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No dia vinte e um de novembro de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de

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

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

Pelas  9:35  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  a  obra  de

construção  do  reservatório  da  Canada  da  Roseira  continuava  parada,

aguardando-se resposta ao recurso interposto junto do Tribunal de Contas. No

entanto, se não se verificasse resposta em tempo útil proceder-se-ia ao ajuste

direto de obra abaixo do limiar do visto. -----------------------------------------------------

Informou ainda que obra do percurso pedestre estava em fase de assinatura do

contrato,  enquanto  que  a  obra  do  Centro  Interpretativo  encontrava-se  no

terceiro concurso. ---------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º22 da reunião extraordinária de 31 de outubro de

2016.

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

1.2 Aprovação da ata n.º 23 da reunião ordinária de 11 de novembro de 2016.

A ata foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------
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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. 11117 - Pedido da  AIPA - Associação de Imigrantes nos Açores,

solicitando apoio da Câmara para comemoração do Dia do Imigrante e do

Diálogo Intercultural  no Concelho de Angra do Heroísmo,  traduzido na

cedências  dos  quiosques  de  madeira,  utilização  da  Praça  Velha  e

animação  musical.  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 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.(643/2016/CMAH)--------------

2.2. Ent. 12849 - Pedido do Banco Alimentar Contra a Fome, solicitando apoio

na cedência  da sala  de formação do Centro  Cultural  para formação a

realizar a 11 de novembro. 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

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.

(644/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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2.3. Ent.  13733  -  Pedido  Associação  de  Natação  da  Região  Açores,

solicitando apoio na cedência das Piscinas Municipais para a realização

de competições, nos dias dia 12 de Novembro, 26 de Novembro, 28 de

Janeiro  2016 e  27 de Maio  2016.  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  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.

(645/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 10325 - Pedido da Casa de Saúde de São Rafael, solicitando apoio

financeiro (€500) e logístico para realização da I Caminhada pela Saúde

Mental. 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 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.(646/2016/CMAH)-----------------------------

2.5. Ent.  7585 –  Pedido do  Centro Social  e  Paroquial  da Sé,  solicitando

apoio na criação de um logótipo destinado ao projeto social  “Porta  da

Misericórdia”, que consiste em alimentar pessoas carenciadas, evitando

assim o desperdício  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 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.(647/2016/CMAH)---------------

2.6.  Ent.  13911  –  Pedido  da  Associação  de  Avicultores  da  Terceira,

solicitando a cedência de viatura e pessoal, tendo em vista o transporte

do material para a exposição que se irá realizar no Salão da Santa Casa

da  Misericórdia  de  São  Carlos,  nos  dias  25  de  novembro  e  5  de
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dezembro. 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  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.(648/2016/CMAH)---------------

2.7. Ent. 11632 - Pedido da  Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,

solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de

Congressos de Angra do Heroísmo para reunião a realizar no dia 17 de

novembro  de  2016.  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 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.(649/2016/CMAH)---------------

2.8. Ent. 13824 – Pedido do Grupo de Teatro Alpendre, solicitando apoio em

transporte  para a  deslocação do aeroporto  dos membros do grupo de

Teatro Amador do Pombal no dia 11 de novembro.  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 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.(650/2016/CMAH)---------------------------------------------------

3. Contrato de comodato com a Junta de Freguesia do Posto Santo

3.1. Ent. 13886 – Ofício da Junta de Freguesia do Posto Santo, solicitando

a cedência dos lotes 2 a 5, sitos na Rua do Sobreiro, Freguesia do Posto

Santo, descrito na Conservatória do Registo Predial com os n.ºs 892 a

895.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  da  cedência  dos

citados lotes e revogação de parte da deliberação da reunião de 14 de

dezembro de 2015, nos termos  do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013
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de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou

o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(651/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

4. 8.ª  Alteração  ao  Orçamento  e  5.ª  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos

4.1. Ent.  14075  –  Ofício  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo,  remetendo  a  8.ª  alteração  ao  Orçamento  e  5.ª  ao  Plano

Plurianual  de  Investimentos.   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

administrativo  praticado  pelo  Conselho  de  Administração  dos

Serviços Municipalizados.(652/2016/CMAH)-------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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

