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No dia vinte e dois de maio de dois mil e quinze realizou-se no Gabinete da

Assembleia Municipal do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. --------

Pelas  10:10  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------

Período de  antes  da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente deu conhecimento do relatório

do Laboratório Regional de Engenharia Civil sobre as deformações do Pavilhão

do Posto Santo, referiu que foram apontados três problemas, dois dos quais

estão resolvidos, ficando por resolver uma questão que se relaciona com os

cálculos  do  aço  utilizado  para  o  travamento,  que  terá  se  resolvido  pelo

projetista e empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------

Informou ainda que já chegaram as lâmpadas LED para as ruas, que levará

algum tempo a serem colocadas uma vez que é necessário retirar o balastro

existente para a alimentação das atuais.----------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel colocou a questão da aplicação de multas, relativas

à ocupação da rua Direita, por parte da concessionária do estacionamento e

sobre a exigência à autarquia de ressarcimento pela rua estar fechada.----------

O Presidente esclareceu que foi combinado fazer a obra em três troços, e que

à medida que os troços fossem abertos seriam entregues à exploração. Nos

casos em que os sinais estejam tapados, os multados devem recorrer. ----------

Informou  ainda  que  a  PSP  multou  algumas  viaturas,  porque  estavam

indevidamente estacionadas impedindo o empreiteiro de avançar com a obra.

Quanto  ao  pagamento  à  empresa  salientou  que  a  autarquia  não  pagou

qualquer  montante,  uma vez  que  o  contrato  execiona  as  obras,  estando o

mesmo a ser cumprido de forma rigorosa.------------------------------------------------- 

2



Salientou que a obra está a cumprir o calendarizado, tendo sido recuperados

os dois dias de atraso no fim de semana.---------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias questionou se ainda não falta intervencionar a parte

de  baixo  da  rua.  Ao  que  Presidente  informou  que  a  matéria  está  a  ser

ponderada, o mais provável é que se faça um intervalo para as Sanjoaninas,

para  não  fazer  inversões  repetidas  do  sentido  do  tráfego  da  rua  de  Santo

Espírito.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias perguntou o que se passa com o semáforo na saída

para a rua da Guarita, informando que os condutores tem de sair do carro para

premir o sinal de peões para mudar de cor. Questionou ainda sobre os sinais

verticais e horizontais que ali foram colocados, uma vez que estes permitem

que estejam dois carros em paralelo já em cima da saída.-----------------------------

O Vereador José Gaspar informou que a situação se deve ao fato dos peões

carregarem de forma repetida no botão, o que protela a mudança do sinal. No

entanto, irá verificar a situação.----------------------------------------------------------------

O  Presidente  esclareceu  que  se  trata  apenas  de  uma  faixa,  porque  os

autocarros não conseguem fazer a manobra com uma viatura ao lado. No caso

dos ligeiros podem estar dois carros parados em paralelo. A solução ideal seria

alargar o passeio, mas é dispendioso.-------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel entende que o estreitar a via será prejudicial para

fluidez do trânsito, uma vez que quando estão ligeiros a transitar podem sair

em simultâneo tanto para a direita como para a esquerda.----------------------------

Período da  ordem do dia

  A PROVAÇ ÃO  DE  ATAS

1. Aprova ção  de  Ata s
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1.1.  Aprovação  da  ata  n.º  9  da  reunião  ordinária  de  8  de  Maio  2015.  -

Aprovada  c om  a  abstenção  do Vereador Paulo Lima.-------------

RATIFIC A ÇÕES

2.  Ratifi ca ção  dos  Atos  Prati cados  pelo  exe cutivo  da  C âmara

Muni cipal, 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  so cial,  cultural, edu cativa,  de sportiva,

re creativa  ou  outra  de  interes se  para  o  município),  do

Regulamento  Muni cipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interes s e

