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No dia dois de março de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do

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

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

Pelas  09:37  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Miguel Bezerra questionou o ponto

da situação do alargamento do espaço de estacionamento de deficientes junto à

Escola Básica de Angra do Heroísmo. ------------------------------------------------------------

O  Vice-Presidente  José  Gaspar  Lima  informou  que  os  meios  operacionais  já

estavam a tratar do assunto, assim como de outros lugares na centro urbano com o

mesmo objectivo. -------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra questionou se a Câmara tinha sido consultada quanto

ao  cancelamento  da  linha  lilás,  ligação  marítima  de  passageiros  que  liga  a

Horta/São Roque/Calheta/Angra do Heroísmo, considerando que se trata de linha

importante para a distribuição de visitantes pelas ilhas, e qual o ponto da situação

da construção da rampa “roll on, roll off” do Porto das Pipas. ------------------------------

O Vice-Presidente José Gaspar Lima informou que a Empresa AtlanticoLine apenas

tinha comunicado a decisão à posteriori, tendo justificado a opção na sequência do

acidente do navio Mestre Simão e à indisponibilidade de navios para operar aquela

linha nos próximos dois anos. Para colmatar a situação aumentaram as ligações da

linha amarela com escala na Praia da Vitória. --------------------------------------------------

Salientou que  o  Presidente  da  Câmara fez  saber  à  Atlanticoline  e  ao  Governo

Regional que a decisão prejudicava Angra do Heroísmo e já prestou declarações

públicas manifestando o desagrado pela decisão, uma vez que a Linha Lilás no

último ano, entre 15 de junho a 15 de setembro, com duas viagens por semana,

transportou 6.559 passageiros, numa média de 201 a 202 passageiros por viagem,

sendo assim uma rota viável para a empresa. --------------------------------------------------
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A  Vereadora  Rita  Andrade  lamentou  que  sempre  que  há  um  problema,  a

penalização recai sempre sobre a Terceira. -----------------------------------------------------

Questionou a razão pela qual o Município de Angra do Heroísmo não se encontrar

representado  na Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL. ------------------------------------------

O Vice-Presidente José Gaspar Lima informou que o Município não está presente

em separado porque o pavilhão dos Açores, não disponibiliza um espaço condigno

aos Municípios. A opção seria o aluguer de um espaço próprio, mas estudado o

custo/beneficio entendeu-se que não seria o mais adequado. Entende que deveria

haver  um pavilhão onde se promova todos os municípios ou ilhas,  como foi  já

veiculado por outros Municípios que estão presentes na mostra este ano. -------------

A Vereadora Raquel  Ferreira referiu que a divulgação feita através das cidades

geminadas, da Organização do Património Mundial, e da realização de congressos

tem mais efeito na promoção do que a BTL. ----------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação  da  ata  n.º  4  da  reunião  ordinária  de  16  de  fevereiro  de

2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do

Regulamento Municipal  de Incentivo  a Atividades de Interesse Municipal  e

isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,

do  Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  do  n.º  3  do  artigo  35.º,  da  Lei  n.º

75/2013, de 12 de setembro
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2.1.  Ent.  166  -  Pedido  da  Câmara  de  Comércio  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando a instalação de duas tendas na Praça Velha, 100m2 cada, 20 mesas, 40

cadeiras e instalação de iluminação, para a realização do evento "Feira de Viagens"

nos dias 17 e 18 de fevereiro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugada 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.

(96/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 1637 - Pedido da Ordem dos Psicólogos Portugueses, solicitando apoio na

cedência de sala do Centro Cultural  e de Congressos de Angra do Heroísmo e

StartUp para realização de evento. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugada 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.(97/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 2483- Pedido da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, solicitando

apoio para exibição de filme, inserido nas comemorações do seu aniversário. Para

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

33.º, conjugada 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.(98/2018/CMAH)--------------------------------------------------

2.4. Ent. 2704 – Pedido da Freguesia da Terra Chã, solicitando o empréstimo de

sete cavaletes a fim de serem utilizados na exposição inserida nas comemorações

do 90.º aniversário da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã. Para ratificação do

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

conjugada 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
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Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles.(99/2018/CMAH)--------------------------------------------------

2.5.  Ent.  2020  –  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

solicitando  apoio  no  transporte  de  60  alunos  daquela  escola  para  a  Biblioteca

Pública e Arquivo Luís da Silva Ribeiro e respetivo regresso, no dia 9 de fevereiro, a

fim de assistirem a um encontro com a escritora Alice Vieira. Para ratificação do

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

conjugada 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.(100/2018/CMAH)------------------------------------------

2.6.  Ent.  594 – Pedido da  Associação de Jovens Açorianos UPA,  solicitando

apoio para a realização do “II Encontro Nacional de Estudantes Açorianos”. Para

ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de €

1.000,00, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação 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.(101/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.7.  Ent.  1643  –  Pedido  do  Seminário  Episcopal  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando apoio para realização das II Jornadas de Teologia do Seminário, que

decorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1 de março. Para ratificação do órgão

executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de €118,04, nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação 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.

