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No dia vinte e um de outubro de dois mil e quinze realizou-se na Sala de Sessões  do

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

Heroísmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas  9:30  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 informou que o proprietário do edifício

contíguo ao da Câmara, na rua do Galo,  propôs a troca do mesmo pelas oficinas da

Câmara junto da EDA. -----------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que já se mandou fazer a avaliação dos dois prédios,  havendo uma diferença

mínima entre as avaliações. Em relação ao processo judicial existente, a concretização do

negócio  poria  um fim ao mesmo,  embora isso não tenha qualquer  implicação para a

autarquia, porque tudo indica que terá um desfecho favorável para a Câmara. Questionou

a posição dos presentes sobre a proposta. --------------------------------------------------------------

O Vereador António Ventura questionou se o edifício seria necessário para a autarquia. ---

O Presidente informou que seria útil para agregar todos os serviços no mesmo espaço,

claro que para além da concretização da permuta,  teria de haver um investimento na

correção das dissonâncias exteriores e na adaptação dos interiores do edifício para a

instalação dos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador António Ventura concordou com a proposta de troca caso isso signifique a

melhor  instalação  dos  serviços.  No  entanto,  teria  de se  analisar  o  custo/beneficio  da

mesma, e se existe disponibilidade orçamental para a realização de obras. O Vereador

Nuno Melo concordou com esta posição. -----------------------------------------------------------------



Também  a  Vereadora  Raquel  Ferreira  defendeu  que  seria  muito  importante  juntar

fisicamente a equipa da cultura às restantes, até como forma de se otimizar e racionalizar

os recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador António Ventura solicitou a alteração das reuniões da Câmara, por motivos

profissionais,  para se realizarem à segunda-feira, tendo a proposta sido aprovada por

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Questionou se o estudo de trânsito apresentando em sessão na Câmara do Comércio

seria  para  implementar  de  imediato.  Ao que  o  Presidente  informou que  se  tratou  da

apresentação da componente técnica e auscultação dos comerciantes do estudo que está

em elaboração. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que já foram colocados LED's desde a Silveira até ao Alto das Covas,  com

exceção das luminárias que estão nas fachadas dos edifícios para as quais não existem

LED's para o encaixe, concluiu que se estava a esgotar a capacidade de substituição de

lâmpadas convencionais por LED'S sem substituir as luminárias. ---------------------------------

A Vereadora Catarina Matias questionou a que se destinava a estrutura que foi colocada

na avenida General Fernando Borges. Ao que o Presidente informou que se tratava de um

quiosque da empresa Aguiatur, destinada à venda de informação e produtos aos turistas. -

Por  último,  o  Presidente  informou  que  tinha  sido  dado  execução  à  deliberação  que

entregava a ex-EB1/JI de São Carlos à Junta de Freguesia de São Pedro, na sequência

da  assinatura  do  acordo  entre  a  RTP  e  a  Câmara  Municipal  da  Praia  da  Vitória.

Lamentavelmente o edifício foi gravemente vandalizado nos últimos dois meses, o que

implicará obras de grande monta. --------------------------------------------------------------------------

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 18 da reunião ordinária de 18 de setembro de 2015. - A ata foi

aprovada com a abstenção do Ver. Paulo Lima, por não ter estado presente na

citada reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------



1.2. Aprovação da ata n.º 19 da reunião ordinária de 2 de outubro de 2015. -  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. 10072 – Pedido da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, que solicita o

subsídio atribuído em reunião da Câmara Municipal de 4-09-2015, no valor de €1

500,00, para a realização da 5.ª edição das tertúlias de anestesiologia, seja pago à

Confraria da Alcatra. 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  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(507/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 8680 - Pedido da EBI Angra do Heroísmo, solicitando apoio no empréstimo do

aspirador  afeto  ao Pavilhão Municipal,  para  limpeza dos colchões do ginásio  da

escola,  em virtude da avaria do aparelho daquela instituição.  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 n.º 33 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  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(508/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------



