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No dia dezassete de outubro de dois mil e catorze realizou-se no Salão Nobre

do  edifício  dos  Paços  do  Concelho  a  reunião  ordinária  pública  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 interveio o Vereador Fernando Dias que

questionou  a  situação  do  protocolo  com a  RTP em relação  à  cedência  do

imóvel,  a  redução  de  custos  da  iluminação  pública  e  a  aplicação  da

metodologia  de  desligamento  de  luminárias  na  cidade.  Recordou  que  a

estratégia de poupança também deve incidir sobre as medidas que o estudo

apontou, nomeadamente, a utilização de novas tecnologias. Assinalou que na

Zona  do  Castelinho  e  parque  infantil  de  Santa  Luzia,  por  exemplo,

permanecem candeeiros ligados com consumo excessivo. Por último, solicitou

informação  sobre  quando  se  vai  cumprir  a  legislação,  no  que  respeita  à

apresentação dos relatórios semestrais realizados pelos ROC's, relativamente

à Câmara e aos Serviços Municipalizados, bem como os relatórios trimestrais

da TERAMB.---------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o protocolo foi assinado pela autarquia,  com as

alterações aprovadas em reunião de Câmara de 22 de agosto do corrente ano,

aguardando-se a sua devolução. Entretanto, foi aprovada em Conselho de Ilha

uma proposta do sentido de não haver mais nenhuma cedência de imóveis à

RTP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Nuno Melo Alves entende que não se deve fazer a cerimónia de

assinatura pública do protocolo com a RTP, por se tratar de um prolongamento

do mesmo e por toda a envolvência do processo. Concluiu que se trata de uma

proposta deselegante, pelo que se deve oficiar que não há interesse na sua

realização. Posição que foi corroborada pelos presentes.------------------------------
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Em relação à iluminação pública o Presidente informou que os resultados da

projeção não são muito animadores, até porque agora se irá entrar no período

mais acentuado de consumo com a aumento de número de horas da noite.

Para já conseguiu-se poupar os 23% do aumento de eletricidade. Em relação à

utilização de outras tecnologias, está condicionada às regras aplicadas pela

EDA nos termos da legislação em vigor, que necessitam de ser atualizadas.

Informou ainda que se irá substituir as lâmpadas do Jardim Público por LED's. -

Período da ordem do dia

 APROVAÇÃO DE ATAS

1 . Aprovação de atas

1.1. Aprovação da ata n.º 20 da reunião extraordinária de 16 de setembro de

2014. - A ata foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 21 da reunião ordinária pública de 19 de setembro

de  2014.  -  A ata  foi  aprovada  por  unanimidade  com  a  alteração

proposta pela Vereadora Catarina Matias.----------------------------------------

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
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2.1. P.º 01/2008/45 – Requerimento datado de 30 de Maio de 2014, de Paulo

José de Sousa Ramos, residente em caminho da Esperança, n.º 203,

freguesia de Porto Judeu, solicitando a isenção da taxa, no valor de €

366,00 (trezentos e sessenta e seis euros), conforme previsto na alínea

b),  do  n.º  1,  artigo  7.º,  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas,  pela

prorrogação do prazo do alvará de construção n.º 21/2012 referente à

reconstrução de edifício destinado a Habitação e comércio, no prédio sito

na Rua Madre de Deus, freguesia de Santa Luzia. Vem acompanhado de

parecer favorável do arquiteto municipal.---------------------------------------------

Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, artigo

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente

da Edilidade. (523/2014/CMAH) ------------------------------------------------------

2.2. P.º 13/2013/189 - Requerimento datado de 9 de Setembro do corrente ano,

de  Margarida  Maria  Moules  Leiria  Gomes  Vasconcelos  da  Ponte,

residente  no  Caminho  de  Baixo,  n.º  54,  freguesia  de  São  Pedro,

solicitando  a  isenção  das  taxas,  no  valor  de  €  774,00  (setecentos  e

setenta e quatro  euros ),  conforme previsto na alínea a),  do n.º  1,  do

artigo 7.º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela emissão do alvará de

construção, respeitante às obras de substituição da cobertura do prédio

sito na Rua da Sé n.ºs 99 a 109. Vem acompanhado de parecer positivo

da arquiteta municipal.---------------------------------------------------------------------

Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, artigo

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente

da Edilidade. (524/2014/CMAH) ------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  5544  -  Pedido  da  Confederação  Operária  Terceirense  -  Abrigo

Amigo, solicitando apoio no empréstimo do material de jogos tradicionais

do município. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da

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

Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de
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Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice-

Presidente da Edilidade. (525/2014/CMAH) -------------------------------------

2.4. Ent. 5594 - Pedido da Marcha "Os Amigos da Néné", para cedência de

três quiosques retangulares para tasca durante as Festas de S. Carlos

(21 a 28 de setembro), para ratificação  do órgão executivo municipal nos

termos do artigo da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º

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

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado.

(526/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  5562  -  Pedido  da  Câmara  Municipal  da  Praia  da  Vitória,  para

cedência da tenda branca, de 15 a 22 de setembro, para realização de

evento a decorrer no recinto "Music Resort",  para ratificação  do órgão

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

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

setembro  e   do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(527/2014/CMAH). -------------------------------------------------------------------------

2.6.  Ent.  5047  -  Pedido  de  Inês  Pereira  Furtado,  para  cedência  de  dois

quiosques retangulares para realização de tasca a 31 de agosto, aquando

da  realização  da  tourada  à  corda  na  Zona  Industrial  de  Angra  do

Heroísmo, para ratificação  do órgão executivo municipal nos termos da

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

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

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

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice-

Presidente da Edilidade. (528/2014/CMAH)  -------------------------------------
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2.7.  Ent.  5367  -  Pedido  da  Vice-Presidência  do  Governo  Regional  dos

Açores, para cedência de sala no CCCAH, a 4,5 e 6 de setembro, para

realização de um evento do Centro Regional de Apoio ao Artesanato, para

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

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

de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira. (529/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------

2.8.  Ent.  5400  -  Pedido  da  Vice-Presidência  do  Governo  Regional  dos

Açores, para cedência de sala  no CCCAH de 7 a 12 de setembro, para

realização de encontros de artesãos no âmbito  da Residência  Criativa

organizada pelo Centro Regional de Apoio ao Artesanato, para ratificação

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

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

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(530/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.9.  Ent.  5308  -  Pedido  da  Comissão  de  Festas  de  Nossa  Senhora  de

Lurdes, da freguesia dos Altares, para cedência de 25 metros de alcatifa

a  ser  utilizada  durante  as  festividades,  de  5  a  11  de  setembro,  para

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

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

de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira. (531/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 5245 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, para cedência de

carpete,  de  um  quiosque  hexagonal  e  de  mobiliário  infantil,  para  a

organização das Festas de Nossa das Mercês, de 20 a 26 de setembro,
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para ratificação  do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º  1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora

Raquel Ferreira. (532/2014/CMAH) --------------------------------------------------

2.11. Ent. 5399 - Pedido da Fundação Make a Wish Portugal para cedência

dos  animais  selvagens  do  Cortejo  Infantil  das  Sanjoaninas  deste  ano,

para a  realização  de  evento,  a  7  de  setembro,  destinado  a  realizar  o

desejo de um adolescente de 13 anos, Josel, com doença grave, para

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

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

de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira. (533/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 5490 - Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, para cedência de

palco,  5mX5m,  para  a  realização do programa cultural  das festas de

Nossa Senhora dos Milagres, de 12 a 15 de setembro, para ratificação  do

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

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

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(534/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 5275 - Pedido da Secção de Futsal do Sport Club Lusitânia, para

cedência  de uma tasca hexagonal de 10 a 14 de setembro, e de uma

tasca retangular a 28 do mesmo mês, para participação, respetivamente,

nas Festas de Nossa Senhora dos Milagres, da Serreta, e nas Festas do

Porto dos Biscoitos, para ratificação  do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º 3 do
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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. (535/2014/CMAH) -------------------------------

2.14.  Ent.  5649  -  Pedido  da  Comissão  de  Festas  de  São  Carlos de  um

quiosque retangular. de 19 a 30 de setembro, para exploração de tasca

durante  aquelas  festividades,  para  ratificação   do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (536/2014/CMAH) -------------

