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No dia dois de junho de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de Sessões

do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de

Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------

Pelas  14:15  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período de antes da ordem do dia

O Presidente justificou o pedido de alteração da data da reunião pelo fato do

Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores ter agendado um exercício para

o  dia  da  reunião,  para  além  de  haver  o  Congresso  Nacional  do  Partido

Socialista em que alguns dos membros do executivo estarão presentes.----------

Convidou todos os Vereadores a estarem presentes num almoço convívio de

idosos que se realizará no dia seguinte, no pavilhão de São Carlos da Santa

Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo.----------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel perguntou como estavam a correr os preparativos

para as Sanjoaninas, tendo o Presidente informado que estavam a correr com

algum  atraso,  devido  às  condições  meteorológicas  e  que  as  previsões

apontavam  para  tempo  muito  instável  durante  a  semana  das  festa,  e  que

quanto a isso nada podia ser feito.------------------------------------------------------------

O Vereador José Gaspar acrescentou que a construção dos carros estava a

correr dentro da normalidade e que as vestimentas já estavam concluídas.-------

O Vereador Alonso Miguel questionou também sobre as obras do Campo de

Jogos  da  Ribeirinha,  tendo  o  Presidente  informado que  a  obra  já  se  tinha

iniciado e que havia trabalhos a mais na ordem dos vinte mil euros, devido à

falta de fundações dos muros.------------------------------------------------------------------

O  Presidente  aproveitou  a  ocasião  para  mostrar  as  novas  bandeiras  para

serem usadas na decoração de rua nas Sanjoaninas.-----------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS
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1.1 Aprovação da ata n.º 10 da reunião ordinária pública de 23 de maio de

2016.  -  A ata  foi  aprovada  com a  abstenção  do  Vereador  Alonso

Miguel por não ter estado presente na citada reunião.-----------------------

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal,

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de

natureza social,  cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra

de  interesse  para  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nos

termos  conjugados  da  alínea  b)  do  n.º  2  dos  artigos  6.º,  do

Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro

2.1 Ent.   5341  -  Pedido  do  RG1,  para  utilização  pontual  do  Pavilhão

Municipal, para a realização de treino desportivo, dia 17 de Maio das 8h30

as 9h45, e respetiva isenção de taxas. 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.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o  ato

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(302/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.2 Ent. 5087 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

para utilização do Campo de Futebol de São Mateus, para realização de

treinos  das  seleções  sub  14,  nos  dias  12  e  19  de  Maio  de  2016  e

respetiva isenção de taxas. 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.

- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(303/2016/CMAH)---------------------
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2.3 Ent.  5440 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,

para  utilização  do  Campo  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo,  para

realização de treinos de seleções AFAH, 23 e 24 de Maio de 2016 e

respetiva isenção de taxas. 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.

-A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(304/2016/CMAH)---------------------

2.4 Ent. 5578 - Pedido do  Clube de Ténis da Ilha Terceira,  solicitando a

utilização dos dois campos de ténis para atividade a desenvolver no dia

21 maio. 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. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(305/2016/CMAH)-----------------------------------

2.5 Ent.  5338  -  Pedido  da  Divisão  de  Ação  Social  do  Instituto  da

Segurança Social dos Açores, I.P.R.A, solicitando apoio para transporte

de  mobiliário  de  beneficiária  do  rendimento  social  de  inserção.  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. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice

-presidente da Edilidade. (306/2016/CMAH)-------------------------------------

2.6 Ent. 4473 - Pedido do  Centro Comunitário da Terra Chã,  solicitando

apoio  para a  realização de atividades a  realizar  na Praça Velha para

comemoração do Dia  da Família.  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.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o ato

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(307/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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2.7 Ent.  5009  -  Pedido  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo solicitando a utilização pontual do Pavilhão Municipal, para a

realização de jogos de treino de futsal, dia 9 e 11 de Maio das 9h as 11h,

e  respetiva  isenção  de  taxas.  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.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o ato

administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(308/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------

2.8 Ent. 5058 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira para

utilização pontual do Pavilhão Municipal, para a realização de jogos, dia

20  de  Maio  das  11h  as  15h30  e  dia  21  de  Maio  das  11h  às  14h  e

respetiva isenção de taxas. 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.