2.3. Ent. 9387 – Pedido da Universidade dos Açores – Grupo da Biodiversidade dos

Açores, que solicita  o  transporte  dos  voluntários  que  participam  na  atividade

“Mapeamento das Plantas Invasoras”,  no dia  20 de outubro.  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 n.º 33 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  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(509/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 9661- Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, que solicita o empréstimo

de 2 tendas 3x3m, para a comemoração do Dia Internacional do Idoso, a realizar no

dia 1 de outubro de 2015. 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 n.º 33 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 praticado

pelo Vereador Guido Teles. (510/2015/CMAH) ------------------------------------------------

2.5. Ent. 10226 – Pedido da EB1/JI do Pico da Urze,  que solicita o transporte para os

dias 16 de outubro e 27 de novembro, para transporte de 12 alunos e 2 adultos.

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 n.º

33 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 praticado pela Vereadora Raquel

Ferreira. (511/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 10276 - Pedido da Casa de Saúde de São Rafael, que solicita a utilização  do

tanque pequeno das Piscinas Municipais para atividade de hidroterapia 2015/2016,

com início a 19 de outubro, entre as 10h30 e as 11h30, num total de 64 sessões

anuais. 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 n.º 33 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 praticado pela Vereadora

Raquel Ferreira. (512/2015/CMAH)-----------------------------------------------------------------



2.7. Ent.10084 – Pedido do  Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da

Ilha  Terceira,  a  solicitar  a  utilização  do  Salão  Nobre  para  a  cerimónia  de

homenagem  a  antigos  árbitros,  árbitros  assistentes,  observadores  nacionais  e

delegado  da  Liga  Portuguesa  de  Futebol  Nacional.  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 n.º 33 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 praticado pelo Vereador Guido Teles. (513/2015/CMAH) -------------

2.8. Ent. n.º 9662  - Pedido da Direção Regional da Saúde  para a cedência gratuita, a

10 de outubro,  do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como de apoio técnico e

logístico, para a exibição de um filme no âmbito das comemorações do Dia Mundial

da Saúde Mental. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo

6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro,

conjugado com o Regulamento Municipal  de Incentivo  a  Atividades de Interesse

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

ato praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (514/2015/CMAH) ----------------------

2.9. Ent. 8980 – Pedido da Associação de Escoteiros de Portugal – Chefia Regional

Açores Central/Ocidental,  solicitando apoio logístico para a realização do evento

“Jota/Joti  2015”.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e da alínea

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo. (515/2015/CMAH) ---

3. Atribuição de prémios

3.1. Ent. 4090 – Atribuição de prémios, aos primeiros três classificados, no  âmbito do

concurso  de  fotografia  “As  Flores  do  Campo  Embelezam  a  Cidade”. 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 praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (516/2015/CMAH) ----------------------



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. 7810 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, para utilização

regular do Pavilhão Municipal, durante a época desportiva, e respetiva isenção de

taxas. Para deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º

al. a), 6.º n.º 1 al. a) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das

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

Angra do Heroísmo, e com o Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de

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

de Setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.

(517/2015/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 9531 - Pedido do  Centro Social de São Bento, para utilização das Piscinas

Municipais, no dia 30 de outubro de 2015. Para deliberação do órgão executivo, nos

termos conjugados dos artigos 5.º al. c), 6.º n.º 1 al. c) e alínea c) do n.º 1 do artigo

6.º  do  Regulamento  de  Taxas  de  Angra  do  Heroísmo  e  com  o  Regulamento

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

artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido. (518/2015/CMAH) ----------------------------------

4.3 Ent. 8296 – Pedido de Eduíno Ornelas, solicitando um apoio para a publicação de

uma  biografia-antologia,  escrita  e  preparada  por  Álamo  Oliveira.  Propõe-se  a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €1  000,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades



de Interesse Municipal e da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de

12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um

apoio no valor proposto (€1.000,00). (519/2015/CMAH) -----------------------------------