2.15. Ent. 4832 – Pedido de José João de Sousa Dutra, solicitando apoio para

a  deslocação  aos  Estados  Unidos  da  América,  tendo  em  vista  a

realização  de  uma  exposição  de  pintura  na  cidade  de  São  José  –

Califórnia.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  do  ato

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira de atribuição de

um apoio no valor de €1 300,00 (mil e trezentos euros), da alínea u) do n.º

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

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

O  Vereador  Nuno  Melo  Alves  propôs  que  nestes  casos  também  se

realizasse cá a exposição.--- ------------------------------------------------------------

- A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(537/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.16. Ent.  5826  –  Pedido  da  Associação  Cristã  da  Mocidade,  solicitando

apoio tendo em vista a realização do evento “Dias das Atividades Físicas

e Desportivas Adaptadas da ACM”. Para ratificação do órgão executivo

municipal do ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles de

atribuição de um apoio no valor de €200,00 (duzentos euros), nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º
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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. (538/2014/CMAH). ------------------------------------------------------

2.17. Ent. 2378 - Na sequência do apuramento da receita do concerto realizado

por  Ruben  Bettencourt,  remete-se  novamente  o  presente  pedido  da

Escola  Secundária  Jerónimo Emiliano de Andrade à  apreciação do

órgão  executivo  municipal,  para  efeitos  de  deliberação  do  apoio

correspondente  à  mesma  receita  no  montante  de  €  250,00,  em

complemento da deliberação do mesmo órgão de 16 de maio do corrente

ano, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º

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

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pela Vereadora Raquel Ferreira. (539/2014/CMAH) ----------------------------

2.18. Ent.  6980  –  Pedido  do  C.A.T.  -   Clube  de  Atletismo  da  Terceira,

solicitando o empréstimo de um toldo, pódio, nove vedações, três mesas

e duas cadeiras.  Para ratificação do órgão executivo  municipal  do ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Câmara,  nos  termos  dda

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

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

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente

da Edilidade. (540/2014/CMAH). -----------------------------------------------------

2.19. Ent. 5377 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, para cedência de

um  quiosque,  quatro  arcos  e  duas  colunas,  para  as  Festividades  de

Nossa  Senhora  das  Mercês,  para  ratificação   do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -
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A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (541/2014/CMAH) -------------

2.20. Ent.  5546  -  Pedido  da  GREAT  -  Grupo  Recreativo  de  Atividades

Turísticas  Internacionais  na  Terceira,  para  apoio  nos  transportes  -

cedência  da  carrinha  de  nove  lugares,  com  motorista  -  bem  como

montagem de palco na Praça Velha para três atuações, no âmbito do I

Festival de Filarmónicas da Ilha Terceira que está em curso no corrente

mês de Outubro, e que tem como participantes convidadas o Rancho de

Leiria, a Banda Filarmónica de Mafra e a Banda de Vila Nova de Anha,

para ratificação  do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º  1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado.

(542/2014/CMAH). -------------------------------------------------------------------------

2.21. Ent.  5539 -  Pedido da  EBI Angra do Heroísmo,  solicitando apoio  no

transporte dos alunos daquela instituição para dar continuidade ao projeto

de atividades aquáticas, equitação terapêutica e  integração na vida ativa.

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

n.º  1 do artigo n.º 33 conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro e  do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador

Guido Teles. (543/2014/CMAH) -------------------------------------------------------

2.22. Ent.  5748  -  Pedido  da  EB1/JI  do  Cantinho,  solicitando  apoio  no

transporte dos alunos daquela instituição para visitas de estudo a realizar

nos dias 10 de outubro e 14 de novembro de 2014. Para ratificação do

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

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

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de
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Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou

o ato administrativo praticado. (544/2014/CMAH) -----------------------------

2.23. Ent. 5251 – Pedido da  Associação de Artesãos do Espírito Santo da

Ilha  Terceira, solicitando,  no  âmbito  da  “Feira  de  Outono  –  Fado  de

Coimbra”, a cedência do Centro Cultural e de Congressos de Angra, para

ensaio e atuação; permissão para realizar cantatas em algumas ruas e

escadarias  da  cidade  e  ajuda  no  pagamento  das  viagens  do  grupo

composto por seis pessoas. Para ratificação do órgão executivo municipal

do  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira  de

atribuição de um apoio no valor de €1 000,00 (mil euros), promoção do

evento  no  site  da  Câmara,  cedência  do  grande  auditório  do  Centro

Cultural e a utilização da via pública desde que não interfira com o normal

funcionamento do transito, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º

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

setembro  e   do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

o ato administrativo praticado. (545/2014/CMAH) -----------------------------

2.24. Ent. 5387 - Pedido do  Centro Comunitário de São Pedro, solicitando

apoio no transporte dos idosos daquela instituição para passeio convívio a

realizar  no  dia  25  de  setembro  de  2014.  Para  ratificação  do  órgão

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

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

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(546/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.25. Ent. 3143 - Pedido do  Cine Angra do Heroísmo - Associação, para a

