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No dia vinte e três de dezembro de dois mil e quinze realizou-se na Sala de Sessões  do

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

do Heroísmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas 14H00 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 correu bem o arranque da

CVE e que será aplicado, quase na totalidade, o montante recebido recentemente dos

fundos comunitários, ou seja o investimento fica terminado com 100% de despesa paga, e

com  a  realização  de  mais  algumas  obras  extras,  pelo  que  propôs  fazer-se  de  um

agradecimento especial ao Prof. Paulo Monjardino pela excelente execução do projeto.

Por executar fica um valor pouco superior a 500 mil euros. -----------------------------------------

Quanto  as  caraterísticas  técnicas  da  CVE  informou  que  só  falta  testar  a  injeção  de

energia na rede, devido ao atraso no licenciamento elétrico, que se espera tenha inicio em

janeiro. Em média serão introduzidos cerca de 4000,00 euros/dia de eletricidade na rede.

Do ponto de vista do consumo tem-se verificado alguns problemas, que se relacionam

com o  excesso  de  água  nos  resíduos,  porque  os  contentores  estão  com os  drenos

fechados para evitar a entrada de ratos, ficando os resíduos encharcados, pelo que terá

de furar os contentores e colocar purgas nas cubas dos carros do lixo que permitam o

escoamento do excesso de água. Esta situação leva uma queima excessiva de gasóleo

para compensar o problema de excesso de água. -----------------------------------------------------

Outro problema que está a surgir é a presença de metal, chega-se a tirar uma tonelada

por  dia,  o  que  revela  um  problema  na  separação  dos  resíduos,  pelo  que  está  em

preparação uma campanha para incentivar a melhor separação. ----------------------------------

Os Vereadores José Gaspar Lima e Fernando Dias entendem que é necessário melhorar

a capacidade e quantidade dos ecopontos. O Presidente concordou com a posição, e

referiu que se trata de um investimento em cerca 900 novos contentores para cobrir todo

o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluiu que a primeira fase funcionou acima do que era esperado. Agora é esperar que

no mês de janeiro a segunda fase arranque como mesmo sucesso. ------------------------------

Por outro lado, informou que já foi dada execução à deliberação da última reunião sobre a

transferência  de  ativos  dos  Serviços  Municipalizados  para  a  Câmara  Municipal,  para

posterior transferência para a Teramb, por escritura de aumento de capital da empresa. ---



Os Serviços Municipalizados venderam à Teramb maquinaria que irá ser abatida na conta

corrente dos resíduos. Já foi feito o acerto com a Câmara Municipal da Praia da Vitória

para  dar  quitação  com as  contas  da  Câmara  Municipal  de  Angra,  ficando  assim  os

Serviços Municipalizados com uma folga contabilística que não corresponde à realidade,

o que leva à questão da convergência das tarifas nos dois municípios, que no corrente

ano foi quebrada com aumentos no concelho da Praia da Vitória. Este é um problema terá

de ser pensado no próximo ano tendo em conta as orientações da ERSARA. -----------------

Na questão do pessoal, informou que se reduziu a despesa em sete colaboradores por

acordos  de  rescisão,  despedimentos,  reformas  e  óbito,  em  termos  financeiros  os

resultados não foram favoráveis, por via da indemnizações pagas. -------------------------------

O Vereador Fernando Dias questionou quantas vezes a máquina do cinema avaria por

ano e a que se devem as avarias. --------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o fabricante aponta que as avarias se devem a instabilidade

da rede elétrica, e que para se resolver a situação já se fizeram diversas intervenções

sem sucesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que está em curso do tratamento contra as térmitas no Teatro Angrense, pela

técnica do calor. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre esta questão o Vereador Fernando Dias questionou quanto custa o tratamento, por

exemplo de um andar. Ao que o Presidente informou que depende do volume de área a

tratar, porque gasta muito gás. ------------------------------------------------------------------------------

Informou que está praticamente concluída da repavimentação e colocação de galerias

técnicas na zona do Corpo Santo,  faltando apenas o calcetamento das rua laterais à

Biblioteca Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ficando apenas em falta a resolução da questão da Rua das Árvores,  questionou se

devem ser retiradas aquelas árvores e colocadas novas. –------------------------------------------

Sobre esta matéria o Vereador Nuno Melo Alves referiu que entende o sentimento dos

moradores, porque as árvores no verão deixam sobre as viaturas viscosidade derivada ao

pólen,  por  outro  lado,  deve-se  ter  em atenção que se  deve  preservar  as  árvores  na

cidade.  Já o  Vereador  Fernando Dias  entende que se  de optar  por  árvores  de folha

perene e em menor quantidade. ----------------------------------------------------------------------------

