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No dia dezanove de setembro de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de

Sessões  do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da

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

Pelas  09H35  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 convidou os vereadores para

os concertos dos dias 25 e 26 setembro, na Praça Velha, sendo que no dia 26

de setembro irá assistir ao concerto o Primeiro-Ministro da China. ------------------

Informou está  concluído  o  processo  de  geminação  com o  Funchal,  com a

recente  assinatura  do  protocolo,  ficando  concluídos  os  processos  de

geminação que se encontravam a decorrer. -----------------------------------------------

Referiu que se irá proceder à adjudicação da obra de construção do Centro

Interpretativo, que se encontra a concurso a construção do percurso pedestre.--

Por outro lado, salientou que já se encontra em obra o alargamento do jardim.--

Em termos de turismo, informou que os dados disponíveis  para o período entre

o  Natal  e  o  Ano  Novo  apontam para  uma  boa  ocupação  hoteleira,  o  que

significa que se terá pensar na animação para o aquele período, que devia ser

assumido preferencialmente pela Câmara do Comércio e não pela autarquia,

porque está ficar muito complicado manter o ritmo de realização e montagem

de eventos, e solicitou opiniões sobre a matéria. -----------------------------------------

O Vereador António Ventura defendeu que deve ser promovida uma parceria

entre a Câmara do Comércio, comerciantes,  acordo com os moradores, Juntas

de  Freguesia,  sinergia  que  carateriza  as  festas  em  Angra  do  Heroísmo.

Entende que os novos desafios, apontam para a necessidade de ajustamento e

novos modelos.-------------------------------------------------------------------------------------

Informou que está a surgir  um problema com a execução do Fundo Social

Municipal,  que  está  a  ser  aplicado na  manutenção  de infraestruturas e  em
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programas  ligados  a  atividades  complementares  e  extra-escolares  sendo  o

remanescente  utilizado  em  outras  áreas  da  ação  social,  agora  está  a  ser

aplicada  a  norma  que  exige  que  o  fundo  sejam apenas  utilizados  no  pré-

escolar e primeiro ciclo o que nunca aconteceu nos Açores, uma vez que os

custos dos funcionários, refeitórios e transportes são suportados pelo Governo

Regional,  o  que  é  extremamente  injusto  para  as  autarquia  das  regiões

autónomas. -----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 17 da reunião ordinária de 5 de setembro de  2016. - A

ata foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES

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

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal  e

isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,

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.  9892  -  Pedido  da  Associação  Amigos  D'Angra  Basket,  solicitando

utilização e respetiva  isenção de pagamento de taxas,  do Pavilhão Municipal  de

Angra do Heroísmo, nos dias 26, 29 e 31 de agosto das 17H30 até às 18h30 para

realização de treinos. Para ratificação do órgão executivo 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(505/2016/CMAH)------------------------------------

2.2.  Ent.  9787  -  Pedido  da Associação  dos  Amigos  D'Angra  Basket,  para

utilização  do  Pavilhão  Municipal,  para  a  realização  de  jogos  de  treino  de

basquetebol, nos dias 17, 19, 22, 23 e 24 de agosto 2016 e respetiva isenção de

taxas. Para ratificação do órgão executivo 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 e

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

Câmara Municipal,  por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(506/2016/CMAH)--------------------------------------------------

2.3. Ent. 9864 - Pedido do Sport Clube Lusitânia, solicitando utilização e respetiva

isenção de pagamento de taxas, do Campo de Futebol de São Mateus, no dia 18 de

Agosto das 18h45 até às 20h15 para realização de um treino. Para ratificação do

órgão executivo 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 e do Regulamento Municipal

de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(507/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 10064 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando a utilização e isenção

de pagamento de taxas, do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, no dia 2 de