realização de duas sessões de cinema no Pequeno Auditório do CCCAH,

a 4 e 11 de junho,  para exibição de seleção de filmes do Festival  de

Cinema  AVANCA,  bem  como  de  cedência  do  valor  das  bilheteiras

apurado,  para ratificação  do órgão  executivo  municipal  nos  termos do
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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.  -  A

Câmara Municipal,  por  unanimidade,  ratificou o ato  administrativo

praticado. (547/2014/CMAH) ----------------------------------------------------------

2.26. Ent. 5634 - Pedido da Direção da Casa de Saúde de São Rafael, para

cedência do Teatro Angrense, bem como apoio logístico, apoio técnico de

luz e som, apoio na divulgação do evento,   bem como empréstimo de

adereços das Sanjoaninas, nomeadamente sandálias e túnicas (listagem

no Pavilhão das Sanjoaninas) e decoração do Teatro para realização do

musical "O Nazareno" de Frei  Hermano da Câmara, protagonizado por

funcionários  e  pacientes  daquela  instituição,  a  10  de  outubro,  para

assinalar  o  Dia  da Saúde Mental  para  ratificação  do órgão executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.  (548/2014/CMAH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.27. Ent. 5045 - Pedido do  Sport Clube Barbarense, para cedência de um

quiosque retangular, de 11 a 15 de setembro, para feitura de tasca por

ocasião  das  festas  da  Serreta,  para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado  pelo  Vice-Presidente  da  Edilidade.  (549/2014/CMAH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.28. Ent.  5846  -  Pedido  do  Departamento  de  Ciências  Agrárias  da

Universidade  dos  Açores, para  cedência  do  Pequeno  Auditório  do

CCCAH,  bem  como  do  equipamento  de  tradução  simultânea  e  do

respetivo apoio técnico,  para realização de um Worshop Internacional a
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10  e  11  de  outubro  concerto,  para  ratificação   do  órgão  executivo

municipal nos termos dda alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (550/2014/CMAH) -------------

2.29. Ent. 4994 - Pedido do  Grupo Folclórico e Etnográfico "Memórias da

Nossa Gente", para cedência de uma tasca, de 1 a 15 de setembro, no

âmbito  das  festas  de  S.  Bartolomeu  de  Regatos,  para  ratificação   do

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

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

setembro  e   do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice-Presidente  da  Edilidade.

(551/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.30. Ent. 5203 - Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, para cedência de

um  quiosque  e  de  carpete  para  o  Desfile  Alegórico,  de  8  a  19  de

setembro,  no  âmbito  da  Festa  de  Nossa  Senhora  dos  Milagres,  para

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

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

de 12 de setembro e  do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice-Presidente  da

Edilidade. (552/2014/CMAH) -----------------------------------------------------------

2.31. Ent.  5696  -  Pedido  do  Grupo  de  Catequese  de  São  Bento,  para

cedência  de  20  metros  de  alcatifa  vermellha,  a  16  de  outubro,  para

realização  de  uma  passagem  de  modelos  a  18  de  outubro,  para

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

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

de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
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ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira. (553/2014/CMAH). ------------------------------------------------------------

2.32. Ent. 5595 - Pedido da Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta,

para cedência de quatro quiosques,  de 19 a 22 de setembro,  para as

comemorações do Dia da Freguesia assinalado a 21 de setembro, para

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

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

de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira. (554/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------

2.33. Ent. 6004 - Pedido da Comissão de Festas de Sant' Ana, para cedência

de um quiosque retangular, de 8 a 12 de outubro, para angariação de

fundos  para  as  festas  de  2015,  para  ratificação   do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 conjugado com