Por último, informou que está concluído o projeto para a ampliação do jardim e foram

adquiridos  os  terrenos  para  ampliação  do  Cemitério  da  Conceição,  salientou  que  o

património da autarquia cresceu de forma significativa no ano corrente, com a compra do

Solar  do  Capitão  do  Donatário  e  com a  cedência  da  parte  do  Governo  da  casa  da



Queimada, do Campo de Jogos de São Mateus e de espaços para as vias públicas no

Porto Judeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas

1.1.  Aprovação da ata n.º 24 da reunião ordinária de 14 de dezembro de 2015. - A ata foi

aprovada, com as abstenções dos vereadores Paulo Lima, Fernando Dias e

Miguel Azevedo. -----------------------------------------------------------------------------------------

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. 12848 - Pedido do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo para a

cedência gratuita de dois estrados a 10 de dezembro, necessários para a realização

da festa  de  natal  dos  presidiários  que  se  realiza  a  12 de dezembro,  ficando  o

transporte  de  ida  e  volta  a  cargo  dos  requerentes.  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 a alínea u) do n.º 1

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

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

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora



Raquel Ferreira. (665/2015/CMAH).  --------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 12787 - Pedido da Turma de Animador Sociocultural do programa PROFIJ

da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, para a cedência gratuita

do vestido da Cinderela do Cortejo Infantil das Sanjoaninas 2015, necessário para a

realização do espetáculo "A Magia dos Brinquedos", integrado no Projeto de Natal

daquela  Turma,  coordenado  pela  Formadora  Teresa  Valadão,  apresentado

publicamente  a  10  de  dezembro  na  Casa  da  Lata.  Para  ratificação  do  órgão

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

Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014,

conjugado com a alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro e com o Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

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

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (666/2015/CMAH). -----

2.3. Ent.  12498 -  Pedido da  Irmandade de Nossa Senhora do Livramento, para a

cedência  gratuita  de  dez  bilhetes  de  cinema,  para  a  sessão  infanto-juvenil  das

15h00  do  dia  5  de  dezembro,  para  os  educandos  daquela  instituição.  Para

ratificação 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 a alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro e com o Regulamento Municipal de Incentivo a

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(667/2015/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 12471 - Pedido da Agência Nacional Erasmus+, para a cedência gratuita do

Pequeno  Auditório,  de  três  salas  de  formação  e  de  apoio  logístico  e  técnico,

nomeadamente ao nível da projeção, para a realização a 15 de dezembro, das 9h00

às 17h00, de uma Ação de Divulgação dos vários programas daquela Agência, no

âmbito dos Programas Erasmus+. 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 a alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro e com o Regulamento Municipal de Incentivo a

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

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.



(668/2015/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 12881 – Pedido da Freguesia da Sé, solicitando a abertura do Jardim Público

no dia 16 de dezembro, das 18H45 às 20H00, para o evento Angra Night Runners.

Para ratificação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, 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. (669/2015/CMAH). ----

2.6. Ent.  12918  –  Pedido  da  Escola  Básica  Integrada  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  a  doação  das  bandeiras  de  Portugal,  dos  Açores  e  da  Comunidade

Europeia,  para  a  Escola  Básica  1/JI  Infante  D.  Henrique.  Para  ratificação,  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, 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. (670/2015/CMAH). --------

2.7. Ent.  12927  –  Pedido  da  Câmara  Municipal  da  Praia  da  Vitória,  solicitando  3

colaboradores,  12  equipamentos  de  rádio,  geradora,  extensões  e  uma  viatura

(15-57-VV) para acompanhar o Rali Além Mar, a realizar no dia 12 de dezembro de

2015. Para ratificação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, 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.

(671/CMAH/2015) ---------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 12722 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para utilização não

regular do Campo Municipal de Futebol de A.H., para realização de um treino, no

dia 7 de Dezembro de 2015 e respetiva isenção de taxas. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, 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.

(672/CMAH/2015). --------------------------------------------------------------------------------------



2.9. Ent. 12889 - Pedido da Inetese, solicitando utilização, e isenção de pagamento do

Pavilhão Municipal, no dia 16 de Dezembro das 15H30 às 16h00, para realização

de  "treinos/jogos  internos".  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, 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. (673/CMAH/2015). ----------

2.10. Ent. 13074 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para utilização do

Campo de Municipal  de Angra  do Heroísmo,  para realização  de cinco jogos  do

campeonato INATEL, nos dias 19 de Dezembro de 2015, 16 e 30 de Janeiro, 20 de

Fevereiro e 12 de Março de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 400€.