4.4. Ent. 8569 – Pedido do  Recolhimento de São Gonçalo, que solicita apoio para a

realização  de  obras  de  pintura  das  paredes  do  parque  nascente  daquele

Recolhimento,  no  valor  de  9180,00€.  Para  deliberação  a  atribuição  do  apoio

solicitado  nos  termos  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio

solicitado (€9 180,00). (520/2015/CMAH) --------------------------------------------------------

4.5. Ent. 9818 – Pedido da AST - Associação de Surf da Ilha Terceira, para a cedência

gratuita do Pequeno Auditório do CCCAH, bem como apoio técnico e logístico, no

dia 28 de novembro, das 17h00 às 19h30, para a realização da II edição do "Alinz

Portuguese Surf Film Festival", para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal

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

conjugado com o artigo 6.º,  n.º2, alínea c) do Regulamento Municipal  de Taxas,

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

autorizou este pedido. (521/2015/CMAH) ------------------------------------------------------

4.6. Ent. 9940 - Pedido do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, para

a cedência gratuita da Sala Multimédia, bem como de apoio técnico e logístico, a 24

de  outubro,  das  14h00  às  17h30,  para  a  realização  do  Seminário  "Saúde  em

Contexto Laboral - O Caso da Educação",  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 c) do Regulamento Municipal de

Taxas,  aprovado  a  21  de  fevereiro  de  2014.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido. (522/2015/CMAH) ----------------------------------

4.7. Ent. 10423 -  Pedido do Jardim Infantil de S. Gonçalo, para a cedência gratuita do

Grande Auditório do CCCAH , bem como de apoio técnico e logístico, de 7 a 9 de



julho de 2016, para a preparação e realização da Festa de Fim de Ano 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 como o Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

Setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(523/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

4.8 Ent. 10196 - Pedido da Associação Cultural "Burra de Milho", para a cedência de

20 exemplares da Banda Desenhada sobre a História de Angra do Heroísmo, 10 em

Português e 10 em Inglês, para divulgação de Angra do Heroísmo na Califórnia, no

curso do presente mês de outubro,  no âmbito do projeto "Amostram'isse" - Mostra

de Cinema dos Açores. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

do artigo 6.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em

Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o Regulamento

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

artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido. (524/2015/CMAH) ----------------------------------

4.9. Ent. 9449 - Pedido do Centro Social de São Bento, para utilização não regular das

Piscinas Municipais, nos dias 12, 19 e 26 de outubro; 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro

e  7  e  14  de  dezembro,  para  atividades  com os  utentes  daquelas  instituição,  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 n.º 2 do artigo

6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo e do Regulamento Municipal

de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e com a alínea u) do n.º 1 do artigo

n.º  33  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, autorizou este pedido.  (525/2015/CMAH) ---------------------------------

4.10. Ent.  8146  -  Pedido  da  Astécia  -  Associação  Terceirense  de  Combate  à

Insuficiência Alimentar, solicitando a renovação do protocolo atualmente em vigor.

Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  Regulamento



Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e com a alínea u) do n.º 1

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

Sobre esta matéria a Vereadora Catarina Matias considerou preocupante a forma

como a Associação cumpria o protocolo, uma vez que ao sinalizarmos as famílias a

Associação cruzava os dados com as restantes instituições e reduzia a entrega de

cabazes que a autarquia indicava. Face ao exposto,ficou acordado na cláusula 3.ª

(obrigação da segunda outorgante), na alínea d) “mensalmente entregar 5 cabazes,

indicados para agregados de 5 pessoas ao município de Angra do Heroísmo, sendo

a sua gestão e distribuição efetuada pelos Técnicos do Serviço de Ação Social do

Município”. A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------

-  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou renovar  o protocolo em

causa. (526/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

4.11. Int. 396 – Despacho da Vereadora Raquel Ferreira, no sentido de ser atribuído um

apoio de €100,00 (valor com IVA incluído) a cada artista plástico ou outro, convidado

pelo Município a exibir os seus trabalhos nos espaços municipais. Para deliberação

do órgão executivo municipal, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a