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.-

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.  (555/2014/CMAH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.34. Ent. 1287 - Pedido da  CÁRITAS da Ilha Terceira,  para a cedência do

Pequeno Auditório do CCCAH, com apoio técnico ao nível do som e da

projeção,, a 17 de novembro, bem como do foyer de 17 a 29 de novembro

para exposição,ambos os eventos previstos no âmbito do projeto para a

cidadania e a não discriminação "A Par e Passo", inserido no Programa

Cidadania  Ativa,  da  Fundação  Gulbenkian,  para  ratificação  do  órgão

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

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

setembro  e   do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
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o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(556/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.35. Ent.  6162  -  Pedido  da  Associação  de  Patinagem  da  Ilha  Terceira,

solicitando  apoio  no  transporte  de  um  rolo  de  alcatifa  do  Pavilhão

Desportivo de Angra para o Pavilhão Desportivo de Santa Bárbara no dia

154 de outubro de 2014. Para ratificação do órgão executivo municipal

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

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

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

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado.

(557/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.36. Ent.  4254  -  Pedido da  Associação de Testemunhas de Jeová,  para

cedência, com isenção de taxas do Grande Auditório do CCCAH, para a

realização  de  Assembleia  da  congregação,  a  14  de  Setembro.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2,

alínea d), do Regulamento Municipal de Taxas, 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. (558/2014/CMAH) -----------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33

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

atividades  de  natureza  social,  cultural,  educativa,  desportiva,

recreativa ou outra de interesse para o município) e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal

3.1 Ent.  5170  –  Pedido  da  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo  da  Cruz

Vermelha Portuguesa, solicitando apoio para a reparação de uma viatura

ambulância.  Propõe-se  a  atribuição  de um apoio  no  valor  de  €500,00
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(quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal, nos

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

setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

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

atribuir o apoio proposto. (559/2014/CMAH) ------------------------------------

3.2.  Ent.  5832 –  Pedido da  Casa do Povo do Porto  Judeu,  solicitando a

cedência do Pavilhão Municipal de 13 a 22 de outubro, para os treinos

dos  séniores  masculinos  e  formação.  Para  deliberação  do  órgão

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

12 de setembro, no sentido de ser  indeferido, em virtude do Pavilhão

estar já ocupado para os dias pretendidos. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  indeferiu  o  pedido,  de  acordo  com  o  fundamentos

apresentados. (560/2014/CMAH) ----------------------------------------------------

3.3.  Ent.  4938  –  Pedido  da  MALA Cooperativa  Cultural,  solicitando  uma

parceria no âmbito do projeto “Migrantes” nos Açores. Propõe-se o apoio

na impressão de dois cartazes formato A2. Para deliberação do órgão

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

Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de

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

unanimidade, deliberou apoiar a entidade em causa de acordo com o

proposto. (561/2014/CMAH) -----------------------------------------------------------

3.4. Ent. 5883 – Pedido do Centro de Formação da Administração Pública

dos Açores – CEFAPA,  solicitando a cedência do pequeno auditório do

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, para o dia 24 de

novembro próximo, tendo em vista a realização de um seminário. Para

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

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

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

Municipal,  por  unanimidade, deliberou ceder o espaço pretendido.

(562/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------
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3.5. Ent. 6044 - Pedido da Junta de Freguesia da Terra-Chã, para cedência

de  cinco  barraquinhas,  de  24  de  outubro  a  5  de  novembro,  para  a

realização da Festa da Castanha que se realizam naquela freguesia entre

31 de outubro e  1  de novembro,  para deliberação do órgão executivo

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

75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, deliberou autorizar a cedência do material solicitado.

(563/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 5685 - Pedido da Escola Básica do Pico da Urze, solicitando apoio

no  transporte  dos  alunos  daquela  instituição  para  visita  de  estudo  a

realizar  nos  dias  24  de  outubro  e  21  de  novembro  de  2014.  Para

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

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

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

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  apoiar  o  solicitado.