Muni cipal  e  isen ção  de  Taxas  nos  termos  c onjugados  da  alínea

b)  do  n.º 2  dos  artigos  6.º,  do  Regulamento  Muni cipal  de  Taxa s

e  do n.º 3  do artigo 35.º, da  Lei n.º 75/2013, de  12  de  setembro

2.1.  P.º  13/2012/39 -  Requerimento datado de 4 de Maio  corrente,  de  Ana

Luí sa  Gonçalves  Mendonça  Henriques , residente na Rua Prof. Augusto

Monjardino,  82,  freguesia  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,  solicitando  a

isenção da taxa no valor de € 146,40 (cento e quarenta e seis euros e quarenta

cêntimos),  conforme  previsto  na  alínea  h),  do  n.º  1,  do  artigo  7.º,  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas,  pela  emissão  do  alvará  de  construção,

respeitante  às obras de remodelação da moradia acima identificada, por  se

encontrar  infestada por  térmitas.  Vem acompanhado de parecer  do positivo

arquiteto municipal. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos

do n.º  3,  artigo 35.º,  da Lei n.º  75/2013 de 12 de Setembro.  -  A  C âmara

Muni cipal,  por  unanimidade,  ratifi cou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente  da  Edilidade. (282/2015/CMAH).-----------
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2.2.  Ent. 3482 – Pedido de licença especial  de ruído, efetuado pelo  TAC  –

Terceira  Automóvel  C lube,  para o dia 10 de maio de 2015, destinada à

prova  da  modalidade  de  karting,  para  ratificação  do  ato  praticado  pelo

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados da alínea b), do

n.º 2 do artigo 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. O valor da taxa isentada é de 20,00 €

(vinte euros). A  C âmara  Muni cipal, por unanimidade, ratifi cou  o  ato

administrativo praticado. (283/2015/CMAH). --------------------------------

2.3.  Ent 3636 - Pedido da A s so cia ção  de  Futebol  da  Ilha  Ter ceira,

para utilização não regular do Campo de Jogos Municipal, nos dias 22 a 26 de

maio,  para  treino  da  seleção  Açores,  e  respetiva  isenção  de  taxas.  Para

ratificação do órgão executivo, nos termos conjugados  com alínea b), 6.º n.º 1

al. b)  do artigo 5.º e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das

instalações  desportivas  municipais  e  com o 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  C âmara  Muni cipal,  por

unanimidade,  ratifi cou  o  ato  administrativo  prati cado  pelo

Vereador Guido Tele s. (284/2015/CMAH).--------------------------------------

2.4.  Ent.  3923  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Sé,  solicitando  a

colaboração desta Câmara Municipal para dar continuidade ao projeto  Angra

Night  Runners,  no dia  13 do corrente.  Para ratificação  do órgão executivo

municipal do apoio concedido, na abertura do edifício da Câmara aberto entre

as 20H30 e as 22H30, disponibilização de água aos participantes no átrio e

disponibilização de uma extensão, nos termos do  Regulamento Municipal de

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,  da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º,  conjugado  com o  n.º  3  do  artigo  35.º   da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de

Setembro. - A  C âmara  Municipal, por unanimidade,  ratifi cou  o  ato

administrativo  prati cado  pelo  V ereador  Guido  Teles.

(285/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------
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2.5. Ent. 3397 - Pedido da  Irmandade  do  Império  do  Divino  E spírito

Santo  do  Pi co  da  Urze ,  para  a cedência  gratuita  de um palco para a

realização das festividades em honra do Divino Espírito Santo de 15 a 18 de

maio.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, da

alínea u) do n.º 1 do artigo  33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei

n.º  75/2013 de 12 de Setembro e  da alínea d),  do n.º  2,  do artigo  6.º  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -   C âmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  prati cado  pela

Vereadora Raquel Ferreira. (286/2015/CMAH) . ---------------------------

2.6. Ent. 3047 - Pedido do  C entro  C omunitário  da  Terra-Chã, para a

cedência gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, de um filme de animação

e de apoio técnico e logístico, para a realização de uma sessão de cinema a

16 de maio,  integrada nas comemorações do Dia Internacional da Família.

Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, da alínea u) do n.º

1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12

de Setembro e da alínea d), do n.º 2, do artigo 6.º do Regulamento Municipal

de Taxas.  A  C âmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratifi cou  o  ato

administrativo  praticado  pela  V ereadora   Raquel  Ferreira.