Setembro das 20h30 até às 22h00 para realização de treino.  Para ratificação do

órgão executivo 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 e do Regulamento Municipal

de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(508/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  10342  -  Pedido  da  Juventude  Socialista  -  Núcleo  de  São  Mateus,

solicitando apoio no empréstimo de uma tenda Pop-Up para atividade a realizar no

dia 4 de setembro 2016. Para ratificação do órgão executivo municipal nos  termos
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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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

praticado pelo Presidente da Edilidade.---------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles ausentou-se da reunião no momento da discussão e

votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do

CPA – Código do Procedimento Administrativo. (509/2016/CMAH)-------------------

2.6. Ent. 10555 – Pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Milagres

do Pesqueiro, solicitando o empréstimo de 2 grades e 2 sinais de trânsito, de 16 a

19 de setembro, para aquelas festas. Para ratificação do órgão executivo 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(510/2016/CMAH)-----------

2.7. Ent. 9310 – Pedido  da Comissão de Festas da Ladeira Grande, solicitando a

cedência  de  um  quiosque  retangular,  de  25  a  31  de  agosto,  para  realização

daquelas festas. Para ratificação do órgão executivo 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

praticado pelo Presidente da Edilidade.(511/2016/CMAH)--------------------------------

2.8.  Ent.  8466 – Atribuição de apoio à  Casa do Povo dos Altares,  no valor  de

€984,58, respeitante à receita de bilheteira da peça de teatro “Rosinha a Solteira” do

grupo de teatro Pedra Mó. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(512/2016/CMAH)-----------

2.9. Ent. 9013 – Atribuição de apoio à Associação Educativa de Artes Rítmicas e

Expressivas Galáxia, no valor de €1.305,35, respeitante à peça de teatro infantil “O
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rapaz de Bronze”.  Para ratificação do órgão executivo 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

praticado pelo Presidente da Edilidade.(513/2016/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. 7926 – Pedido do  Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense,

solicitando apoio as comemorações do 50.º aniversário. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €1.000,00.  Para deliberação do órgão executivo municipal

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, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir o apoio proposto (€1 000,00)-(514/2016/CMAH)----------------------------------

3.2. Ent. 2152 – Pedido do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade

dos Açores, solicitando apoio para realização das II Jornadas divulgativas sobre

moscas da fruta. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para

deliberação do órgão executivo municipal 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,  do

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

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto

(€500,00) (515/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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3.3. Ent. 6861 – Pedido da ADCA – Agência para o Desenvolvimento da Cultura

nos Açores, solicitando apoio para o projeto de instalação de fotografias no edifício

da antiga “Pensão Lisboa” no pátio da Alfândega. Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €2.900,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 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, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir o apoio proposto (€2 900,00)(516/2016/CMAH)------------------------------------

3.4.  Ent.  6699 – Pedido de  José António da Silva Almeida,  formador de Krav

Maga-Defesa  Pessoal,  solicitando  apoio  para  realização  de  um evento  de  Krav

Maga. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €250,00. Para deliberação

do órgão executivo municipal 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,  do  Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€250,00)

(517/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.5.  Ent.  9288  –  Pedido  do  Grupo  de  Forcados  da  Tertúlia  Tauromáquica

Terceirense, solicitando apoio para fazer face às despesas com a presente época

taurina.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €5.000,00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal 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,  do

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

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€5

000,00)(518/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 9537 – Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

solicitando apoio para a edição do “Livro Entrelaçado”. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal

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, do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
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de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir o apoio proposto (€1 000,00).

O  Vereador  Nuno  Melo  Alves  ausentou-se  da  reunião  no  momento  da

discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido nos

termos  do  CPA  –  Código  do  Procedimento  Administrativo.

