lado, ficou acordado a participação de um cozinheiro do concelho na
elaboração de dois jantares de angariação de fundos promovidos pelas
Associações das Cidades Irmãs de Gilroy e Tulare. ------------------------------------------O Vereador Marcos Couto trouxe a questão colocada por munícipes no sentido das
montagens da iluminação de Natal serem executadas a partir das 09:30 horas, de
modo a permitir o normal estacionamento e circulação de viaturas. ---------------------O Presidente lamentou que tenha havido um constrangimento de trânsito causado
pela poda de uma árvore na Ladeira de São Francisco em hora de ponta. -------------
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O Vereador Miguel Bezerra sugere que se deveria estudar uma forma de chegar à
cidade quando o trânsito está impedido na Ladeira de São Francisco. -----------------O Vereador Marcos Couto alertou para o enorme prejuízo para a economia da Ilha
Terceira e do concelho de Angra em particular, a decisão de não arranque do
Centro de Radioterapia na Ilha Terceira. Relembrou que essa é uma promessa do
Governo, e que existem na Ilha Terceira instalações feitas propositadamente para o
efeito, muito anteriores às que existem em Ponta Delgada. A titulo de exemplo
apresentou alguns dados que vêm num estudo da Câmara de Comércio de Angra
do Heroísmo: --------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que o estudo da CCAH teve por base os dados do Registo Oncológico dos
Açores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Maior prevalência da doença nos grupos Central e Ocidental. ---------------------------Impacto na economia da Ilha de 3.371.000 euros, em dois anos, tendo por base o
valor gasto mensalmente por uma agregado sem filhos e para um tratamento de 3
meses (fonte: INE). ------------------------------------------------------------------------------------Por último, o Presidente fez o ponto da situação da visita do Governo Regional à
Ilha Terceira, salientando que ficou resolvido o prologamento da Avenida António
DaCosta, a assunção da construção do parque de estacionamento da Silveira e a
abertura do Parque de Ciência e Tecnologia. Quanto à obra do Porto das Pipas o
Governo assumiu mais uma vez que vai executar, no entanto, continua em análise
a opção técnica do projeto. ---------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 21 da reunião extraordinária de 30 de outubro de 2018.
A ata foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------1.2. Aprovação da ata n.º 22 da reunião ordinária de 2 de novembro de 2018.----A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------
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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

2.7. Ent. 9921 - Pedido da INATEL, solicitando o Campo Municipal de Futebol de
Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização dos jogos do
Campeonato de Futebol 7 da época desportiva 2018/2019, aos sábados, com início
a 17 de novembro, das 18h00 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 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.(638/2018/CMAH)-------------------------------------------------

2.8. Ent. 12546 - Pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora de Lourdes
dos Altares, solicitando utilização do Campo de Futebol dos Altares e respetiva
isenção de taxas, para a realização de um jogo entre casados e solteiros, no dia 3
de Setembro, pelas 11h00. 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.(639/2018/CMAH)------------------------------------------------------4

2.9. Ent. 15059 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Campo Municipal de Angra do Heroísmo e respetiva
isenção de taxas, para a realização de aulas de Futebol do curso de Desporto, nos
dias 26 e 29 de Outubro e 2 de Novembro de 2018, das 10h30 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 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.
(640/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 14371 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de uma aula de patinagem do curso
de Desporto, no dia 22 de outubro, das 8h00 às 16h35. 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 2do art.º 6.º do Regulamento Municipal de
Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(641/2018/CMAH)----------------------------------

2.11. Ent. 13502 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo de Futebol São Mateus da Calheta e respetiva
isenção de taxas, para a realização dos treinos de árbitros da época desportiva
2018/2019, todas as terças e quintas feiras com inicio a 25 de Novembro, das
19h00-21h00. 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 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
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (642/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 14026 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino de Basquetebol, no dia 7
de outubro, 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 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.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles.(643/2018/CMAH)--------------------------------------------------------

2.13. Ent. 15590 - Pedido do Serviço de Desporto da Ilha 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 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.(644/2018/CMAH)-------------

2.14. Ent. 15606 - Pedido da Direção Regional do Trabalho e Qualificação
Profissional solicitando apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural
e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento. 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.(645/2018/CMAH)-------------