(287/2015/CMAH). -------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 3713 - Pedido da E s cola  Se cundária  Jerónimo  Emiliano  de

Andrade,  solicitando  a  disponibilização  de  transporte  para  os  alunos,  da

turma de Operador Agrícola do Profij, nível II, no dia 15 do corrente, com vista

à  realização  de  uma  visita  de  estudo  à  FloriAzoris,  na  Freguesia  de  São

Mateus da Calheta. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

do  Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,

da alínea u) do n.º 1 do artigo  33.º, conjugado com o  n.º 3 do artigo 35.º  da
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Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e da alínea c), do n.º 2, do artigo 6.º, n.º 2,

alínea c), do Regulamento Municipal de Taxas. - A  C âmara  Muni cipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  prati cado  pela

Vereadora  Raquel Ferreira. (288/2015/CMAH). ----------------------------

2.8. Ent. 2747 - Pedido da  A s so cia ção  Orquestra  de  Sopros  da  Ilha

Terceira  para  a  cedência  gratuita  de  10  estrados,  para  a  realização  do

concerto "Tributo aos Queen", conjuntamente com o coro Pactis, a 1 e 2 de

maio  no  Auditório  do  Ramo  Grande.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

Interesse Municipal, da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o  n.º 3

do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e da alínea c), do n.º 2, do

artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A  C âmara  Muni cipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  prati cado  pela

Vereadora Raquel Ferreira. (289/2015/CMAH).------------------------------

2.9. Ent. 3425 - Pedido da Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Ribeirinha ,

para a cedência gratuita dos guarda-chuvas e tecidos cor-de-rosa, utilizados na

I Feira da Mulher, para a decoração da Casa do Povo da Ribeirinha, local do

almoço dedicado ao Dia  da Mãe, a 3 de maio,  inserido no projeto "Jovens

Cristãos em Ação". Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, da

alínea u) do n.º 1 do artigo  33.º, conjugado com o  n.º 3 do artigo 35.º  da Lei

n.º 75/2013 de 12 de Setembro do artigo alínea d), do n.º 2 do artigo 6.º do

Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A   C âmara  Muni cipal,  por

unanimidade,  ratifi cou  o  ato  administrativo  prati cado  pela

Vereadora Raquel Ferreira. (290/2015/CMAH).-------------------------------
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2.10.  Ent.  3164  –  Pedido  da  So ciedade  Filarmónica  Rainha  Santa

Isabel,  solicitando  apoio  para  aquisição  de  um  clarinete  para  aquela

filarmónica, cujo valor ronda os € 2.000,00 (dois mil euros) . Para ratificação do

órgão executivo municipal do apoio concedido de € 1.200,00, correspondente a

60% do valor do solicitado, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo

a  Atividades  de Interesse  Municipal,  da alínea  u)  do n.º  1  do  artigo   33.º,

conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A

Câmara  Muni cipal,  por  unanimidade,  ratifi cou  o  ato

administrativo  praticado  pela  V ereadora   Raquel  Ferreira.

(291/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------

 

2.11. Ent. 3402 - Pedido da  Junta  de  Freguesia  de  São  Pedro , para a

cedência gratuita de um quiosque tipo módulo, para a realização das festas do

Império  do  Pico  da  Urze,  de  15  a  18  de  maio.  Para  ratificação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades  de  Interesse  Municipal,  da  alínea  u)  do  n.º  1  do  artigo   33.º,

conjugado com o  n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e

da alínea a), do n.º 1, do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas.  - A

C âmara  Muni cipal,  por  unanimidade,  ratifi cou  o  ato

administrativo  praticado  pela  V ereadora   Raquel  Ferreira.

(292/2015/CMAH).----------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 3032 - Pedido do Candelária  S C , solicitando apoio no transporte

dos jogadores da equipa de sub 15,  de e para aeroporto para o centro de

Angra,  para participação no campeonato regional de hóquei  em patins,  nos

dias 23 e 26 de abril. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei

n.º  75/2013  de  12  de  Setembro.  -  A  C âmara  Municipal,  por
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unanimidade,  ratifi cou  o  ato  administrativo  prati cado  pelo

Vereador  Guido Teles. (293/2015/CMAH).---------------------------------------

2.13.  Ent.  2323  –  Pedido  da  Dire ção  Regional  de  Saúde,  solicitando

autorização para utilizar uma saída de eletricidade da Câmara Municipal, para

operacionalizar o sistema de som a utilizar no dia 31 de Março, no âmbito da

atividade "Zumba contra o AVC". Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos do  Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal, da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -  A  C âmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratifi cou  o  ato  administrativo  prati cado  pela

Vereadora  Raquel Ferreira. (294/2015/CMAH). -----------------------------

2.14.  Ent.  3639 -  Pedido do  Servi ço  de  De sporto  da  Ilha  Ter ceira,

solicitando apoio no empréstimo de material para jogos tradicionais a realizar

no dia 23 de maio, no âmbito do XIV Encontro das Escolinhas do Desporto .

Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, da alínea u) do n.º 1

do artigo  33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro. - A   C âmara  Muni cipal, por unanimidade,  ratifi cou  o  ato

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(295/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------

2.15.  Ent.  4055  -  Pedido  da  E s cola  Bá si ca  e  Integrada  Francis co

Ferreira  Drummond,  para  utiliza ção  das  Pis cina s  Muni cipais,

nos  dias  20  e  21  de  maio,  e  respetiva  isen ção  de  taxas.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º,  conjugado  com  o n.º  3  do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de
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Setembro. - A   C âmara  Muni cipal, por unanimidade, ratifi cou  o  ato

administrativo  praticado  pela  V ereadora  Raquel  Ferreira.

(296/2015/CMAH).-----------------------------------------------------------------------------

2.16.  Ent.  4192 -  Pedido da  E s cola  Profissional  da  Santa  C a sa  da

Misericórdia ,  para utilização do Pavilhão Municipal,  nos dias 21 e 28 de

maio, para a realização do torneio inter-escolas e respetiva isenção de taxas.

Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, da alínea u) do n.º 1

do artigo  33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro. - A  C âmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratifi cou  o  ato

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(297/2015/CMAH). --------------------------------------------------------------------------

D ELIBERA ÇÕES  DI VERS AS

3.  Atribui ção  de  apoios  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  75/2013,  de  12  de

setembro  (apoios  a  atividades  de  natureza  so cial,  cultural,

edu cativa,  desportiva,  re creativa  ou  outra  de  interes se  para  o

muni cípio)  e  do  Regulamento  Muni cipal  de  Incentivo  a

Atividades  de  Interes se  Muni cipal

3.1. Ent. 3735 – Ofício da Junta  de  Freguesia  de  Nos sa  Senhora  da

Con cei ção , solicitando um apoio financeiro no valor de € 3 950,00, para o

lançamento do livro e medalha inseridos na homenagem ao Padre Dolores.

Para deliberação do órgão executivo municipal a atribuição de um apoio no
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valor de € 1.000,00, nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro. - A  C âmara  Muni cipal, por unanimidade,

deliberou atribuir o  apoio proposto. (298/2015/CMAH). ----------------

3.2.  Ent.  3649  -  Pedido  da  E s cola  Bá si ca  Integrada  de  Angra  do

Heroísmo  para  a  cedência  gratuita  de  estrado,  para  a  realização  da

formação "Masstraining em suporte básico de vida", nas instalações daquele

estabelecimento de ensino. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

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

setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal, conjugado com a alínea b), do n.º 2, do artigo 6.º do Regulamento

Municipal  de  Taxas.  -  A  C âmara  Muni cipal,  por  unanimidade,

deliberou  c eder,  gratuitamente,  o  e strado  soli citado.

(299/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------

3.3.  Ent.  1983 - Pedido da  Irmandade  do  Divino  E spírito  Santo  do

Lugar  de  São  C arlos , para a cedência gratuita de um palco e de tascas

para a realização daquelas festividades que têm lugar de 20 a 28 de setembro.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u), do n.º

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e  do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a

alínea d),  do n.º  2,  do artigo 6.º  do Regulamento Municipal  de Taxas.  -  A

Câmara  Muni cipal,  por  unanimidade,  deliberou  c eder

gratuitamente, o  material soli citado. (300/2015/CMAH).--------------

3.4.  Ent.  3043 –  Pedido do  Núcleo  Sportinguista  da  Ilha  Ter ceira,

solicitando apoio para que seja viável à equipa de Futebol Sénior do núcleo,

participar no Campeonato Nacional da Fundação Inatel, no próximo mês de

Junho.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  a  atribuição  de  um
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apoio no valor de € 500,00 (quinhentos euros) nos termos da alínea u), do n.º

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e  do Regulamento

Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  C âmara

Muni cipal, por unanimidade, deliberou atribuir o  apoio proposto.