(519/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4. Contrato de comodato – aditamento

4.1. Ent. 9221 – Minuta do primeiro aditamento ao contrato de comodato celebrado

com a Junta de Freguesia  da Vila de São Sebastião,  respeitante ao espaço do

antigo edifício escolar de São Sebastião. Para deliberação nos termos da alínea p)

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou esta minuta.(520/2016/CMAH)-------------------------------

5. Contrato interadministrativo

5.1. Int. 1721 – Contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de Freguesia

dos Altares, tendo em vista a construção de muros na Ribeira de São Roque. Para

deliberação nos termos  Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos

da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com os artigos 120.º e 121.º da

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

aprovou a celebração deste contrato interadministrativo.(521/2016/CMAH)------

6. Taxas do IMI para 2017

6.1. Int. 2914  – Proposta de taxas referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis

a cobrar no ano de 2017, nos termos do n.º 6 do artigo 112.º do Código do Imposto

Municipal  sobre Imóveis.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, concordou

com esta proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia

Municipal.(522/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

7. Classificação da Alcatra
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7.1. Int. 2935 – Proposta de classificação da Alcatra, no sentido de:

• Propor à Assembleia Municipal a classificação da alcatra, nas suas diversas

modalidades, como património imaterial do concelho de Angra do Heroísmo.

• Reconhecer  a  Confraria  da  Alcatra  da  Ilha  Terceira  como  interlocutor

privilegiado e representante dos valores culturais subjacentes à confeção da

alcatra.

• Propor ao Governo Regional, para os efeitos do Decreto Legislativo Regional

n.º  21/2011/A,  de  4  de  julho,  que  estabelece  o  regime  jurídico  de

salvaguarda  do  património  cultural  imaterial  da  Região  Autónoma  dos

Açores, a inventariação da alcatra como património imaterial dos Açores.

Para deliberação do órgão executivo municipal, considerando o disposto no n.º 4 do

artigo 2.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, a alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e

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

5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2011/A, de 4 de julho, que estabelece o

regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial da Região Autónoma

dos Açores. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.

(523/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

8. Alteração ao Mapa de Pessoal

8.1. Int. 2930 – Proposta da primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo, para deliberação do órgão executivo municipal,

no sentido de submeter à Assembleia Municipal,  para aprovação, nos termos da

alínea o), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(524/2016/CMAH)--------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento
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9.1. Ent.  10673  –  Ofício  da  TERAMB  –  Empresa  Municipal  de  Gestão  e

Valorização  Ambiental  da  Terceira,  EM,  remetendo  o  relatório  de  contas  do

primeiro  trimestre  de  2016.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal  e

posterior  envio  ao  órgão  deliberativo  também  para  conhecimento.  -  A Câmara

Municipal  tomou conhecimento e deliberou remeter  à  Assembleia  Municipal

também para conhecimento.(525/2016/CMAH)------------------------------------------------

9.2.  Ent.  10674 – Ofício de  Francisco Dolores Monteiro Borges de Medeiros,

agradecendo pela atribuição da Medalha de Mérito Municipal – classe profissional.

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

conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.  Ent.  10669  –  Ofício  da  Escola  Básica  e  Secundária  do  Nordeste,

agradecendo pelo apoio prestado ao projeto de empreendedorismo daquela escola.

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

conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------

9.4. Ent. 2808 – Alteração n.º 8 ao Orçamento e GOP's da Câmara Municipal de

Angra do Heroísmo para 2016. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

Fora da agenda

Norma  de  Controlo  Interno  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo

Ent.  10917  –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo,

remetendo  a  proposta  da  Norma de Controlo  Interno.  Para  aprovação  do  órgão

executivo municipal, nos termos conjugados da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º  e

alínea j), do n.º 1 do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta.

(526/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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Reunião extraordinária

Proposta  do  Presidente  da  Câmara  no  sentido  de  se  realizar  uma  reunião

extraordinária do executivo municipal no dia 21 do corrente mês, pelas 15H00, para

aprovação  de  documentos  a  serem presentes  à  próxima  sessão  da  Assembleia

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  esta

proposta.(527/2016/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

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

encerrada a reunião,  pelas dez horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata

que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.--------------------------

 

O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por unanimidade, em

minuta, a fim de produzirem efeito imediato. ------------------------------

Angra do Heroísmo, 19 de setembro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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