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(309/2016/CMAH)

2.9 Ent. 5474 – Pedido de Milton Jorge,  solicitando apoio no transporte de

13 elementos da equipa de sub 17 do Candelária SC, do aeroporto para

a  Residencial  Monte  Brasil  no  dia  19  de  maio,  a  qual  vai  disputar  o

Campeonato Regional de Hóquei em Patins no Pavilhão Municipal. 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. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador

Guido Teles.(310/2016/CMAH)--------------------------------------------------------

2.10 Ent. 5272 – Pedido do  Instituto Histórico da Ilha Terceira,  solicitando

apoio para a deslocação à Ilha Terceira do Professor Doutor António José

Telo, a fim de proferir uma conferência. Atribuiu-se o apoio em espécie

para a passagem Lisboa/Terceira/Lisboa e alojamento. 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por
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unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(311/2016/CMAH)---------------------------------------

2.11 Ent. 5018 – Pedido da Junta de Freguesia de Santa Luzia, solicitando a

cedência  de  uma  tenda  para  o  dia  da  Freguesia,  21  de  maio.  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. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice-

presidente da Edilidade.(312/2016/CMAH)---------------------------------------

2.12 Ent. 4049 - Pedido da Direção Regional da Cultura, para a cedência, à

consignação, de obras editadas e/ou apoiadas pelo Município de Angra

do Heroísmo, para integrar a participação daquela Direção Regional na

86.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, de 26 de maio a 13 de junho, no

Parque Eduardo VII,  para efeitos de divulgação de obras de temática

e/ou  de  autores  açorianos,  tendo  sido  enviados  para  o  efeito  5

exemplares cada das bandas desenhadas sobre Angra do Heroísmo, a

Batalha da Salga e a Ribeira dos Moinhos, 3 exemplares do livro sobre o

Processo  de  Classificação  de  Angra  do  Heroísmo  e  5  Cd's  sobre  o

Ferreirinha das Bicas. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

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

Câmara Municipal,  por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(313/2016/CMAH)--------------

2.13 Ent.  11746  –  Pedido  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo,  solicitando apoio tendo em vista  a realização de obras na

Igreja  da  Misericórdia  de  Angra,  nomeadamente,  na  prestação  de

serviços de carpintaria. Foi concedido um apoio no valor de €5.400,00,

mediante a celebração de um contrato-programa com a citada Instituição.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 35.º,

n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo
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Presidente da Edilidade.(314/2016/CMAH)---------------------------------------

2.14 Ent. 5879 - Pedido da EBS Tomás de Borba para a cedência gratuita de

vestimentas e da construção de uma edição anterior das sanjoaninas,

"Bruxa  Má",  para  a  organização  da  II  Feira  Medieval  daquele

estabelecimento de ensino para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento Municipal de

Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,

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

setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o  ato

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(315/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.15 Ent. 5751 - Pedido do Serviço de Desporto da Ilha Terceira, solicitando

apoio no empréstimo de 10 pinos de bowling, no âmbito do XV Encontro

das Escolinhas do Desporto, a realizar no dia 4 de junho. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei

n.º  75/2013  de  12  de  Setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador

Guido Teles.(316/2016/CMAH)-------------------------------------------------------

3. Serviços  Municipalizados –  terceira  alteração ao PPI  e  quarta  ao

Orçamento

3.1 Ent. 5875 - Terceira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos de

2016  e  quarta  alteração  ao  Orçamento  de  2016,  dos  Serviços

Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo.  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. -  A Câmara Municipal, com as abstenções dos

Ver. do PSD e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo praticado

pelos Serviços Municipalizados.(317/2016/CMAH)----------------------------
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. 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

4.1 Ent. 5278 - Pedido da ADDRA - Associação de Dança Desportiva da

Região Autónoma dos Açores, solicitando apoio para o pagamento das

licenças (SPA e PassMúsica no valor de €323,91) inerentes à gala do dia

da dança. 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.