(564/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

3.7.  Ent.  5471  -  Pedido  da  Tuna  "NEPTUNA",  para  cedência  do  Teatro

Angrense,  de  um  palco  a  ser  montado  na  Praça  Velha  e  apoio  nos

transportes para feitura de transferes do aeroporto-Angra do Heroísmo,

bem como regresso, entre 29 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2015, para a

realização do encontro de Tunas  IV OCEANUS, que se realiza a 30 e 31

de Janeiro de 2015 - o pagamento do serviço para realização do raider de

som quer para o espetáculo no Teatro Angrense, quer para o espetáculo

da Praça Velha ficará a cargo dos requerentes. Para deliberação do órgão

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

n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo

a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com  a alíena a) do n.º 1

do  artigo  6.º  e  do  Regulamento  Municipal  de  Taxas.  -  A  Câmara

Municipal,  por unanimidade, deliberou ceder e apoiar o solicitado,

sendo que o pagamento do serviço para a realização do raider de

som dos espetaculos, ficará a cargo da requerente. (565/2014/CMAH)
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3.8. Ent. 6025 - Pedido da  Associação de Artesãos do Espírito Santo da

Ilha Terceira, para cedência do hall inferior e do hall superior do Teatro

Angrense, de 6 a 14 de dezembro, para a realização de Feira de Natal.

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

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal,

conjugado com  a  alíena  a)  do n.º  1 do artigo 6.º  e  do Regulamento

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

ceder  o solicitado. (566/2014/CMAH) ---------------------------------------------

4. Aprovação de minutas de protocolo e contratos

4.1. Ent. 4394 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e

Associação  para  o  Planeamento  Familiar  e  Saúde  Sexual  e

Reprodutiva-Açores  (APFSSR-Açores) com  vista  à  continuidade  do

desenvolvimento do projeto "Educação para a Saúde".  Para aprovação

do órgão executivo, nos termos da alinea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei

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

O Vereador Nuno Melo Alves questionou se o objeto do projeto fazia parte

do currículo escolar. -----------------------------------------------------------------------

A Vereadora Catarina Matias referiu que o serviço social da Câmara já faz

este tipo de trabalho. ----------------------------------------------------------------------

A Vereadora Raquel Ferreira referiu também que se trata de um trabalho

sistemático importante nas escolas e bairros sociais. ----------------------------

-  A Câmara Municipal, deliberou retirar este assunto e submeter o

mesmo à próxima reunião do executivo municipal. (567/2014/CMAH) -

4.2. Ent. 4796 – Alteração da redação das clausulas 2.ª e 8.ª  do Protocolo,

aprovado em reunião camarária de 19 de setembro findo, a celebrar entre

o  Município  e  a  ASTECIA – Associação  Terceirense de  Combate  à

Insuficiência Alimentar. 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,  aprovou  as
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alterações feitas às clausulas mencionadas, do referido protocolo.

(568/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 5419 – Proposta para aditamento ao contrato de comodato entre o

Município de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia da Vila de São

Sebastião,  no  sentido  de  ser  cedido  pelo  período  de  três  anos,  o

trabalhador municipal  João Leal  dos Reis,  a fim do mesmo zelar  pela

manutenção e  conservação do Parque de Campismo da Salga,  e nas

zonas balneares da Salga e dos Salgueiros.  Para aprovação do órgão

executivo municipal, nos termos das alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º

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

unanimidade, concordou a com proposta de aditamento ao contrato

em questão. (569/2014/CMAH) -------------------------------------------------------

5. Venda da viatura Toyota Hino

5.1.  Ent.  1181 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de o órgão

executivo  municipal  autorizar  os Serviços Municipalizados de Angra do

Heroísmo,  a  procederem  à  venda  da  viatura  Toyota  Hino, com  a

matrícula AN-52-36 e do autotanque que faz parte do seu conjunto, tendo

em  vista  o  aproveitamento  de  sucata.  Para  deliberação  do  órgão

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

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

concordou com o proposto. (570/2014/CMAH) ---------------------------------

6. Desvinculação  de  Associado  da  Associação  Rede  Portuguesa  de

Cidades Saudáveis

6.1. Ent.  4035  –  Comunicação  da  Associação  de  Municípios  Rede

Portuguesa  de  Cidades  Saudaveis,  informando  que  se  encontra  a

pagamento a quota do Municipio  de Angra,  como membro da mesma.