(102/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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2.8. Ent. 2672 – Pedido do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores,  solicitando  a  cedência  de  30  cadeiras  e  algumas  mesas  para  o  Dia

Mundial da Proteção Civil, que ocorre no dia 1 de março. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugada 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.(103/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. 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

3.1.  Ent.  2110-  Pedido da  ACRA -  Associação de Consumidores da Região

Açores, solicitando apoio na cedência do pequeno e grande auditório do Centro

Cultural  e  Salão  Nobre,  para  eventos  formativos  a  decorrer  entre  13  e  16  de

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

n.º  1  do  art.º  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, autorizou este pedido.(104/2018/CMAH)----------------------------

3.2. Ent. 1024 - Pedido da Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores,

solicitando apoio na cedência de uma sala de formação do Centro Cultural e de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de formação. Para deliberação

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

autorizou este pedido.(105/2018/CMAH)-------------------------------------------------------
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3.3. Ent. 1747 - Pedido da Inspeção Regional do Trabalho, solicitando apoio na

cedência do Teatro Angrense para realização de evento  de lançamento nacional

da  campanha  2018-2019  da  Agência  Europeia  para  a  Segurança  e  Saúde  no

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

do n.º 1 do art.º 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, autorizou este pedido.(106/2018/CMAH)-----------------------------

3.4.  Ent.  2009  -  Pedido  do  INATEL  -  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  apoio  na  cedência  de  sala  da  formação  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de eventos formativos entre 1

de março e 10 de abril. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do art.º 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, autorizou este pedido.(107/2018/CMAH)-

3.5. Ent. 2500 – Pedido do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, EPER,

solicitando apoio na cedência do pequeno auditório, foyer, salas de formação 1, 2 e

3 do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, e respetivo apoio

técnico de som e projeção, para realização das I Jornadas de Cuidados Intensivos

e Emergência da Ilha Terceira, de 17 a 21 de setembro. Para deliberação do órgão

executivo  municipal  nos  termos  da  alínea  u)  do  n.º  1  do  art.º  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, autorizou este

pedido.(108/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 2294 - Proposta do  Conservatório Regional de Angra do Heroísmo,

solicitando apoio na cedência do foyer do  Centro Cultural e de Congressos de

Angra do Heroísmo para realização da 9.ª Edição dos concertos "Do Romantismo

ao Impressionismo",  no  dia  2  de  março.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.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,  autorizou  este  pedido.

(109/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.7.  Ent.  966  -  Proposta  do  Grupo  de  Teatro  Alpendre,  solicitando  apoio

financeiro  de  €5.000,00  (cinco  mil  euros)  para  dinamizar,  em  parceria  com  o

Município,  atividades no âmbito dos dias mundiais da poesia e do teatro.  Para

deliberação  do  órgão  executivo  municipal  a  atribuição  de  €5.000,00  (cinco  mil

euros) 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,  deliberou  atribuir  o

subsídio proposto (€5.000,00)-(110/2018/CMAH)-------------------------------------------

3.8. Ent. 10768 – Pedido de  Lara Costa,  solicitando apoio para a edição de um

livro – romance. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. 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,  deliberou  atribuir  o  subsídio  proposto  (€1.000,00)

(111/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.9. Int. 511 – Proposta do Vereador Guido Teles,  no sentido de ser atribuído o

apoio de €250,00 a cada grupo de bailinho,  comédia  ou dança,  que atuou no

Carnaval  2018,  no  Teatro  Angrense.  As  respetivas  transferências  deverão  ser

efetuadas à medida que os elementos necessários sejam recebidos na Edilidade,

de forma a não atrasar o pagamento dos grupos que se mostraram diligentes na

entrega  da documentação.  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 esta proposta.

(112/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4. Contratos interadministrativos – aprovação de projetos
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4.1.  Int.  441  –  Proposta  do  Presidente  da  Câmara, no  sentido  de  serem

aprovados  os  projetos  referentes  aos  contratos  interadministrativos  celebrados

com as Juntas de Freguesia. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos

termos  do  artigo  120.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(113/2018/CMAH)------------

5. Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional

5.1. Int. 517 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser proposto ao

departamento  da  administração  regional  autónoma  competente  em  matéria  de

ordenamento  do  território,  a  alteração  da  delimitação  de  Reserva  Ecológica

Nacional na zona da bacia dos Cinco Picos. Para aprovação do órgão executivo

municipal,  nos termos das disposições conjugadas do artigo 16.º  e do n.º 1 do

artigo  11.º  do  Regime Jurídico  da  Reserva  Ecológica  Nacional,  aprovado  pelo

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º

239/2012, de 2 de novembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou

esta proposta. (114/2018/CMAH)-----------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 1405 – Ofício da  Ana A. Santos C. Sousa Góis & Associado, SROC,

Lda.,  remetendo o Relatório Intercalar de Auditoria – contas de 30-06-2017 e o

Relatório Anual de Auditoria – contas de 31-12-2016. Para conhecimento do órgão

executivo  municipal  e  posterior  envio  ao  órgão  deliberativo  também  para

conhecimento. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou enviar à

Assembleia Municipal também para conhecimento.--------------------------------------
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6.2. Ent. 2087 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo uma comunicação do Banco Alimentar Contra a Fome – Terceira, dando

conta que a campanha realizada de 1 a 3 de dezembro de 2017 terminou com

sucesso  e  agradecendo  pela  sempre  pronta  ajuda  dos  SMAH,  ao  colocar

graciosamente à disposição daquela entidade contentores para deposição seletiva

de  resíduos.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

6.3. Ent. 2458 – Ofício da AMI – Assistência Médica Internacional, agradecendo

pela  inestimável  e  fundamental  colaboração da Câmara com aquela  Instituição.

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

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

        6.4. Ent. 2508 – E-mail do Instituto Pedro Nunes – Associação para a Inovação

e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia,  remetendo Relatório Intercalar –

Apoio técnico-científico do Projeto de Reabilitação da Igreja de São João Baptista

em 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 dez horas e vinte e três 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, 2 de março de 2018.--------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_______________________________
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