2.15. Ent. 15894 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando o apoio através da cedência dos jogos tradicionais, para utilização no
curso técnico de Produção Agropecuária, no dia 10 de novembro. 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 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.(646/2018/CMAH)-------------

2.16. Ent. 15143 – Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra
do Heroísmo da Universidade dos Açores, solicitando autorização para a
realização do tradicional batismo das praxes académicas, no dia 10 de novembro,
das 13H às 18H, no tanque do Jardim Duque da Terceira. 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.(647/2018/CMAH)------

2.17. Ent. 15225 – Pedido do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira,
solicitando a cedência do pequeno auditório, no dia 2 de novembro, tendo em vista
a apresentação do projeto de Acreditação daquele Hospital. 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.(648/2018/CMAH)-------------

2.18. Ent. 15624 – Pedido do I.A.M.A. – Instituto Alimentar de Mercados
Agrícolas, solicitando a cedência e montagem de uma tenda, no dia 6 de
novembro, no âmbito da inauguração das obras de remodelação e ampliação do
Matadouro da Ilha Terceira. 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.(650/2018/CMAH)------------------------------------------
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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. 13494 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo de Futebol d’Os Leões e respetiva isenção de
taxas, para a realização de treinos das seleções SUB 12, 13, 14, 15 e 16, todas as
segundas feiras, com início a 1 de Outubro, das 19h00 às 21h00. 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, 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.(651/2018/CMAH)----------------------------------

3.2. Ent. 13845 - Pedido da Junta de Freguesia da Vila do Porto Judeu,
solicitando utilização do Pavilhão Multiusos Pedro de Francisco e respetiva isenção
de taxas, para a realização de uma iniciativa “Um dia pela Vida”, nos dias 29, 30 e
31 de Março 2019, das 9h00 às 23h00. 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, 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 1 do art.º 6.º do Regulamento
Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(652/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 13877 - Pedido do SIAP – Sindicato Independente de Agentes de
Polícia, Delegação dos Açores, solicitando utilização do Pavilhão do Posto Santo
e respetiva isenção de taxas, para a realização de um treinos do futsal, às 6ª feiras,
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das 14h00 às 16h00 a partir de dia 19 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, 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. (653/2018/CMAH)------------------------------------------------------

3.4. Ent. 15295 - Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,
para utilização regular de uma pista Piscinas Municipais, durante o presente ano
letivo, e respetiva isenção de taxas para as aulas de natação dos alunos da EB1/JI
Infante Dom Henrique, às quintas-feiras. 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, 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. (654/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 13659 - Pedido da Direção Regional do Ambiente, solicitando apoio na
cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo,

foyer

e

sala

multiusos

para

realização

das

cerimónias

das

comemorações do Dia Nacional dos Vigilantes e Dia Mundial das Zonas Húmidas.
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.(655/2018/CMAH)-----------------------------

3.6. Ent. 15998 – Pedido do Sport Club Angrense, solicitando a cedência e
montagem de uma tenda no parque de estacionamento do Campo Municipal, no dia
15 de dezembro, no âmbito do jogo AngrensexPraiense. 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
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de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(656/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 16067 – Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando a cedência
de 60 cadeiras, a fim de serem colocadas na tribuna, no âmbito da cerimónia de
Juramento de Bandeira, no dia 20 de novembro. 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. (657/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 15319 – Pedido da Associação dos Mordomos das Festas Tradicionais
da Ilha Terceira, solicitando a atribuição de um apoio para o funcionamento técnico
e administrativo daquela Associação. Propõe-se a atribuição de um subsídio no
valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor
proposto (€500,00) (658/2018/CMAH)------------------------------------------------------------

4. Protocolos, Acordo de Projeto e contrato programa

4.1. Ent. 11856 – Convénio entre o Município e a Universidade dos Açores, tendo
em vista o compromisso para o desenvolvimento económico do Concelho e o bem
estar social dos cidadãos, assente na formação e qualificação de alto nível, da
investigação de base científica e tecnológica, da difusão do conhecimento e da
inovação. 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, aprovou este convénio.(659/2018/CMAH)
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4.2. Ent. 10374 – Acordo de Projeto entre o Município e a Universidade dos
Açores, para apoio à realização da mobilidade de estudantes do Campus de
Angra do Heroísmo à California State University, Fresno. 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,
aprovou este acordo. (660/2018/CMAH)-------------------------------------------------------

