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No dia quatro de julho 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  10:05  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia foi permitida pela Câmara a intervenção do

público, apesar desta reunião não ser pública, tendo a doutora Antonieta Costa

defendido  a  proposta  apresentada  à  Câmara  Municipal  que  visava  a

classificação de paisagens de duas áreas geográficas localizadas na Serra da

Ribeirinha e Grota do Medo. -------------------------------------------------------------------

Defendeu que os municípios e outras entidades análogas deviam ter um papel

mais interventivo nos processos de classificação de bens, como aliás ideia que

diz ter sido promovida por comissário da UNESCO, em congresso realizado na

Universidade do Porto em 2015. --------------------------------------------------------------

Entende que os bens identificados como paisagens rupestres, se encontravam

descurados e propôs que fosse a autarquia a promover a sua inventariação,

através da arqueologia, uma vez que o trabalho até agora realizado tinha sido

feito apenas na área da antropologia. -------------------------------------------------------

O  Vereador Fernando Dias questionou qual o bem que deve ser estudado. -----

A Doutora Antonieta Costa informou que eram rochas com diversas inscrições

e formas, que se creem serem de origem antropica, que a Direção Regional da

Cultura atribui  aos anos após 1400,  justificação esta que não se adequa à

vastidão  e  quantidade  existente,  mesmo  admitindo  que  a  datação  esteja



correta,  entende  que  é  um bem a  classificar.  Propôs  que  seja  chamada a

atenção para o bem através da sua inventariação. --------------------------------------

O Presidente informou que teve contatos com os investigadores George Nash

e Barry Cunliffe,  que já visitaram os locais, tendo este último proferido uma

conferência onde apresentou informação com grande clareza e objetividade.

Por outro lado, informou que já foi oficiada em tempo a Direção Regional da

Cultura sobre a matéria, cuja resposta foi a nomeação de uma comissão que

elaborou um relatório sobre a matéria onde refere que nada havia a assinalar.

Referiu ainda que visitou os locais e na verdade existem marcas que são muito

difíceis de explicar.  Sobre a proposta apresentada, referiu que foi  analisada

pelo Gabinete Jurídico relativamente às competências do Município sobre a

matéria, tendo ficado assente que o Município apenas tinha competência na

classificação  de  imóveis,  deixando  de  fora  a  questão  da  classificação  de

paisagens cuja competência se encontrava na esfera do Governo Regional. ----

A doutora Antonieta Costa solicitou que a autarquia pensasse em formas de

divulgação do bem, nomeadamente através da disponibilização de um espaço

na página da internet, para a colocação de toda a informação existente como

forma de uma apreciação global mais fundamentada. ----------------------------------

A Câmara  aprovou  a  colocação  de  informação  na  sua  página  da  internet.

Quanto  à  proposta  de  classificação  ficou  agendada  para  a  reunião

subsequente. ---------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias questionou o ponto da situação do protocolo com

a Cruz Vermelha, uma vez que a situação do núcleo era muito complicada com

salários  em atraso e deixando de se  prestar  serviços  fundamentais  para  a

sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------

O Vice-Presidente informou que tinha sido feita uma contrapartida à proposta

apresentada, estando a aguardar resposta. -----------------------------------------------

O Presidente considerou preocupante as decisões tomadas pelo poder central

que  desvirtuam  o  funcionamento  dos  vários  núcleos  da  Cruz  Vermelha,

afastando o serviço de voluntariado da sociedade local. -------------------------------



O Vereador Fernando Dias chamou atenção para os péssimos resultados da

auditoria realizada aos últimos anos de gestão da Delegação da Terceira, pelo

que era muito importante uma ligação a nível nacional. --------------------------------

Ficou decidido ouvir em futura reunião a responsável pela Centro Humanitário

da Cruz Vermelha, ou quem ela entender, no sentido de se esclarecer o ponto

da situação. -----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 12 da reunião ordinária de 20 de junho de  2016. - A

ata foi aprovada com a abstenção do Vereador Paulo Lima em virtude de

não ter estado presente na reunião em causa. ---------------------------------------

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.  6201 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, para utilização

pontual  do  Pavilhão  Municipal,  para  a  realização  de  atividade  e  respetiva

isenção de taxas. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 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. (368/2016/CMAH) -----------------------------------------------