-  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio

solicitado (€323,91).(318/2016/CMAH)---------------------------------------------

4.2 Ent. 4124 - Pedido do Grupo de Escoteiros da Vila de Rabo de Peixe,

solicitando apoio no transporte Porto  da Praia -  Terra Chã -  Porto  da

Praia,  para  atividades  a  realizar  em Angra  do  Heroísmo  entre  2  e  5

setembro de 2016. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este

pedido.(319/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------

4.3 Ent.  5436  -  Pedido  do  Sport  Clube  Barbarense,  solicitando  apoio

financeiro (€500) para deslocação ao Vitória Futsal Cup - Masters 2016.

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. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio

solicitado (€500,00)(320/2016/CMAH)----------------------------------------------
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4.4 Ent. 5227- Pedido do Sport Clube Lusitânia, solicitando apoio financeiro

(€1.000) para realização do torneio de MiniBasket que decorrerá de 27 a

29 maio. 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.

-  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio

solicitado (€1.000,00)(321/2016/CMAH)-------------------------------------------

4.5 Ent.  4675  –  Proposta  da  Associação  de  Escoteiros  de  Portugal  -

Chefia  Regional  dos  Açores, para  aquisição  de  material  para

distribuição pelos grupos, aprovada no Conselho Municipal da Juventude

no âmbito do orçamento participativo jovem. 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.  -   A Câmara Municipal,  por

unanimidade,  deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  de  €1.682,90.

(322/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

4.6 Ent. 3834 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo dos Quatro

Cantos, solicitando apoio financeiro (€500) para obras de manutenção do

império. 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.

-  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio

solicitado (€500,00).(323/2016/CMAH)---------------------------------------------

4.7 Ent.  5270  -  Pedido  da  Escola  Secundária  Jerónimo  Emiliano  de

Andrade, para utilização pontual das Piscinas Municipais, 3 pistas, para

a realização de treinos desportivos,  dia  18 e 31 de Maio das 14h as

15h30  e  respetiva  isenção  de  taxas.  Para  deliberação  do  órgão

executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e

n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações

desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas

de  Angra  do  Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
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autorizou este pedido.(324/2016/CMAH)------------------------------------------

4.8 Ent.  4697  -  Pedido  do  Núcleo  Sportinguista  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio para participação no campeonato nacional da Fundação

INATEL. 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.

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio

no valor de €1.500,00.(325/2016/CMAH)-------------------------------------------

4.9 Ent.  4680  –  Proposta  da  Junta  de  Freguesia  da  Terra-Chã para  o

projeto  “Terra  Chã  Biológica”,  aprovado  no  Conselho  Municipal  da

Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem. 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. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor de €7.500,00.

(326/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.10 Ent.  4737-   Pedido da  EBI/JI  Infante  D.  Henrique,   para a cedência

gratuita do Teatro Angrense, a 7e 8 de junho, bem como de apoio técnico

e logístico,  para, respetivamente, ensaio e a realização da cerimónia da

festa  de  finalistas  dos  alunos  do  4.º  ano  de  escolaridade  daquele

estabelecimento  de  ensino,  para  deliberação  do  órgão  executivo

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

12  de  setembro,  conjugado  com  o  artigo  6.º,  n.º2,  alínea  b)  do

Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a

21  de  fevereiro  de  2014.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

autorizou este pedido.(327/2016/CMAH)------------------------------------------

4.11 Ent. 1554 – Pedido da Casa do Povo da Feteira,  solicitando um apoio

em taças e medalhas para o primeiro concurso de pesca. Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €258,20. Para deliberação do órgão
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executivo municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u) da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou atribuir o apoio proposto (€258,20)(328/2016/CMAH)----------

4.12 Ent. 349 – Pedido dos Veteranos de São Mateus da Calheta, VSMC –

Associação, solicitando apoio para diversas atividades a realizar durante

o  ano  de  2016.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de

€1.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio

proposto (€1.500,00)(329/2016/CMAH)--------------------------------------------

4.13 Ent.  5344  –  Pedido  do  Angra  Volei  Clube,  solicitando  apoio  para  a

organização  da  XVI  edição  do  Torneio  Angra  Voleibol,  por  altura  das

Sanjoaninas, que conta com a participação de três equipas do continente

e pelo menos cinco equipas da região.  Propõe-se a atribuição de um

subsídio  no  valor  de  €2.600,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

