
CÂMARA MUNICIPAL 
DE

ANGRA DO HEROÍSMO

ATA N.º 24/2014 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE  

(Contém 11 folhas)

 
MEMBROS PRESENTES:

PRESIDENTE José Gabriel do Álamo de Meneses-------------

             VEREADOR José Gaspar Rosa de Lima-------------------------

  VEREADOR Paulo Alexandre Silva Lima------------------------

             VEREADOR Guido de Luna da Silva Teles----------------------

VEREADOR António Lima Cardoso Ventura-------------------

VEREADOR Alonso Teixeira Miguel-------------------------------

VEREADORA Catarina  Cristina  Ribeiro  da  Rocha

Gonçalves Silva Matias---------------------------------------------------

MEMBROS AUSENTES:

PRESIDENTE ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADORA ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------

VEREADOR ---------------------------------------------------------------
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No  dia  sete  de  novembro  de  dois  mil  e  catorze  realizou-se  na  Sala  das

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

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

Pelas  10h30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período de antes da ordem do dia

O  Vereador  Alonso  Miguel  questionou  se  tem  havido  reuniões  com  o

concessionário  dos  parquímetros,  uma vez  que  continua  a  haver  inúmeras

reclamações do serviço de fiscalização.  ---------------------------------------------------

O Presidente informou que o contrato é de difícil resolução uma fez que dispõe

de cláusulas que acautelam por exemplo a qualidade do serviço prestado. Já

se  obteve  algumas  melhorias,  como  a  redução  do  valor  do  pagamento,  5

minutos de tolerância, a retirada da fiscalização da autarquia. Dado o conteúdo

do  contrato  tem  se  aguardar  mais  alguns  anos  para  ser  possível

financeiramente rescindir o contrato. --------------------------------------------------------

O Vereador António Ventura propôs, à semelhança do que outras Câmaras tem

feito, que a autarquia celebre um protocolo com o Ministério da Administração

Interna  no  sentido  de  suportar  a  formação  dos  agentes  da  PSP  em

contrapartida pelo serviço realizado na cidade. -------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que estão a ser instaladas novas pistas nas

piscinas municipais, de modo a permitir a realização de provas oficiais. -----------

O Presidente também prestou informação que, na sequência dos contatos com

o  Governo  Regional,  existem  duas  matérias  que  se  encontram  em  bom

andamento, a construção da rampa Roll on/Roll Off e o arranque do Parque

Tecnológico. Continuam  dois  pacotes de estradas sem financiamento,  que

estão  para  além  do  plafond.  Por  último  informou  ainda  que  a  obra  de

construção  da  Escola  de  Santa  Bárbara  continua  dentro  dos   prazos,  foi

alterado o dono da obra de Santa Luzia, devendo ficar concluída em breve. -----
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Período da ordem do dia

RATIFICAÇÕES

1.  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

1.1. Ent. 6045 – Pedido da  AJITER – Associação Juvenil da Ilha Terceira,

solicitando a cedência de um espaço para os trabalhos do projeto  Youth

together for a Better Life,  no período da tarde do dia 8 de outubro, bem

como de projetor e tela. Para ratificação, 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.

(606/2014/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

1.2. Ent. 6418 - Pedido da Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, para a

cedência  da sala de Formação/Informática,  no dia 8 de novembro, das

9h30 às 16h00, para a realização de Formação aos voluntários da Liga.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea c) do

n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas, 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. (607/2014/CMAH) -------------------------------------------------------------

1.3.  Ent.   6387 - Pedido da  Associação Cultural  do Porto Judeu,  para a

cedência  do  Teatro  Angrense  a  2  de  Novembro,  bem  como  de  apoio

técnico  de  som e  luz,  para  a  realização  de  concerto  no  âmbito  do  III

Estágio  da  Filarmónica  daquela  associação.  Para  ratificação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos  do  artigo  6.º,  n.º  2,  alínea  c),  do

Regulamento Municipal de Taxas,  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.