2.2.  Ent.  6586  -  Pedido  da  Associação  de  Patinagem  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio na cedência gratuita do Pavilhão Municipal de Desportos para

os treinos de patinagem do ATL Golfinho, nos dias 13 de junho, 4 de julho, 22

de agosto e 9 de setembro, num total de 7 horas de atividade. De acordo com o

preçário em vigor, as 7 horas de atividade totalizam 140€. Para ratificação do

órgão executivo municipal a autorização do dia 13 de junho,  nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 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. (369/2016/CMAH) ------------------------------------------------

2.3. Ent. 6044 - Pedido do TAC - Terceira Automóvel Clube, solicitando apoio

logístico para a atividade "Sunset da criançada TAC", realizado a 5 de junho de

2016  .  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 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.(370/2016/CMAH) -------------------------------------------------

2.4. Ent. 6488  - Pedido da Casa de Saúde de São Rafael,  para a cedência

gratuita do carro da rainha do desfile de abertura das Sanjoaninas 2016, bem

como de um motorista, para integração do mesmo, à semelhança dos anos

transatos, na organização das festas Sanrafaelinas que têm lugar de 30 de

junho a 2 de julho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do

artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com

o artigo 35.º, n.º 3, 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.(371/2016/CMAH) –-----------------------------------------

2.5. Ent.  4669 – Projeto da  Junta de Freguesia da Sé,  para Solidariedade

Intergeracional  –  Inclusão  Digital,  aprovado  no  Conselho  Municipal  da

Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem. Propõe-se a atribuição

de  um  apoio  no  valor  de  €5.040,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

Interesse Municipal  e 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.(372/2016/CMAH) ------

2.6.  Ent.  4677  –  Proposta  da  Associação  Juvenil  da  Ilha  Terceira,  para

realização da “II Feira Angra com Futuro”, aprovado no Conselho Municipal da

Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem. Propõe-se a atribuição

de  um  apoio  no  valor  de  €6.000,00.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

Interesse Municipal  e 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. (373/2016/CMAH) ------

2.7.  Ent.  4678  –  Proposta  da  Associação  Cultural  Burra  de  Milho,  para

realização do projeto “Transform/Arte” de caráter anual aprovado no Conselho

Municipal da Juventude no âmbito do orçamento participativo jovem. Propõe-se

a atribuição de um subsídio no valor de €12.500,00. Para deliberação do órgão

executivo  municipal,  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013

de  12  de  Setembro.  -  A Câmara  Municipal,  com  os  votos  contra  dos

Vereadores do PSD, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador

Guido Teles.(374/2016/CMAH) ---------------------------------------------------------------



2.8. Ent. 1976 – Atribuição de apoio no valor de €2.500,00, à  Delegação da

Terceira da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo em vista cobrir as despesas

com a presença das várias equipas e equipamentos de prevenção durante as

Festas Sanjoaninas 2016. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos

termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

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

ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.

(375/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

2.9. Ent. 12172 – Pedido de apoio do Grupo Informal de Jovens de Angra do

Heroísmo, tendo em vista uma deslocação à Finlândia no âmbito do programa

europeu Juventude em Ação. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor

de €500,00, a pagar à Associação Cultural Burra de Milho. Para ratificação do

órgão executivo municipal, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo

a Atividades de Interesse Municipal e 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. (376/2016/CMAH) ------

2.10.  Ent.  6153  –  Pedido  de  apoio  do  Terceira  Automóvel  Clube,  para

realização  do  Rali  das  Sanjoaninas  2016.  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio no valor de €5.000,00. Para ratificação do órgão executivo municipal,

nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal e 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.(377/2016/CMAH) ---------------------------

2.11. Ent.  6216 – Pedido da  Casa do Povo do Porto Judeu,  solicitando a

colaboração do gabinete de desporto da edilidade, tendo em vista uma corrida

de orientação no Relvão, no dia 29 de junho. Mais solicita o empréstimo dos

jogos tradicionais para os dias 13 e 14 de julho e 10 e 11 de agosto. Para

ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do Regulamento Municipal



de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 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.