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

12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou

atribuir  o  apoio  proposto  a  imputar  ao  Centro  de  Custos  das

Sanjoaninas (€2.600,00)(330/2016/CMAH)----------------------------------------

4.14 Ent. 4679 – Proposta da ICHTUS – Associação de Juventude do Porto

Judeu para o projeto “Mapeamento de Inovação e Empreendedorismo

Social”,  aprovado  no  Conselho  Municipal  da  Juventude  no  âmbito  do

orçamento  participativo  jovem.  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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou  atribuir  um  apoio  no  valor  de  €6.330,00

(331/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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4.15 Ent.  5664  -  Pedido  da  Cáritas para  utilização  pontual  das  Piscinas

Municipais no dia 15 de Junho de 2016 e respetiva isenção de taxas.

Para deliberação do órgão executivo, nos termos dos artigos 6.º n.º 1 al.

c) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações

desportivas municipais e do artigo 6.º, nº1, alínea c) do Regulamento de

Taxas de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou este pedido.(332/2016/CMAH)------------------------------------------

4.16 Ent.  5843  -  Atribuição de  apoio  em espécie  no  valor  de  €2.500,00  à

Comissão da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2016,  para efeitos de

aquisição  dos  tecidos  a  serem utilizados  para  a  confeção  do  guarda

roupa  da  marcha  em  causa.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

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

de 12 de setembro, a imputar ao centro de custos das Sanjoaninas. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio

proposto (€2.500,00)(333/2016/CMAH)--------------------------------------------

4.17 Ent. 4995 – Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo, solicitando

apoio na reserva de quatro quartos singles para os conferencistas que

vão participar na conferência sobre Turismo. Propõe-se a atribuição de

um apoio em espécie no valor de €630,00. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou atribuir o apoio proposto (€630,00). (334/2016/2016)-----------

4.18 Ent. 5065 – Pedido da  Escola Básica do Pico da Urze,  solicitando a

cedência de transporte para um grupo de finalistas do 4.º ano realizar um

passeio à volta da Ilha, nos dias 7 e 8 de junho. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) n.º 1 do artigo 33.º da

Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(335/2016/CMAH)----------------------
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5. Contrato programa – Fábrica da Igreja Paroquial da Conceição

5.1 Ent. 5815 - Minuta de Contrato Programa a celebrar com a Fábrica da

Igreja Paroquial da Conceição para obras de reparação na Ermida de

Santo Cristo. 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.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta

minuta  de  contrato  programa,  para  efeitos  de  apoio  no  valor  de

€1.924,00.(336/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------

6. Contrato interadministrativo – Freguesia de São Pedro

6.1 Ent. 4657 – Minuta do  contrato interadministrativo a celebrar com a

Junta de Freguesia de São Pedro, o qual tem por objeto a delegação

de  competências  no  que  diz  respeito  à  construção  e  reparação  e

manutenção de edifícios  e outras  infraestruturas.  Para  deliberação do

órgão executivo municipal, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º

em conjugação com o artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta

minuta de contrato interadministrativo.(337/2016/CMAH)------------------

7. Serviços  Municipalizados  –  2.ª  Revisão  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos para 2016

7.1 Ent. 5948 –  Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos

dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo,  para  2016.

Para deliberação do órgão executivo municipal e posterior submissão à

Assembleia Municipal, nos termos conjugados da alínea a) do n.º 1 do

artigo 25.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro. -  A Câmara Municipal, com as abstenções dos Ver.

do PSD e do CDS-PP, aprovou esta revisão e deliberou submeter a

mesma  ao  órgão  deliberativo,  nos  citados  termos  legais.