(608/2014/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

1.4.  Ent.  4629 – Pedido da  Sociedade Musical  Recreio da Terra Chã,  no

sentido  de  ser  atribuído  um  apoio  de  €500,00  (quinhentos  euros),  no

âmbito do intercâmbio com a Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa

do Alqueidão e para um concerto a realizar em 2015 pela Filarmónica da

Sociedade Recreio da Terra Chã. Para ratificação, 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 de atribuição de um apoio

no  valor  de  €500,00,  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(609/2014/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

1.5.  Ent.  6372 –  Pedido da  Casa do Povo de Santa Bárbara,  solicitando

apoio de €2 500,00 (dois  mil  e quinhentos euros) para a  realização do

Encontro Regional dos Cantadores dos Açores.  -----------------------------------

Para  ratificação,  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
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Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  de  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €2  500,00,

praticado pelo Presidente da Edilidade. (610/2014/CMAH) ------------------

1.6. Ent. 6368 - Pedido do Clube de Golfe da Ilha Terceira para a cedência de

um adereço em forma de piano de cauda e de quatro floreiras, necessários

para  a  realização  das  festas  de  natal  e  de  passagem de  ano  daquela

instituição,  para ratificação do órgão executivo municipal  nos termos do

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

da Edilidade. (611/2014/CMAH) --------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

2. 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

2.1.  Ent.  4505  –  Pedido  da  Academia  do  Bacalhau  da  Ilha  Terceira,

solicitando  apoio  tendo  em  vista  a  aquisição  de  andarilhos  para  duas

crianças que sofrem de paralisia cerebral e não se conseguem manter de

pé.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal,  a  atribuição  de  um

apoio financeiro no valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) para a

aquisição do equipamento mencionado, nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo n.º 33  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 um apoio no valor de

€750,00 (setecentos e cinquenta euros). (612/2014/CMAH) -----------------
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2.2. Ent. 5920 – Pedido da Associação de Dadores de Sangue de Angra do

Heroísmo, solicitando apoio para a realização de um almoço convívio de

dadores  de  sangue  da  Ilha  Terceira,  bem  como  a  realização  de  um

simpósio que inclui despesas diversas, tais como deslocação de técnicos

do Continente. --------------------------------------------------------------------------------

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

n.º  1  do  artigo  n.º  33   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 um apoio no

valor de €2 000,00 (dois mil euros). 613/2014/CMAH) -------------------------

2.3. Ent. 6189 – Pedido da  Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira

Drummond, solicita apoio para aquisição de fruta para 646 crianças, no

âmbito  da celebração do  “Dia  Mundial  da Alimentação”  promovida  pela

equipa da Educação para a Saúde. ----------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal, a atribuição de um apoio

financeiro no valor de 60,00€ nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º

33  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 - €60,00 (sessenta

euros). (614/2014/CMAH) ----------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 6491 - Pedido da Associação de Desenvolvimento Rural GRATER,

para autorização de projeção gratuita do vídeo promocional da campanha

ambiental  “Desliga  a  luz,  liga-te  ao  Planeta”,  integrada  no  projeto  de

cooperação interterritorial “Pegada Ambiental”, no Pequeno Auditório antes

das sessões normais de cinema da CMAH, estando a primeira projeção

calendarizada  para  o  fim  de  semana  de  29  e  30  de  novembro,  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.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de

Fevereiro de 2014. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou

este pedido. (615/2014/CMAH) ---------------------------------------------------------
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2.5.  Ent.  5285  -  Pedido  da  Fundação  INATEL  -  Agência  de  Angra  do

Heroísmo,  para  utilização regular  do Campo de Jogos Municipal,  entre

Janeiro e Junho de 2015, 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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

autorizou  este  pedido,  incluindo  a  isenção  das  respetivas  taxas.

(616/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 6415- Pedido da  EBS Tomás de Borba, para a cedência do Teatro

Angrense, bem como de apoio técnico, material e humano, de 20 a 22 de

novembro,  para  ensaios  e  a  23  de  novembro  para  a  realização  da

cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito 2013/2014, para deliberação

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

Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  conjugado com o artigo 6.º,  n.º2,

alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de Fevereiro

de  2014.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este

pedido. (617/214/CMAH) ----------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 6562 – Pedido apoio da Universidade dos Açores, para a aquisição

de plantio de citrinos no valor de 480,00€ para plantar na antiga quinta no

Campus do Pico da Urze. Para deliberação a atribuição do apoio solicitado

em  espécie  através  da  aquisição  direta  das  plantas  ao  fornecedor  e

posterior cedência à Universidade dos Açores por esta se encontrar sujeita

à lei dos compromissos. O apoio é concedido nos termos da alínea u) do

n.º  1  do  artigo  n.º  33   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. (618/2014/CMAH) -----------------------------------------------------------
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3. Mapa de pessoal e recrutamento de pessoal