(378/2016/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e  t) do n.º 1 do artigo n.º

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

atividades de natureza social,  cultural,  educativa, desportiva, recreativa

ou outra de interesse para o município),  do Regulamento Municipal de

Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal

de Taxas

3.1. Ent. 6612 - Pedido da  Academia Time Step de S. Bartolomeu, para a

cedência gratuita do Grande Auditório nos dias 26 e 27, e de apoio técnico e

logístico, para a realização de um espetáculo da modalidade, com o intuito de

a promover e divulgar junto do público em geral, 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal, conjugado com o artigo 6.º, n.º 2, alínea c)

do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.(379/2016/CMAH) ----------------------------

3.2. Ent. 6545 - Pedido da Junta de Freguesia das Doze Ribeiras, solicitando

a cedência  de 30 plantas,  para  colocar  no  cemitério  e  espaços verdes da

freguesia.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e do

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

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(380/2016/CMAH) -------

3.3. Ent.  6513 – Pedido do  Clube Desportivo do Centro Comunitário do



Posto Santo, solicitando apoio para participação das seniores femininas na 2.ª

fase da Taça Nacional de Futsal. Propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades  de Interesse Municipal e

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

Municipal, por unanimidade deliberou atribuir o apoio proposto (€500,00).

(381/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 7075 – Pedido do Serviço de Desporto da Ilha Terceira, solicita a

utilização de uma pista das Piscinas Municipais para realização da prova de

natação dos pré-requisitos de acesso ao ensino superior, estando a mesma

isenta de taxas ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento

Municipal de Taxas. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

da Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(382/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

3.5.  Ent.  1414  –  Pedido  do  Centro  Social  de  São  Bento,  solicitando  um

baloiço e um escorrega para o pátio das instalações do Atl  de São Bento.

Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie no valor total de €5 398,55.

Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  no  termo  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e da alínea 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  em  espécie  proposto

(€5.398,55).(383/2016/CMAH) ----------------------------------------------------------------

4.  Terceira  alteração  ao  Plano  Plurianual  de  Investimentos  e  quarta

alteração  ao  Orçamento  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo

4.1.  Ent.  5875 -  Terceira  alteração ao Plano Plurianual  de Investimentos e

quarta alteração ao Orçamento dos Serviços Municipalizados de Angra do



Heroísmo,  para  2016.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  municipal,  nos

termos  da  alínea  d)  do  n.º1  do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro,  em retificação à  deliberação de 2-06-2016 (n.º  317/2016/CMAH)

que  ratificou  este  documento  quando  devia  ter  aprovado.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta alteração, nos citados termos.

(384/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

5. Documentos para conhecimento

5.1.  Ent.  6985  –  Ofício  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo,  agradecendo  o  apoio  da  edilidade  no  valor  de  €20.000,00,

destinado à intervenção na Igreja da Misericórdia. Para conhecimento do órgão

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

5.2.  Ent.  6982  –  Ofício  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo, agradecendo o apoio da edilidade no valor de €500,00, destinado à

realização  do  seminário   “Envelhecimento  Ativo  e  Formação  ao  Longo  da

Vida”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

5.3.  Ent.  6735  –  Ofício  da  Aberdeen-Angus  Portugal  –  Associação  de

Criadores da Raça Bovina,  agradecendo pela colaboração da edilidade na

edição de 2016 do “European Angus Forum 2016”.  Para  conhecimento  do

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



Fora da agenda

Ent. 1205 – Minuta de Protocolo de colaboração entre o Município e a RIAC -

Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P.,, no

âmbito  da  descentralização  de  serviços  autárquicos.  Para  deliberação  do

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

n.º 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias defendeu que não fazia sentido a inclusão da

oficina  domiciliária  neste  protocolo,  uma  vez  que  esta  matéria  era  tratada

diretamente  pelo  serviço  de  ação  social   e  pelos  meios  operacionais  da

autarquia.--------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente esclareceu que a RIAC apenas iria encaminhar os pedidos para

a autarquia, não tendo qualquer poder de decisão. -------------------------------------

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta.

(385/2016/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

Voto  de  Louvor  ao  Núcleo  Sportinguista  da  Ilha  Terceira,  pelo  título  de

Campeão Regional, garantindo assim o acesso à terceira divisão nacional. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  Voto  de  Louvor.

(386/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

      

         



Não  havendo  outros  assuntos  a  tratar,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal

declarou encerrada a reunião,  pelas onze horas e cinquenta e vinte  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, 4 de julho de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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