(338/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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8. Serviços Municipalizados – cargo de diretor delegado – designação

do júri

8.1 Ent. 3298 - Comunicação dos  Serviços Municipalizados de Angra do

Heroísmo,  datada  de  21-03-2016,  com  a  referência  SAI-

SMAH/2016/410, 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  agosto.  Propõe-se,  nestes  termos,  à  Câmara

Municipal que delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal a

designação do seguinte júri:-------------------------------------------------------------

Presidente: Raquel Gomes Caetano Ferreira;--------------------------------------

Vogais: Paulo  Alexandre  Silva  Lima  e  Rúben  Filipe  Fournier  Costa

Pereira;---------------------------------------------------------------------------------------

        Suplentes: José Élio Valadão Ventura e Sandra Patrícia Vieira Costa.------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a proposta do

júri em causa e deliberou submeter à aprovação do órgão deliberativo,

nos citados termos legais.(339/2016/CMAH)-------------------------------------------

10. Consolidação de contas do Grupo Municipal de Angra do Heroísmo

10.1 Ent. 6028 - Consolidação de contas do Grupo Municipal de Angra do

Heroísmo, composto  pelo  Município  de  Angra  do  Heroísmo,  que

compreende a  Câmara Municipal  e  os  Serviços  Municipalizados,  para

aprovação  do  órgão  executivo  municipal  e  posterior  submissão  à

Assembleia  Municipal  para apreciação e votação,  em cumprimento do

disposto no n.º  2 do artigo 75.º  e do artigo 76.º  da Lei  das Finanças

Locais e nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º e da alínea i) do

n.º  1  do artigo 33.º  da Lei  75/2013,  de 12 de setembro.  -  A Câmara
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Municipal,  por unanimidade,  aprovou este documento e deliberou

submeter  o  mesmo  à  Assembleia  Municipal  para  apreciação  e

votação, nos citados termos legais.(340/2016/CMAH)-----------------------

O Presidente informou que a Câmara estava de boa saúde financeira e

passou  a  palavra  ao  Chefe  da  Unidade  de  Gestão  Financeira  que

explicou que a versão do documento agora entregue tinha alterações não

significativas  em  termos  finais,  mas  apenas  em  termos  de  conteúdo.

Informou que fora apenas feita uma alteração na forma de apresentar o

relatório, tendo sido feita uma correção de 1,112 mil euros nos resultados

extraordinários que depois de parecer técnico se optar por expurgar esse

valor dos resultados operacionais. ----------------------------------------------------

Informou ainda que o grupo municipal tinha um total de ativos de 169.380

mil  euros,  os  fundos próprios no total  95.786 mil  euros,  sendo que o

resultado líquido consolidado do grupo municipal se situou nos 1.865 mil

euros. A forma de consolidar as contas foi por agregação linear das duas

entidades ao nível do balanço foram excluídos 1.682 mil euros e ao nível

da  demonstração  de  resultados  foram  também expurgados  1.255  mil

euros,  o  que  levou  a  resultados  operacionais  na  ordem dos  263  mil

euros.  O  resultado  financeiro  foi  positivo  em  2.025  euros  devido  à

execução de uma garantia bancária da Escola da Ribeirinha, que está

associado à baixa da taxa Euribor,  que levou a que o valor dos juros

fosse  reduzido  em  40%.  O  resultado  líquido  foi  de  1.865  mil  euros.

Alterou-se ainda um procedimento em relação a 2014, referente ao mapa

de fluxos de caixa consolidado, onde se apuraram os fluxos de caixa, na

relação  das  duas  entidades  1,440  milhão,  quer  na  receita  quer  na

despesa  e  os  resultados  finais  situavam-se  nos  25.871  mil  euros  de

receita e 23.648 mil euros de despesa, o que significa que o saldo de

gerência do Grupo Municipal para 2016 se situava nos 5.068 mil euros.

Em termos de endividamento informou que o grupo não tinha qualquer

problema porque existe uma margem absoluta livre superior a 10 milhões

de euros.-------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que em termos de solidez financeira estávamos

em condições para avançar com investimentos e que este ano existem
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dois concursos a decorrer onde se aplicará a verba apurada este ano, o

do Centro Interpretativo por mais de 2 milhões de euros e o projeto para

terminar a obra da escola de Santa Bárbara pelo valor de 600 mil euros.--

Acrescentou que está em vias de ser lançado o concurso para a obra de

requalificação do Fanal por cerca de 3 milhões de euros, o que ainda não

tinha  acontecido  porque  se  aguarda  a  assinatura  do  protocolo  de

cedência dos terrenos.--------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Alonso  Miguel  questionou  sobre  a  garantia  bancária  da