4.3. Ent. 9815 – Protocolo entre o Município e a ACM – Associação Cristã da
Mocidade, tendo em vista a cooperação financeira nas despesas correntes do ano
de 2018, no valor de € 4 000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.
(661/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 14842 - Pedido da Associação para o Planeamento Familiar e Saúde
Sexual e Reprodutiva Açores - Núcleo da Ilha Terceira, solicitando a renovação
do protocolo em vigor para o ano 2018/2019. 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, aprovou este
protocolo.(662/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 13691 - Pedido da Paróquia de Santa Luzia solicitando que a data da
vigência do contrato programa assinado, no âmbito do Regulamento Apoio a
Atividades de Interesse Municipal, seja alterado de 31/12/2018 para 31/12/2019,
em virtude de não terem conseguido concluir a obra, conforme previa o contrato
programa. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas
o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(663/2018/CMAH)-------------
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5. Associação Regional de Turismo – Readmissão

5.1. Ent. 9351 - Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser deliberado
pelo órgão executivo a submissão à Assembleia Municipal da readmissão do
Município à ART – Associação Regional de Turismo, nos termos conjugados
da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º e alínea n), n.º 1 do artigo 25.º ambos da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
esta proposta.(664/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------------

6. Serviços Municipalizados – segunda revisão ao Orçamento e PPI 2019

6.1. Ent. 16038 – Oficio dos Serviços Municipalizados, remetendo a segunda
revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2019.
Para deliberação do órgão executivo municipal, e submissão à aprovação do órgão
deliberativo municipal, nos termos conjugados da alínea c), n.º 1 do artigo 33.º e
alínea a), n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta revisão e deliberou
remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos citados termos
legais.(665/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

7. Serviços Municipalizados – cargo de diretor delegado – designação do júri

7.1. Ent. 16040 – Ofício dos Serviços Municipalizados, dando conta da
necessidade de se proceder à abertura de procedimento concursal destinado
ao recrutamento do cargo de diretor delegado, equiparado a cargo de direção
intermédia de 2.º grau, previsto na respetiva orgânica e correspondente mapa de
pessoal, e solicitando à Câmara Municipal a apresentação junto da Assembleia
Municipal de proposta de designação do júri do mesmo procedimento concursal,
em conformidade com o disposto no artigo 13.º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de
12

agosto. Propõe-se, nestes termos, à Câmara Municipal que delibere no sentido de
propor à Assembleia Municipal a designação do seguinte júri:----------------------------Presidente: Guido de Luna da Silva Teles, Vogal do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo;---------------------------------------Vogais: Paulo Henrique da Rocha Fantasia Cardoso, Chefe da Unidade de
Serviços Integrados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que substituirá o
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Sónia de Lurdes Medeiros
Dias Ferreira Alves, Diretora do Serviço de Ambiente da Terceira;-----------------------Vogais Suplentes: João Pedro Mendes Meneses Cardoso, Chefe da Unidade de
Gestão Financeira e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo e Paulo Alexandre Silva Lima, Diretor do Serviço Florestal da Terceira.--A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com o proposto, e
deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para designação do
Júri em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Paulo Lima ausentou-se da reunião no momento da discussão e
votação, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do artigo 24.º do
CPA – Código do Procedimento Administrativo.(666/2018/CMAH)-------------------

8. TERAMB, EM – Tarifário, contrato programa

e Plano de Atividade e

Orçamento – 2019

8.1. 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.
(667/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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8.2. Ent. 16081 - Proposta de contrato programa a celebrar entre os Municípios
de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e a Teramb, EM, para o ano 2019.
Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior envio ao órgão
deliberativo municipal também para aprovação. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, concordou com este documento e deliberou remeter o mesmo
à Assembleia Municipal para aprovação.(668/2018/CMAH)-----------------------------