Para ratificação do executivo a autorização para o jogo do dia 19 dezembro, nos

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

do órgão executivo os restantes dias solicitados, 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 do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas

de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (674/CMAH/2015). ----------

2.11. Ent. 12743 - Pedido do Sport Club Salão, para utilização do Campo de Futebol de

São Mateus, para realização de quatro jogos do campeonato INATEL, nos dias 12 e

19 de Dezembro de 2015, 23 de Janeiro e 20 de Fevereiro de 2016 e respetiva

isenção de taxas no valor de 320€. Para ratificação do executivo a autorização para

treino nos dias 12 e 19 de dezembro, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º

75/2013 de 12 de setembro e deliberação do órgão executivo os restantes dias, 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 do n.º  2 do

artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles. (675/CMAH/2015). -----------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent.  2427 -  Proposta da  Vereadora Raquel Caetano Ferreira,  de Regulamento

para o Concurso de Desenho e Pintura “Angra do Heroísmo, Património Mundial”,

com  o  objetivo  de  assinalar  o  32.º  Aniversário  da  classificação  do  seu  centro

histórico, pela UNESCO, como Património Mundial, destinado aos alunos, entre os



7  e  os  12  anos  matriculados  nos  estabelecimentos  de  ensino  de  Angra  do

Heroísmo, com a atribuição de prémios monetários aos três primeiros classificados,

respetivamente de 75, 45 e 30 euros. 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 a alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º

3, 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.

(676/CMAH/2015). --------------------------------------------------------------------------------------

3.  Aprovação de minutas

3.1. Ent.  2488 – Minuta do protocolo entre o Município  de Angra do Heroísmo e as

Unidades Orgânicas de Gestão Escolar do Concelho de Angra do Heroísmo. Para

ratificação, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.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. (677/CMAH/2015). -------

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. 12959 – Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, solicitando

transporte para os dias 11, 12 e 14 de janeiro de 2016, para efeitos de uma visita de

estudo à oficina de Olaria do artista Renato Costa e Silva. Para deliberação, 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, autorizou este pedido. (678/CMAH/2015). 



4.2. Ent.  12954  –  Pedido  da  Escola  Secundária  Jerónimo  Emiliano  de  Andrade,

solicitando transporte para o dia 15 de janeiro, para efeitos de uma visita de estudo

à  biblioteca do escritor Álamo de Oliveira, sito no Raminho. Para deliberação, 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, autorizou este pedido. (679/CMAH/2015). 

4.3. Ent. 12920 - Pedido do  Museu de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência e

plantação  de  três  ligustros  no  adro  do  Museu,  com  vista  a  substituição  de

espécimes subdesenvolvidos. 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, autorizou este pedido. (680/CMAH/2015). 

4.4. Ent. 12849 - Pedido do Grupo Informal de Jovens de Angra do Heroísmo, para a

cedência  gratuita  de  dez  bandas  desenhadas  sobre  a  história  de  Angra  do

Heroísmo, e de dez selos internacionais das sanjoaninas 2015 para ofertarem o

grupo de jovens finlandeses aquando da sua visita de intercâmbio à Finlândia, de 26

de dezembro a 4 de janeiro de 2016, no âmbito do Programa Europeu "Juventude

em Ação". Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º,

n.º 1, alínea f), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado, conjugado com o

artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido. (681/CMAH/2015). ---------------------------

4.5. Ent. 12946 - Pedido da  Ordem dos Psicólogos, para a cedência ou aluguer de

uma sala de formação, com projetor multimédia para a realização de uma ação de

formação a realizar-se a 9 de janeiro de 2016, 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.  -   A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.

(682/CMAH/2015). --------------------------------------------------------------------------------------



4.6. Ent. 12363 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, para utilização

ocasional  regular  do  Pavilhão  Municipal,  para  realização  do  "  Encontro  de

Escolinhas 2016", nos dias 30 de Janeiro, 27 de Fevereiro, 19 de Março, 23 de Abril

e 28 de Maio de 2016 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 do

n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Vereador Guido Teles. (683/CMAH/2015). ------------------------------------------------------

5. Autos de vistoria,  receções e relatórios de obras

5.1. Ent.  766  –  Auto  de vistoria  e  conta  final  para  efeitos  de  receção  provisória  da

Empreitada de Reabilitação e Criação de Arruamentos do Concelho – Pacote

4.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  municipal,  nos  termos  do  Código  de

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. ---------

    A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou os  documentos  em causa.