3.1. Ent. 1292 – Segunda alteração de 2014 ao mapa de pessoal da Câmara

Municipal  de  Angra  do  Heroísmo,  no  sentido  de  serem criados  dois

postos de trabalho na categoria de técnico superior, com contrato a termo

resolutivo por tempo determinável, um na área de direito e outro na área de

engenharia  civil,  a  fim  de  substituírem  dois  trabalhadores  que  se

encontram  temporariamente  impedidos  de  prestar  serviço,  por  se

encontrarem em comissão de serviço noutras entidades,  nos termos do

artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em funções públicas aprovada pela Lei

n.º 35/2014 de 20 de junho. --------------------------------------------------------------

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  maioria,  com a  abstenção do  Vereador  do CDS-PP,  concordou

com  esta  alteração  e  deliberou  remeter  a  mesma  ao  órgão

deliberativo,  para  aprovação,  nos  citados  termos  legais.

(619/2014/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 1290 - Proposta do Vereador com competência delegada, no sentido

de  ser  solicitado  à  Assembleia  Municipal  para  se  proceder

excecionalmente à  abertura de procedimento concursal com vista  à

contratação  por  tempo  determinado  de  um  técnico  superior  em

regime de substituição com formação na área de engenharia civil, nos

termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro,

conjugado  com  o  artigo  57.º  da  Lei  Geral  do  Trabalho  em  Funções

Públicas,  aprovada pela  Lei  n.º  35/2014,  de 20 de junho.  -  A Câmara

Municipal,  por  maioria,  com a  abstenção do  Vereador  do CDS-PP,

concordou com esta proposta e deliberou remeter a mesma ao órgão

deliberativo,  para  aprovação,  nos  citados  termos  legais.

(620/2014/CMAH) --------------------------------------------------------------------------
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3.3. Ent. 1291 - Proposta do Vereador com competência delegada, no sentido

de  ser  solicitado  à  Assembleia  Municipal  para  se  proceder

excecionalmente  à  abertura de  procedimento concursal  com vista  à

contratação  por  tempo  determinado  de  um  técnico  superior  em

regime de substituição com formação na área de direito, nos termos do

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado

com o artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -  A Câmara Municipal, por maioria,

com  a  abstenção  do  Vereador  do  CDS-PP, concordou  com  esta

proposta e deliberou remeter  a  mesma ao órgão deliberativo,  para

aprovação, nos citados termos legais. (621/2014/CMAH) --------------------

4. Doação de imóvel –  Tertúlia Tauromáquica Terceirense

4.1.  Int.  826 –  Proposta  do Presidente tendo em vista a doação à  Tertúlia

Tauromáquica Terceirense da propriedade plena relativamente ao imóvel

onde se encontra edificada a respetiva sede, para aprovação da Câmara

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,

deliberou  doar  o  imóvel  em  causa,  nos  termos  das  condições

constantes desta proposta. (622/2014/CMAH) -----------------------------------

5. Emissão de parecer prévio

5.1. Ent. 1326 - Pedido de parecer prévio à contratação de  Paulo Marques

Teixeira Brasil para a prestação de serviços de conservação e restauro do

Salão Nobre e Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, de

acordo com o previsto no n.º 11 do artigo 73.º da Lei do Orçamento de

Estado.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir

parecer prévio favorável, quanto à aquisição dos serviços em causa,

pelo  valor  de €45 165,50 (quarenta e cinco mil  cento e  sessenta  e

cinco euros e cinquenta cêntimos). (623/2014/CMAH) ------------------------

9



INFORMAÇÕES

6. Informações diversas

6.1. Ent. 6542 – Ofícios da AIPA – Associação dos Imigrantes dos Açores,

agradecendo pelo  apoio  concedido no âmbito  da inauguração  do novo

espaço daquela sede, bem como pela parceria na comemoração do Dia

Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural, que decorreu no Centro

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6.2. Ent. 6585 – Carta da Embaixada da Colômbia em Portugal, informando

da  recetividade  do  Dr.  Dionísio  Fernando  Vélez  Trujillo,  Presidente  da

Câmara de Cartagena de Índias,  no que se refere  à geminação com o

Município de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente

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

 

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

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

Angra do Heroísmo, 7 de novembro de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

     ______________________________
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