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

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

deliberou atribuir os apoios em causa.  (527/2015/CMAH) ------------------------------

5. Protocolos e contratos

5.1. Int. 1726 – Convénio para um compromisso estratégico entre a Universidade dos

Açores e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão

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

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------

Sobre  esta  matéria  o  Presidente  informou  que  se  tratava  de  um  documento

generalista, cujo objetivo era preparar projetos específicos. ---------------------------------

A Vereadora Catarina Matias entendeu que esta era uma situação preocupante, que

esperava  que  não  viessem  imputar  responsabilidades  à  autarquia  pela  não

apresentação de projetos. -----------------------------------------------------------------------------



O Vereador António Ventura entendeu o documento como base institucional para

preparar projetos mais específicos. -----------------------------------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  Convénio.

(528/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 9268 – Minuta de contrato interadministrativo para delegação de competências

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia de São Pedro no que diz respeito à

execução de projetos nas seguintes áreas:-------------------------------------------------------

a) Construção e reparação e manutenção de edifícios e outras infraestruturas;-----

b) Remodelação do edifício da sede da Junta de Freguesia de São Pedro.----------

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 120.º e 121.º

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

O  Vereador  Nuno  Melo  Alves  questionou  se  o  documento  substituiu  o  contrato

ARAAL.  Ao  que  o  Presidente  informou  que  documento  dá  execução  o  referido

contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta do mencionado

contrato. (529/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

5.3. Ent. 6425 – Pedido do COFIT – Comité Organizador de Festivais Internacionais

da Ilha Terceira,  solicitando que seja atribuído mais €1 000,00 para o almoço a

ceder pela Câmara Municipal aos grupos de folclore, ou seja, que em vez de €3

250,00  sejam  €4  250,00.   Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos 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, autorizou este pedido, ficando assim a

atribuição do apoio em €4.250,00. (530/2015/CMAH) --------------------------------------

6. Prorrogação de prazos

6.1. Int.  1821 - Proposta de deliberação que determina a prorrogação da suspensão

parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo e respetivas medidas

preventivas  por  mais  um  ano,  e  que  os  efeitos  a  produzir  por  esta  última  se



repercutam em data anterior à da respetiva caducidade. -------------------------------------

Sobre esta matéria o Presidente esclareceu que se tratava de uma prorrogação de

uma suspensão que permitia a construção de infraestruturas para a agricultura com

mais de 400 metros quadrados e não de respeitar  o afastamento de vias.  Esta

situação terá de ser regularizada obrigatoriamente, através da revisão do PDM até

dia 14 de agosto de 2016. -----------------------------------------------------------------------------

O Vereador Nuno Melo Alves declarou que se abstinha por ter oposição de base

contra a estabulação. -----------------------------------------------------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  com  a  abstenção  do  Ver.  do  CDS-PP,  aprovou  o

proposto. (531/2015/CMAH)------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

7. Documentos para conhecimento

7.1.  Ent.  9961  –  Ofício  do  Centro  Humanitário  da  Terceira  –  Cruz  Vermelha

Portuguesa, agradecendo pelo apoio prestado aquando da Peregrinação de Nossa

Senhora dos Milagres da Serreta, nos dias 11 a 13 de setembro. Para conhecimento

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

7.2. Ent.  9935  –  Ofício  da  Filarmónica  Recreio  Santa  Bárbara,  agradecendo  pela

cooperação  institucional  ao  projeto  “Ser  Açores”.  Para  conhecimento  do  órgão

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

7.3. Ent. 9815 – Carta da Embaixadora de Israel, agradecendo por toda a amabilidade

e cortesia com que foi  recebida nesta Câmara Municipal.  Para conhecimento do

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



7.4. Ent. 10297 – Ofício do  Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira,  agradecendo

pelo apoio prestado (almoço), aquando da reunião de trabalho entre as Unidades de