(301/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------

3.5.  Ent.  3865  -  Pedido  da Irmandade  de  Nos sa  Senhora  do

Livramento  solicitando  apoio  no  empréstimo  do  material  para  jogos

tradicionais,  para  atividade  a  realizar  no  dia  6  de  junho  de  2015.  Para

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

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -  A  C âmara  Muni cipal,

por  unanimidade,  deliberou,  emprestar  o  material  soli citado

para a  atividade  em  questão. (302/2015/CMAH).--------------------------

4. Aprova ção  de  minuta de  protocolo

4.1.  Ent.  2818  –  Minuta  de  protocolo  a  celebrar  entre  o  Município  e  a

APALIT  – A s so cia ção  de  Profissionais  de  Automóveis  Ligeiros  da

Ilha  Ter ceira ,  tendo  em  vista  o  cancelamento  de  quatro  licenças  de

transporte público de aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros

(táxis)  no  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo,  cujos  titulares  são  sócios  da

APALIT, mediante uma compensação de €20 000,00 (vinte mil euros) a cada

um. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------

Sobre esta matéria o Presidente referiu que o número de licenças concedidas

para táxi revelou-se excessiva, tendo-se chegada a sessenta licenças, pelo que

foi  assumido  compromisso  de  as  reduzir   para  quarenta  e  cinco.  Neste

momento existem cinquenta e sete, com a atual proposta o número é reduzido
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para cinquenta e duas.---------------------------------------------------------------------------

Salientou que este assunto necessita de uma análise sistemática, propondo a

inclusão no programa, a substituição de cinco viaturas normais por elétricas, de

modo a aproveitar os apoios comunitários, em que a autarquia comparticiparia

com 15% e a duas viaturas para transporte de deficientes,  propondo que o

apoio seja concedido aos mais jovens.------------------------------------------------------

O Vereador Fernando Dias defendeu que os beneficiários do apoio proposto

não sejam objeto da compra de licenças.---------------------------------------------------

-  A  C âmara  Muni cipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  do

proto colo em  questão. (303/2015/CMAH).--------------------------------------

Neste momento o Presidente ausentou-se da reunião, para comparecer a uma

reunião com o Comandante da Zona Militar dos Açores.-------------------------------

4.2.  Ent.  3591  –  Minuta  de  protocolo  a  celebrar  entre  o  Município  e  o

COFIT  – C omité  Organizador de  Fe stivais  Interna cionais  da  Ilha

Terceira , com o objetivo de apoiar a organização do Festival Internacional de

Folclore  dos  Açores.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal,  a

aprovação  do  protocolo  no  valor  de  20  000,00  (vinte  mil  euros)  para

organização  do  festival  e  a  atribuição  de  3  250,00   (três  mil  duzentos  e

cinquenta euros) para apoio à cerimónia de receção dos grupos, nos termos

da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e

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

A  C âmara  Muni cipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  do

proto colo em  questão. (304/2015/CMAH).-------------------------------------

5.  A ltera ção  de  c ontrato  interadministrativo  -  Freguesia  do

Porto Judeu

5.1. Ent. 3648 – Para aprovação da alteração ao contrato interadministrativo
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com a  Junta  de  Freguesia  do  Porto  Judeu  em conformidade com as

cláusulas 1.ª e 22.ª do contrato interadministrativo, tendo em vista a alteração

do seu objeto, nos termos da alínea m) do n.º 1 do art.º 33.º em conjugação

com  os  artigos  120.º  e  121.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  A

Câmara  Muni cipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  altera ção  ao

contrato interadministrativo. (305/2015/CMAH). --------------------------

6. Re s ci são  de  contrato por mutuo a cordo

6.1.  Int.  353  -  Requerimento  de  José  Menese s  Pache co  Valadão ,

assistente operacional (cantoneiro), declarando nos termos e para efeitos da

Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro a sua vontade em aceder ao Programa