Para deliberação da desvinculação da mesma, considerando o seguinte: 
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1. A adesão a esta rede não tem trazido qualquer mais valia à CMAH,

uma vez que a distância geográfica  é,  claramente,  um impedimento

para troca de experiências. --------------------------------------------------------- 

2. Foi,  por diversas vezes, indagado o interesse da rede em promover

reuniões  na  Ilha  Terceira,  sendo  sempre  negado,  considerando  os

custos inerentes à deslocação das Câmaras parceiras. ---------------------

Nesse  contexto,  não  vê  qualquer  mais  valia  para  a  CMAH em ser

membro da rede. -----------------------------------------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  a

desvinculação   do  Município  à  referida  Associação.

(571/2014/CMAH) ----------------------------------------------------------------------

7. Emissão de pareceres nos termos do n.º 11 do artigo 73.º da Lei do

Orçamento de Estado para 2014

7.1.  Ent.  1100 –  Proposta  para emissão de parecer  favorável  a  emitir  pelo

órgão executivo municipal, relativo à contratação da  PT Comunicações

SA,  para  a  prestação  de  serviços  de  consultadoria  tendo  em vista  a

definição do programa Angra do Heroísmo – Cidade Inteligente,  no valor

de €25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Para deliberação

do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 11.º do artigo 73.º da Lei

do Orçamento de Estado para 2014. -------------------------------------------------

Os Vereadores Fernando Dias e Nuno Melo Alves solicitaram explicações

sobre o programa.--------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que se trata de um programa com duas vertentes,

a modernização administrativa e relação com o cidadão e a criação de

condições  de  utilização  das  novas  tecnologias  de  comunicação  para

resolver problemas das cidades. O Vereador Guido Teles acrescentou que

se trata de uma proposta de consultadoria para apontar as tecnologias a

implementar e para acesso a fundos comunitários. Primeiro será feito um

estudo  às  necessidades  da  cidade,  depois  serão  apresentadas  as

propostas com o respetivo índice de adequação e eficácia. --------------------
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-  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer

favorável  quanto  à  aquisição  dos  serviços  em  causa.

(572/2014/CMAH). -------------------------------------------------------------------------

7.2.  Ent.  1074 –  Proposta  para emissão  de parecer  favorável  a  emitir  pelo

órgão executivo municipal,  relativo  à aquisição de serviços à  empresa

Anabela Brum Ferreira, para limpeza do edifício dos Paços do Concelho,

edifícios anexos e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra

do Heroísmo, no valor de  € 17 280,00 acrescido de IVA à taxa legal em

vigor. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º

11.º do artigo 73.º da Lei do Orçamento de Estado para 2014. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer  favorável

quanto à aquisição dos serviços em causa. (573/2014/CMAH)   ---------

7.3.  Ent.  1080 –  Proposta  para emissão  de parecer  favorável  a  emitir  pelo

órgão executivo municipal, relativo à prestação de serviços pela empresa

Filipa Bettencourt Arquitectos, Lda.,  tendo em vista a elaboração do

projeto de execução de arquitetura para o novo Mercado Municipal  do

Bailão, pelo valor de €44 500,00 acrescido de IVA à taxa em vigor.  Para

deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 11.º do artigo

73.º da Lei do Orçamento de Estado para 2014. ----------------------------------

O Presidente justificou o ajuste direto, pelo fato do projeto base ter sido

elaborado pela  empresa indicada,  não fazendo sentido a aquisição da

arquitetura a outrém. ----------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Fernando  Dias  entendeu  que  existe  uma  partição  de

despesas, pelo que irão votar contra, com a seguinte declaração de voto:

“consideram que só se está a fazer a parte da arquitetura, faltando as

especialidades,  levando  a  uma  partição  da  arquitetura  e  das

especialidades”. ----------------------------------------------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  por  maioria,  com  os  votos  contra  dos

Vereadores do PSD e  a abstenção do Vereador do CDS-PP, deliberou

emitir parecer favorável quanto à aquisição dos serviços em causa.