Saúde de Ilha e aquele Hospital sobre o tema “Os Utentes das Ilhas Graciosa, Pico,

São Jorge e Terceira e a sua relação com o HSEIT”. Para conhecimento do órgão

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

7.5. Ent. 1807 – Alteração n.º 11 às modificações das Grandes Opções do Plano – GOP

(PPI e AMR) para o ano de 2015, da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

7.6. Ent. 9509 – Relatório anual de auditoria do auditor externo Ana A. Santos, C. Sousa

Góis  &  Associado,  SROC  Lda.,  sobre  a  situação  económica  e  financeira  da

Câmara Municipal, emitido nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei das

Finanças  Locais.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal  e  envio  à

Assembleia Municipal também para conhecimento. --------------------------------------------

O  Presidente  da  Câmara  deu  a  palavra  ao  técnico  responsável  financeiro  da

autarquia  João  Pedro  Cardoso  para  esclarecer  as  questões  colocadas  pelos

Vereadores  António  Ventura  e  Catarina  Matias,  respetivamente.  Relativamente  à

devolução  de  verbas  à  Vice-Presidência  do  Governo  Regional  e  a  deficiências

apresentadas pelo relatório e de difícil leitura, o qual deveria ter sido entregue mais

cedo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Dr. João Pedro Cardoso esclareceu que, em relação à pretensa devolução que se

tratava  de  uma  questão  contabilística,  porque  as  guias  iniciais  tinham  erros  de

classificação,  tendo  sido  anuladas  e  emitidas  novas  guias  com  a  classificação

correta, tratava-se de um erro de leitura dos auditores. Referiu que o documento

deveria ter sido entregue em junho, no entanto, a questão das consolidações das

contas e a comunicação das contas em junho, com a nova legislação ficou muito

difícil  a entrega do documento mais cedo. Referiu que se tratava de um relatório

técnico, que serve sobretudo para inspeções regionais e para o Tribunal de Contas,

que não pode ser lido dissociado do parecer emitido sobre o relatório de contas. ----

O Presidente sintetizou que o relatório tinha de ser eminentemente técnico porque

as regras contabilísticas assim o impunham. Havendo necessidade de resolver a



situação da amortização do aterro e passar o património para a TERAMB com a

maior brevidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

Informou ainda que participou recentemente como palestrante na sessão anual da

Ordem dos Especialistas de Contas,  onde foi  feita uma análise  comparativa  dos

municípios portugueses, e em particular dos Açores, tendo verificado com agrado

que a autarquia de Angra do Heroísmo se encontrava muito bem posicionada no

equilíbrio financeiro e na liberdade de gestão das suas receitas. ---------------------------

- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou remeter o assunto ao

órgão deliberativo para conhecimento. ---------------------------------------------------------

7.7. Ent. 9510 – Relatório anual de auditoria do auditor externo Ana A. Santos, C. Sousa

Góis  &  Associado,  SROC  Lda.,  sobre  a  situação  económica  e  financeira  dos

Serviços Municipalizados, emitido nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da

Lei das Finanças Locais. Para conhecimento do órgão executivo municipal e envio à

Assembleia Municipal também para conhecimento. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento  e  deliberou  remeter  o  assunto  ao  órgão  deliberativo  para

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

FORA DA AGENDA

8 . Reuniões do executivo municipal

8.1. Reuniões do executivo municipal – alteração dos dias

Proposta verbal no sentido das reuniões ordinárias do executivo municipal passarem

a realizar-se  à  segunda-feira,  pelas  9:30  horas.  -  Aprovada,  por  unanimidade.

(532/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

8.2. Reunião extraordinária do executivo municipal

Proposta verbal  no sentido de ser realizada uma reunião do executivo municipal

extraordinária  no  dia  30  do  corrente  mês,  pelas  10:00  horas.  -  Aprovada,  por

unanimidade. (533/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------



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

encerrada a reunião, pelas onze 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, 21 de outubro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________