escola da Ribeirinha tendo o Vice-Presidente informado que estão a ser

feitos alguns trabalhos de correção na referida escola.-------------------------

O  Chefe  da  Unidade  de  Gestão  Financeira  informou  ainda  sobre  as

cobranças duvidosas, que apesar de se ter melhorado a situação global,

sobretudo  no  que  diz  respeito  a  rendas  de  habitação  social,  ainda

continuam a existir.------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou também que o Município está a tentar recuperar

os  prazos  de  pagamento,  que  embora  estejam abaixo  do  legalmente

requerido, podem melhorar uma vez que atualmente está nos 41 dias.-----

11. Assunção  de  compromisso  plurianual/Aquisição  de  serviços  de

seguros

11.1 Int. 1756 – Informação solicitando autorização da Assembleia Municipal,

nos termos artigo 22.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de

junho,  para a assunção de compromisso plurianual  pelo período de 3

anos,  no  valor  estimado  de  €390.000,00,  para  o  procedimento  de

concurso público para aquisição de serviços de seguros.  -  A Câmara

Municipal, com a abstenção do Ver. do CDS-PP, deliberou enviar este

pedido  de  autorização  ao  órgão  deliberativo,  nos  citados  termos

legais.(341/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------

12. Alteração ao Regulamento Municipal de Taxas

12.1 Ent.  2239  –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara,  no  sentido  de  ser
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alterado   o  Regulamento  Municipal  de  Taxas,  nomeadamente,  o

aditamento do artigo 7.º – A – Isenção de taxas e de preços para os

membros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra

do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal, no sentido

de  submeter  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos  termos

conjugados do artigo 33.º, n.º 1, alínea k) e artigo 25.º, n.º 1, alíneas b) e

g) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou submeter a

alteração  à  aprovação  do  órgão  deliberativo,  nos  citados  termos

legais.(342/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------

13. Atribuição de insígnias e Voto de Louvor

13.1 Int.  1702  –  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito  Municipal

Filantrópico  a  Manuel  Henrique  Assis  Ferreira,  pela  total  dedicação

enquanto cidadão junto da população da Freguesia de São Pedro. Para

deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea

d) do artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do

Município  de  Angra  do  Heroísmo.  -  Após  votação  por  escrutínio

secreto,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.

(343/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

13.2 Int.  1703  -  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito  Municipal

Profissional  a  Álvaro  Graco  da  Cunha  Gregório,  pelo  relevante

percurso  profissional.  Para  deliberação  e  submissão  à  Assembleia

Municipal,  nos  termos  da  alínea  a)  do  artigo  5.º  do  Regulamento  de

Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. -

Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por

unanimidade.(344/2016/CMAH)------------------------------------------------------

13.3 Int.  1658  -  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito  Municipal

Profissional a  José Germano Rego de Sousa, pelo relevante percurso

profissional. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos
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termos  da  alínea  a)  do  artigo  5.º  do  Regulamento  de  Insígnias  e

Medalhas  Municipais  do  Município  de  Angra  do  Heroísmo.  -  Após

votação  por  escrutínio  secreto,  a  proposta  foi  aprovada  por

unanimidade.(345/2016/CMAH)------------------------------------------------------

13.4 Int.  1763  -  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito  Municipal

Desportivo a título póstumo a  Maria Manuela Picoto Rosário Capinha

Duarte,  pelo  relevante  percurso  desportivo.  Para  deliberação  e

submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do artigo 5.º

do  Regulamento  de Insígnias  e  Medalhas Municipais  do  Município  de

Angra do Heroísmo. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta

foi aprovada por unanimidade.(346/2016/CMAH)------------------------------

13.5 Int.  1761  –  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito  Municipal

Filantrópico a Gualter da Silva Carvalho, pela excelente capacidade de

liderança, pelo profissionalismo, pela abnegação e respeito pelo outrem.

Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal,  nos termos da

alínea  d)  do  artigo  5.º  do  Regulamento  de  Insígnias  e  Medalhas

Municipais  do  Município  de Angra  do Heroísmo.  -  Após votação por

escrutínio  secreto,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.

(347/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

13.6 Int.  1762  –  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Mérito  Municipal

Filantrópico a título póstumo a Jorge Eduardo da Silva, pelos relevantes

serviços  prestados  às  comunidade.  Para  deliberação  e  submissão  à

Assembleia  Municipal,  nos  termos  da  alínea  d)  do  artigo  5.º  do

Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra

do Heroísmo. -  Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi

aprovada por unanimidade.(348/2016/CMAH)----------------------------------

13.7 Int.  1720  –  Proposta  de  atribuição  de  Medalha  de  Bons  Serviços
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Municipal – Classe Medalha Dourada ao funcionário  Fernando Manuel

Ourique de Sousa,  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

deliberação do órgão executivo, e remessa à Assembleia Municipal para

conhecimento, nos termos do n.º 1 e alínea a) n.º 2 do artigo 6.º, capítulo

I do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de

Angra do Heroísmo. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta

foi aprovada por unanimidade.(349/2016/CMAH)------------------------------

13.8 Int.  1657 – Voto de Louvor ao  Grupo de Baile da Canção Regional

Terceirense, pela celebração do 50.º aniversário, pela vasta experiência

na participação de festivais internacionais em Portugal e no estrangeiro, e

pelo relevante trabalho na recolha de cantares açorianos e promoção de

cursos de música folclórica e de “Viola da Terra”. Para deliberação do

órgão executivo municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal

para  aprovação.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou

este Voto de Louvor.(350/2016/CMAH)--------------------------------------------

13.9 Int.  1719  –  Voto  de  Louvor  à  Tuna  Académica  Sons  do  Mar  da

Universidade dos Açores,  pela celebração do 25.º aniversário, e pelo

relevante papel pioneiro de tuna académica na Universidade dos Açores.

Para  deliberação do órgão executivo  municipal  e  posterior  remessa à

Assembleia  Municipal  para  aprovação.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou este Voto de Louvor.(351/2016/CMAH)------------

INFORMAÇÕES

14. Documentos para conhecimento
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14.1 Ent.  5517  –  E-mail  da  Câmara  Municipal  de  Coruche,  remetendo  o

comunicado  dirigido  aos  Municípios  com  Atividade  Taurina  sobre  os

projetos de lei agendados no Parlamento. Para conhecimento do órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------

14.2 Ent.  5824  –  Ofício  da  Escola  Profissional  da  Santa  Casa  da

Misericórdia  de  Angra  do  Heroísmo,  agradecendo  pela  colaboração

prestada  aquela  escola  e  aos  seus  formandos,  aquando  da

implementação de estágio do curso de Reactivar – Técnico de Animação

Turística. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara

Municipal  tomou conhecimento.----------------------------------------------------

14.3 Ent. 5833 – E-mail do  Cine-Clube da llha Terceira,  agradecendo pelo

apoio e esforço na concretização do projeto Afrovaca - “Uma vaquinha

para vaquinhas”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A

Câmara Municipal  tomou conhecimento.----------------------------------------

14.4 Ent. 5889 – E-mail  da  Direção Regional da Agricultura,  agradecendo

pela disponibilidade concedida na cedência de uma carrinha, aquando do

“2.º  Dia  do  Criador  do  Ramo  Grande”.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal  tomou conhecimento.--------

14.5 Ent.  5490 –  Ofício  de  Ana  A.  Santos,  C.  Sousa Góis  & Associado,

SROC, Lda,  remetendo os relatórios anuais de auditoria  dos Serviços

Municipalizados e Município de Angra do Heroísmo, ambos referentes ao

exercício  de 2015.  Para conhecimento do órgão executivo municipal  e

envio à Assembleia Municipal também para conhecimento. -  A Câmara

Municipal  tomou  conhecimento  e  deliberou  enviar  ao  órgão

deliberativo também para conhecimento.(352/2016/CMAH)----------------
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Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião, pelas catorze horas e cinquenta e cinco 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, 2 de junho de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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