de  Rescisões  por  Mútuo  Acordo  na  Administração  Local  e  requerendo  a

consequente  cessação  do  seu  contrato  de  trabalho.  Vem acompanhado da

proposta do Presidente da Câmara (ent. 4053) propondo a extinção do posto

de  trabalho  em  causa  e  consequentemente  a  celebração  do  acordo  de

cessação do contrato de trabalho com o referido trabalhador. -  A  C âmara

Muni cipal,  por  unanimidade,  c on cordou  c om  o  proposto  pelo

Presidente  da  C âmara. (306/2015/CMAH).--------------------------------------

7. Emis são  de  pare cer prévio para aquisi ção  de  s ervi ços

7.1. Ent. 4132 – Proposta do Vereador Guido Teles para emissão de  parecer

prévio à  contratação  de  serviços  de  promoção  municipal  pelo  valor  de  €

6.000,00 mais IVA, na Rede  Na cional  de  Multibanco , conforme previsto

no  n.º  12  do  artigo  75.º,  Lei  do  Orçamento  de  Estado.  -  A  C âmara

Muni cipal, por unanimidade, deliberou emitir pare cer favorável à

aquisi ção  dos  s ervi ços  em  questão. (307/2015/CMAH).-----------------
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8. Atribui ção  de  insígnias  municipais

8.1. Ent. 399 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuída

uma  Medalha  de  Bons  Servi ços  Muni cipais,  cla s se  Medalha

Dourada  a  Je suina Maria  Bar celos  Co sta, nos termos do n.º 1 e alínea

a) do n.º 2 do artigo 6.º, capítulo I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas

Municipais  do  Município  de  Angra  do  Heroísmo,  pela  forma  leal,  isenta,

competente e empenhada como exerce as suas funções, honrando-se e, por

acréscimo,  honrando  todos  os  funcionários  do  Município  de  Angra  do

Heroísmo.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  e  posterior  submissão  à

Assembleia Municipal para conhecimento, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º do

citado  Regulamento.  -  Após  vota ção  por  e s crutínio  s e creto,  e sta

proposta  foi  aprovada  c om  s eis  votos  a  favor.  (unanimidade).

(308/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------

8.2. Ent. 400 - Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuída

uma  Medalha  de  Bons  Servi ços  Muni cipais,  cla s se  Medalha

Dourada  a  Maria  da  Boa-Hora  Rocha  Bar celos,  nos termos do n.º 1 e

alínea a)  do n.º  2  do artigo 6.º,  capítulo  I,  do Regulamento de Insígnias  e

Medalhas  Municipais  do  Município  de  Angra  do  Heroísmo,  pela  forma leal,

isenta, competente e empenhada como exerce as suas funções, honrando-se

e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do Município de Angra do

Heroísmo.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  e  posterior  submissão  à

Assembleia Municipal para conhecimento, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º do

citado  Regulamento.  -  Após  vota ção  por  e s crutínio  s e creto,  e sta

proposta  foi  aprovada  c om  s ei s  votos  a  favor  (unanimidade).

(309/2015/CMAH).----------------------------------------------------------------------------

8.3. Ent. 401 - Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuída
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uma  Medalha  de  Bons  Servi ços  Municipais,  cla s se  Medalha

Prateada  a  Lídia  Maria  C oelho  Martins  Ávila,  nos termos do n.º 1 e

alínea a) do n.º  2 do artigo 6.º,  capítulo  I,  do Regulamento de Insígnias e

Medalhas Municipais  do Município  de Angra do Heroísmo,  pela  forma leal,

isenta, competente e empenhada como exerce as suas funções, honrando-se

e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do Município de Angra do

Heroísmo.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  e  posterior  submissão  à

Assembleia Municipal para conhecimento, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º do

citado  Regulamento.  -  Após  vota ção  por  e s crutínio  s e creto,  e sta

proposta  foi  aprovada  c om  s ei s  votos  a  favor  (unanimidade).

(310/2015/CMAH).---------------------------------------------------------------------------

8.4. Ent. 402 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a

Medalha  de  Mérito  Municipal  Industrial  e  Comercial  a  João

Henrique  Melo  C ota, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º, capítulo

I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra

do Heroísmo,  pelo seu percurso e dedicação em prol da produção do Queijo

Vaquinha.  Para  decisão  do  órgão  executivo  e  posterior  submissão  à

Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do

citado  Regulamento.  -  Após  vota ção  por  e s crutínio  s e creto,  e sta

proposta  foi  aprovada  c om  s ei s  votos  a  favor  (unanimidade).