8.3. Ent. 16078 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o Plano de Atividades e
Orçamento para 2019. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior
envio ao órgão deliberativo municipal para conhecimento. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou este documento e deliberou remeter o mesmo à
Assembleia Municipal para conhecimento.(669/2018/CMAH)-------------------------

9. Compromissos plurianuais

9.1. Int. 2910 – Informação do Presidente da Câmara para conhecimento da
Câmara Municipal e Assembleia Municipal relativamente à assunção de
compromissos plurianuais em 2018, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º
1987/99, de 8 de junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
documento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal também
para aprovação. (670/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------

10. Regulamento

10.1. Int. 2911 – Proposta de Regulamento municipal de emissão de cartões
municipais de benefício e de adesão serviço de teleassistência, nos termos
das alíneas k) e v) do n.º do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este documento e
14

deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal para aprovação.
(671/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

11. Modelo de Unidades Orgânicas flexíveis

11.1 Int. 2912 - Proposta de deliberação

que aprova o modelo de unidades

orgânicas flexíveis e respetivas atribuições e competências dos Serviços
Municipais, nos termos das disposições conjugadas do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 305/2009, de 23 de outubro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
concordou com este documento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia
Municipal para aprovação.(672/2018/CMAH)-------------------------------------------------

12. Minutas de acordos

12.1. Int. 2915 - Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser aprovado
pelo órgão executivo municipal a minuta dos acordos de execução de
delegação de competência a celebrar entre a Câmara Municipal e todas as
juntas de freguesia do Concelho de Angra do Heroísmo, para os anos de
2019, 2020 e 2021, nos termos das alíneas a), b) e c) do artigo 132.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. Para remeter à Assembleia Municipal, tendo em vista:a) A autorização para a celebração dos acordos de execução os quais tem por
objeto a delegação de competências do Município nas Freguesias do Concelho
para o exercício das competências que constam na proposta;----------------------------b) A autorização para afetação e transferência para as Juntas de Freguesia do
Concelho os recursos necessários à execução dos projetos/obras em causa;-------c) A aprovação da minuta do acordo de execução a celebrar;-----------------------------d) É revogada a Deliberação n.º 630/2017/CMAH, de 17 de novembro de 2017.----A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou
revogar a citada deliberação camarária 630/2017/CMAH, bem como remeter o
assunto à Assembleia Municipal, para aprovação/autorização nos

citados

termos legais.(673/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------15

INFORMAÇÕES

13. Documentos para conhecimento

13.1. Ent. 14762 – Ofício da Direção Regional do Ambiente, remetendo o
relatório da produção de resíduos urbanos relativos ao ano de 2017, na Ilha
Terceira, bem como o relatório síntese de Resíduos Urbanos de 2017, da Região
Autónoma dos Açores. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------

13.2. Ent. 15328 – Ofício da presidente cessante e vogal do Conselho de
Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, agradecendo
pela colaboração prestada pela Edilidade, ao longo do mandato que agora
terminaram. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------

13.3. Ent. 15330 – Ofício do Clube Naval da Horta, agradecendo

pela

disponibilidade e apoios prestados aquando da Atlantis Cup 2018. Para
conhecimento do órgão executivo municipal.- A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

13.4. Ent. 15887 – Ofício da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, dando
conhecimento da passagem na estação televisiva TVE, no dia 3 de novembro, no
programa Tendido Cero, o mais conceituado programa de tauromaquia a nível
mundial, de uma reportagem de grande destaque ao 45.º aniversário do Grupo de
Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------
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13.5. Int. 2884 – 11.ª alteração ao Orçamento da despesa, da Câmara
Municipal e 10.ª às Grandes Opções do Plano, para 2019. Para conhecimento
do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------

Fora da agenda

Certificação de contas do Município e Serviços Municipalizados – nomeação
do auditor externo – 2019/2021

Int. 4052 – Proposta no sentido de ser nomeada pela Assembleia Municipal como
auditor externo para certificação de contas do Município e Serviços
Municipalizados, no triénio 2019/2021, a empresa Santos Vaz, Trigo Morais
& Associados. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º
1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Para deliberação do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta e deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal.
(674/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas e dez 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, 16 de novembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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