(574/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

21



7.4.  Ent.  1190 –  Proposta  para emissão de parecer  favorável  a  emitir  pelo

órgão  executivo  municipal,  relativo  à  contratação  de  Açorgeo  –

Sociedade de Estudos Geotécnicos Lda,   para prestação de serviços

de  realização  do  estudo  geotécnico  para  o  Centro  Interpretativo,  pelo

valor de € 10 278 00 (dez mil duzentos e setenta e oito euros) acrescido

de IVA à taxa em vigor. Para deliberação do órgão executivo municipal,

nos termos do n.º 11.º do artigo 73.º da Lei do Orçamento de Estado para

2014. ------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o anteprojeto apresentado pela empresa Siza

Vieira não estava em condições de ser aprovado, porque não teve em

conta  a  conduta  da  hidroelétrica.  Por  outro  lado,  o  acesso  ao  Centro

implicava  a  aquisição  da  habitação  que  já  foi  objeto  de   análise  em

reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Fernando  Dias  perguntou  se  vai  ser  construído  o  Centro

Interpretativo, porque se assim for irão votar contra por uma questão de

coerência com a posição assumida aquando da apresentação do projeto.-

O  Presidente  referiu  que  o  Centro  não  consta  do  programa  eleitoral,

sendo assim não é uma prioridade, no entanto, o projeto não deve ficar

incompleto sob pena de perda de recursos. ----------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  por  maioria,  com  os  votos  contra  dos

Vereadores do PSD e a abstenção do Vereador do CDS-PP, deliberou

emitir parecer favorável quanto à aquisição dos serviços em causa.

(575/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

7.5.  Ent.  1191 –  Proposta  para emissão de parecer  favorável  a  emitir  pelo

órgão  executivo  municipal,  relativo  à  contratação  de  Açorgeo  –

Sociedade de Estudos Geotécnicos Lda,   para prestação de serviços

de realização do estudo geológico para  o  novo  Mercado Municipal  do

Bailão, pelo valor de € 14 320 00 (catorze mil trezentos e vinte euros)

acrescido de IVA à taxa em vigor. Para deliberação do órgão executivo

municipal, nos termos do n.º 11.º do artigo 73.º da Lei do Orçamento de

Estado para 2014. -  A Câmara Municipal, por maioria, com os votos

contra dos Vereadores do PSD e a abstenção do Vereador do CDS-
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PP,  deliberou  emitir  parecer  favorável  quanto  à  aquisição  dos

serviços em causa. (576/2014/CMAH) ---------------------------------------------

7.6.  Ent.  1163 –  Proposta  para emissão de parecer  favorável  a  emitir  pelo

órgão  executivo  municipal,  relativo  à  contratação  de  José  Castro

Parreira – Arquitetos, Lda,  para prestação de serviços para elaboração

do  estudo  de  circulação,  estacionamento  e  pavimentação,  conforme

previsto no plano de Pormenor de Salvaguarda de Angra do Heroísmo,

pelo valor de € 43 440 00 (quarenta e três mil  quatrocentos e quarenta

euros)  acrescido  de  IVA à  taxa  em  vigor.  Para  deliberação  do  órgão

executivo  municipal,  nos  termos  do  n.º  11.º  do  artigo  73.º  da  Lei  do

Orçamento de Estado para 2014. ------------------------------------------------------

O Presidente justificou a escolha com o conhecimento que o arquiteto tem

da cidade e do seu empenhamento na análise do plano de Salvaguarda. -

O Vereador Fernando Dias questionou a competência do contratado em

trabalhos de trânsito e defendeu que o assunto deveria ter sido objeto de

concurso publico. ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente esclareceu que se trata da liderança de um pensamento

sobre a evolução da cidade e dos seus espaços e não apenas questões

de trânsito. -----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Nuno Melo Alves defendeu que deveriam haver mais um ou

dois  arquitetos  para  liderar  o  processo,  mas é  sensível  à  questão  do

conhecimento da cidade. -----------------------------------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  por  maioria,  com  os  votos  contra  dos

Vereadores do PSD e a abstenção do Vereador do  CDS-PP, deliberou

emitir parecer favorável quanto à aquisição dos serviços em causa.

(577/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

7. Protocolo com Rádio e Televisão, S. A.

7.7. Ent.  6199  –  Resposta  da  Rádio  e  Televisão,  S.A.  relativamente  ao

protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a Radio e Televisão,

S.A. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou oficiar que a
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Edilidade não aceita a assinatura pública do protocolo e que a data

de contagem de prazos se inicia a partir do dia 20 do corrente mês

de outubro. (578/2014/CMAH) --------------------------------------------------------

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

encerrada a reunião, pelas doze horas e vinte 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, 17 de outubro de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

     ______________________________
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