(684/CMAH/2015). --------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent.  13075  –  Auto  de  receção  provisória  e  conta  final  da  Empreitada  de

Reabilitação e Criação de Arruamentos do Concelho – Pacote 4.2, remetidos

pela Firma Costa Poim – Fiscalização, Estudos e Projetos de Engenharia Lda. para

aprovação  da  Câmara  Municipal,  nos  termos do Código  de  Contratos  Públicos,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou os documentos em causa. (685/CMAH/2015). --------

5.3. Ent.  13076 –  Auto de receção provisória da Empreitada para construção do

Pavilhão  Desportivo  da  Escola  Básica  do  Posto  Santo,  remetido  pela  firma

Costa Poim – Fiscalização, Estudos e Projetos de Engenharia, Lda, para aprovação

da Câmara Municipal, nos termos do Código de Contratos Públicos , aprovado pelo

Decreto-Lei  n.º  18/2008  de  29  de  Janeiro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou os documentos em causa. (686/CMAH/2015). ---------------

5.4. Ent. 13077 – Comunicação da firma Costa Poim – Fiscalização, Estudos e Projetos



de Engenharia, Lda, remetendo a  conta final da empreitada e Construção do

Pavilhão Desportivo do Posto Santo, para aprovação da Câmara Municipal, nos

termos do Código de Contratos Públicos , aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de

29 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou os documentos

em causa. (687/CMAH/2015). ----------------------------------------------------------------------

5.5. Ent.  3442 – Comunicação da Arquiangra – Arquitetura e Engenharia Unipessoal,

Lda,  com  o  auto  de  receção  provisória  e  a  conta  final  da  empreitada   de

Construção do Pavilhão Desportivo do Posto Santo, para aprovação da Câmara

Municipal, nos termos do Código de Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei

n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou

os documentos em causa. (688/CMAH/2015). ------------------------------------------------

6. Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território da Ilha Terceira

6.1. Ent.  2222  –  Proposta  de  deliberação  que  aprova  a  elaboração  do  Plano

Intermunicipal de Ordenamento do Território da Ilha Terceira.  Para aprovação

do órgão  executivo  municipal,  nos  termos  do  artigo  81.º  do  Decreto  Legislativo

Regional n.º 35/2012/A de 16 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

aprovou esta proposta. (689/CMAH/2015). --------------------------------------------------

7. Instituição do Dia Municipal do Bombeiro

7.1. Ent. 2493 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser instituído o Dia

Municipal do Bombeiro,  a 8 de dezembro, dia da comemoração da padroeira da

Associação  Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta. (690/CMAH/2015).

8. Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2016

8.1. Ent. 2494 - Estabelece o fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2016,

nos termos do n.º 2.3.4.3. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. -

A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta.

(691/CMAH/2015). ---------------------------------------------------------------------------------------

9.     Carta Educativa de Angra do Heroísmo



9.1  Ent. 2489 – Deliberação que aprova a Carta Educativa de Angra do Heroísmo, nos

termos do Decreto Legislativo Regional n.º  27/2005/A, de 10 de novembro e da

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

submeter à aprovação do órgão deliberativo. ---------------------------------------------------

Sobre esta matéria o Vereador Fernando Dias entende que analisado o documento,

existem dados que tem de ser revistos, como a questão do património natural onde

são indicadas espécies que não existem no concelho, dados sobre o desemprego,

número  de  piscinas,  assim como está  em falta  a  questão  da  monitorização  da

aplicação do plano. -------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente comprometeu-se em rever o documento. --------------------------------------

A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  remeter  o  documento  à

Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. (692/CMAH/2015). --------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent.  12754  –  Ofício  da  Direção  Regional  da  Agricultura,  agradecendo  pela

cedência  das  instalações  do  Centro  Cultural,  bem  como  pela  disponibilidade  e

simpatia  dos  técnicos  afetos  ao mesmo.  Para  conhecimento  do órgão  executivo

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

10.2. Ent. 12439 – E-mail do Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à Violência

Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória,  agradecendo pela

disponibilidade  e  colaboração,  tanto  da  Câmara  Municipal  como dos  seus  colaboradores,

aquando da realização da exposição de fotografia Mulheres pelo Mundo. Para conhecimento

do órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade, aprovou

esta proposta.  -------------------------------------------------------------------------------------------



Fora da agenda

Ent. 10212 e 10663 – Proposta de minuta de protocolo entre o Município de Angra

do Heroísmo e a Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha

Terceira – APALIT, que concretiza o processo de cancelamento de duas licenças de

transporte público de veículos automóveis ligeiros de passageiros (táxis), nos termos

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

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  do  protocolo  em  causa.

(693/CMAH/2015). ---------------------------------------------------------------------------------------

Int. 2572 – Pedido de apoio da Universidade dos Açores para o funcionamento do

Laboratório  de  Hidráulica  e  Mecânica  de  Fluídos  do  Campus  de  Angra  do

Heroísmo, no valor de 13.653,00€, nos  termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º, da

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

deliberou atribuir o apoio proposto. (694/CMAH/2015). -----------------------------------



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

encerrada a reunião, pelas quinze horas e quarenta 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, 23 de dezembro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _____________________________