5.1.  Ent.  13685  -  Pedido  do  Centro  Social  de  São  Bento,  solicitando

utilização  das  Piscinas  Municipais  de  Angra  do  Heroísmo e  respetiva

isenção de taxas, para a realização de atividades aquáticas destinadas

aos  utentes  da  instituição,  uma vez  por  semana,  ao  longo  da  época

desportiva 2016/2017. Para deliberação do órgão executivo municipal no

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

setembro, bem como nos termos conjugados da alínea a) do art.º  5.º,

alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento
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de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º

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

unanimidade, autorizou este pedido.(653/2016/CMAH)----------------------

5.2. Ent. 9556 - Pedido da Junta de Freguesia de Santa Luzia, solicitando

apoio para fazer face à mão de obra não comparticipada pela Direção

Regional da Habitação, em algumas habitações da Freguesia que foram

objeto  de  apoio.  Propõe-se  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de €5

437,36. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das

alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro

e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------

A  Vereadora  Catarina  Matias  questionou  se  as  restantes  freguesias

também  podem  concorrer  este  tipo  de  apoio.  Ao  que  o  Presidente

informou que a autarquia está apenas a complementar o apoio concedido

pelo Governo para fazer face à mão de obra, sobre o apoio do Governo

nada há a referir. --------------------------------------------------------------------------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio

proposto (€5 437,36)(654/2016/CMAH), assim como apoiar todas as

freguesias que solicitem apoio nos mesmo moldes. ------------------------

5.3. Ent.  13705 -  Pedido da  Associação Portuguesa de Apoio à Vítima,

solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  de  formação  para  ação  de

formação a realizar a 5 de dezembro 2016. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º

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, autorizou este pedido.(655/2016/CMAH)----------------------

6. Protocolo de cooperação com a Junta de Freguesia da Sé

6.1. Ent.  8934  –  Protocolo  de  cooperação  financeira  com  a  Junta  de
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Freguesia da Sé, no âmbito da visita da comitiva de Viseu, integrada na

geminação  entre  as  Freguesias  da  Sé  e  Viseu.  Para  deliberação  do

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º

33º 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, aprovou este protocolo.(656/2016/CMAH)-------------------

7. Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas –

relatório de monitorização de 2015 dos SMAH

7.1. Ent. 3711 -  Relatório de monitorização dos Serviços Municipalizados

de Angra do Heroísmo do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Infrações  Conexas  referente  ao  ano  de  2015.  Para  deliberação  do

órgão  executivo  municipal  e  remessa  à  Assembleia  Municipal  para

conhecimento,  nos termos da Lei n.º  54/2008, de 4 de setembro e da

Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de julho

de  2009.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  concordou com

este  documento  e  deliberou  submeter  o  mesmo  ao  órgão

deliberativo, para conhecimento.(657/2016/CMAH)---------------------------

8. Primeira alteração ao Regulamento do Parque Industrial de Angra do

Heroísmo

8.1. Int.  3724  –  Proposta  de  deliberação  -  Primeira  alteração  ao

Regulamento  do  Parque  Industrial  de  Angra  do  Heroísmo.  Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  e  remessa  à  Assembleia

Municipal nos nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º

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

concordou  com  esta  alteração  e  deliberou  submeter  a  mesma  à

aprovação  do  órgão  deliberativo,  nos  citados  termos  legais.

(658/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1.  Ent.  13883  –  Ofício  da  Direção-Geral  da  Biblioteca  Nacional  de

Portugal, agradecendo pela oferta das publicações “Angra do Heroísmo,

Património Mundial, O Processo”, “Memória Histórica da Edificação dos

Paços do Concelho de Angra do Heroísmo” e “Ferreirinha das Bicas –

Edição  comemorativa  do  centenário  do  nascimento  1914-2014”.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal

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

9.2.  Ent.  13635 –  Ofício  da  TERAMB – Empresa Municipal  de  Gestão e

Valorização Ambiental da Terceira, EM, remetendo o ofício enviado aos

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo sobre o concurso público

internacional para aquisição de serviços de retoma e recolha de resíduos

de embalagens – Lote 2 – recolha de recicláveis no Concelho de Angra do

Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara

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

9.3.  Ent.  13653  –  E-mail  do  Cônsul  Honorário  de  Portugal,  Tulare,

agradecendo pela hospitalidade demonstrada durante a semana em que

estiveram na Ilha Terceira – comemorações do cinquentenário – Angra-

Tulare.  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  nove  horas  e  cinquenta  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, 21 de novembro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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