(311/2015/CMAH).----------------------------------------------------------------------------

8.5. Ent. 403 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuída a

Medalha  de  Mérito  Muni cipal  Filantrópico  a  Maria  da  C on cei ção

Couto,  nos  termos  da  alínea  e)  do  n.º  2  do  artigo  5.º,  capítulo  I,  do

Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do

Heroísmo,  pela  compreensão  nítida  dos  deveres  cívicos  através  da

contribuição relevante para o serviço da comunidade particularmente nas áreas

16



de ação social  e  cultural,  bem como todos os  atos  de altruísmo,  coragem,

benemerência  e  solidariedade  social. Para  decisão  do  órgão  executivo  e

posterior submissão à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do n.º

1 do artigo 10.º do citado Regulamento. -  Após  vota ção  por  e s crutínio

s e creto,  e sta  proposta  foi  aprovada  c om   s ei s  votos  a  favor

(unanimidade).  (312/2015/CMAH).--------------------------------------------------

9. Proposta  de  isenção  de  pagamento de  taxas

9.1. Ent. 392 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de em todos os

casos de pedidos  de  isenção  de  pagamento  de  taxas  nos termos da

alínea  h),  do  n.º  1,  do  art.º  7.º  do  Regulamento  de  Taxas  se  considerem

isentas, desde que seja apresentado certificado de inspeção à infestação por

térmitas,  emitido  por  perito  certificado.  -   A  C âmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou a  proposta. (313/2015/CMAH).-------------------

10. Altera ção  da delimita ção  da  c idade  de  Angra  do Heroísmo

10.1.  Ent.  1126  –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara  de  altera ção  da

delimita ção  da  c idade  de  Angra  do  Heroísmo,  tendo  em  vista  a

respetiva  apreciação  pela  Assembleia  Municipal  e  remessa  ao  Governo

Regional, nos termos conjugados da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, com a

alínea r) do n.º 1 e alínea j), do n.º 2 , do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de  Setembro.  -  A  C âmara  Municipal,  deliberou  apre ciar  e ste

a s sunto  em  próxima  reunião  c amarária,  após  retifi ca ção  do

texto  da  ante-proposta  do  De creto-L egislativo-Regional.

(314/2015/CMAH). -------------------------------------------------------------------------
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11. Indi ca ção  de  representantes  do Muni cípio

11.1. Int. 409 - Proposta do Presidente da Câmara que indica o Vereador Guido

de Luna da Silva Teles, membro efetivo, e a Vereadora Raquel Gomes Caetano

Ferreira, membro suplente, como representantes do Município na Comis são

Instaladora  da  A s so cia ção  Parque  da  C iên cia  e  Te cnologia  da

Ilha  Ter ceira , nos termos da alínea oo), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro. - A  C âmara  Muni cipal,  por  unanimidade

concordou c om  a  proposta  nomea ção  dos  membros  em  questão.

(315/2015/CMAH).----------------------------------------------------------------------------

EMPREITADAS

12. Apli ca ção  de  multas

12.1.  Ent.  448  –  Novamente  presente  o  ofício  n.º  93,  dos  Servi ços

Muni cipalizados  de  Angra  do  Heroísmo , datado de 20 de janeiro de

2015, respeitante à aplicação de multa à COTAÇOR S.A, por violação dos

prazos  contratuais  da  Empreitada  de  Remodelação  das  Redes  de

Abastecimento e de Drenagem de Águas em Chafariz Velho - Ladeira Branca,

na  sequência  da  aprovação  do  respetivo  auto  de  multa  pelo  Conselho  de

Administração dos mesmos serviços. Para deliberação da Câmara Municipal

nos termos do artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos e tendo em conta

o previsto na cláusula 12.ª do caderno de encargos da mesma empreitada.  -

A  C âmara  Municipal   deliberou  ,por  unanimidade,  que  o

G abinete  Jurídico  da  edilidade  proceda  à  elabora ção  de  um

relatório  su cinto  sobre  o  procedimento  e  elabore  uma  proposta

de  quanto  é  possível  reduzir  na  multa  a  aplicar, a  s er  presente

em próxima  reunião c amarária. (316/2015/CMAH).-----------------------
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12.2. Ent. 1146 - Novamente presente a informação prestada pelo Diretor da

Unidade  de  Urbanismo  dando conta da necessidade de decisão sobre a

aplicação de multas contratuais cujo valor ascende a € 213.820,00 no âmbito

da  Empreitada  de  intervenção  de  emergência  nos  arruamentos  municipais

danificadas  pelo  mau  tempo  de  março  de  2013  -  grota  do  tapete,  para

deliberação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 403.º do Código dos

Contratos  Públicos.  -  A  C âmara  Muni cipal   deliberou,  por

unanimidade,  que  o  G abinete  Jurídico  da  edilidade  proceda  à

elabora ção  de  um  relatório  su cinto  sobre  o  procedimento  e

elabore  uma  proposta  de  quanto  é  pos sível  reduzir  na  multa  a

aplicar,  a  s er  presente  em  próxima  reunião  c amarária.

(317/2015/CMAH). ---------------------------------------------------------------------------

Relativamente, aos dois pontos anteriores, o vereador Fernando Dias, referiu

que o parecer da DROAP é genérico como se esperava. No seu entender, o

Gabinete  Jurídico  da  autarquia  deveria  ter  elaborado  uma  informação

sistemática do processo para ser presente a reunião de Câmara.-----------------

O Vice-Presidente defendeu que o parecer do consultor jurídico da autarquia é

suficiente para a matéria.-----------------------------------------------------------------------

Os  vereadores  Fernando  Dias  e  Alonso  Miguel  solicitaram  diversos

esclarecimentos técnicos que foram esclarecidos pela jurista Isabel Correia, do

Gabinete  Jurídico  e  pela  administradora-delegada  dos  Serviços

Municipalizados Maria do Anjo Ekström.----------------------------------------------------

13. Revoga ção  da  de ci são  de  c ontratar

13.1. Ent. 2032 - Revogação da decisão de contratar relativa à empreitada

de  repavimenta ção  de  diversos  arruamentos  do  Con celho

Pa cote  4  -  3.ª  fase,  por  falta  de  financiamento  c omunitário .  O
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órgão para a decisão de contratar no que ao concurso público em apreço diz

respeito foi a Câmara Municipal, pelo que deverá ser o mesmo órgão a decidir

pela revogação da aludida de decisão de contratar (cfr. prevê o n.º1 do artigo

36.º  do  CCP)  nos  termos  do  artigo  169.º  do  CPA,  na  medida  que  o

procedimento em causa encontra-se sob a alçada da sua competência para

autorização de despesa.-------------------------------------------------------------------------

A  C âmara  Muni cipal  deliberou,  por,  unanimidade,  revogar  a

de ci são  de  c ontratar  a  empreitada  em  referência.

(318/2015/CMAH).-----------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

14. Do cumentos  para  c onhe cimento

14.1. Ent. 27 – Pedido do Sport  C lube  Barreiro , para integração das suas

instalações desportivas no Parque Desportivo Municipal, tendo sido celebrado

o  protocolo  respetivo  entre  o  Município  e  aquele  Clube.  -  A  C âmara

Muni cipal tomou c onhe cimento.-----------------------------------------------------

14.2.  Ent.  7366  –  Pedido  do  Sport  C lube  "Os  Leões",  confirmando  a

vontade  de  em  que  as  suas  instalações  desportivas  sejam  integradas  no

Parque Desportivo Municipal, tendo sido celebrado o protocolo respetivo entre

o  Município  e  aquele  Clube.  -  A  C âmara  Municipal  tomou

conhe cimento. --------------------------------------------------------------------------------

14.3.  Ent.  7475  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  de  São  Mateus ,

confirmando a sua vontade em que o Campo de Jogos daquela Freguesia,

integre  o  Parque  Desportivo  Municipal,  tendo  sido  celebrado  o  protocolo
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respetivo entre o Município e a Freguesia. -  A  C âmara  Muni cipal  tomou

conhe cimento.----------------------------------------------------------------------------------

14.4  Ent.  3712  –  Comunicação  da  Presidência do  Governo  Regional,

dando conta da resposta de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional

dos  Açores  à  comunicação  n.º  2015/2049,  sobre  o  Plano  de  Revitalização

Económica  da  Ilha  Terceira.  -  A  C âmara  Muni cipal  tomou

conhe cimento.----------------------------------------------------------------------------------

14.5.  Ent.  4191  –  Comunicação  do  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo,  que  remete  a  9.ª  A ltera ção  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos  e  Or çamento  para  2014.  -  A  C âmara  Muni cipal

tomou conhe cimento.----------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Vice Presidente da Câmara Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas 12:50 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, 22 de maio de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora,

     ______________________________
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