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No dia quatro de maio 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  9:40  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 congratulou-se com

as  melhorias  da  sinalética  para  o  estacionamento  de  pessoas  portadoras  de

deficiência. ------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vice-Presidente informou que, relativamente a questões de sinalética, em breve

iriam iniciar a colocação de sinalética turística na cidade e que estava em fase de

levantamento as necessidades de indicação dos pontos de interesse no restante

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra chamou a atenção para a necessidade de disciplinar a

colocação  de  verdes  nos  contentores  do  indiferenciado,  que  estão  a  ocupar  a

quase totalidade da capacidade dos contentores. ---------------------------------------------

O Vice-Presidente informou que os Serviços Municipalizados estavam atentos a

esta situação, assim como as juntas de freguesia tem dado colaboração na recolha

dos verdes. Referiu que teria de se incrementar um trabalho de sensibilização dos

utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Vereadora  Rita  Andrade  entende  que  se  devia  apostar  na  educação  e

sensibilização na separação dos resíduos. ------------------------------------------------------

Questionou ainda o ponto da situação da recente derrocada na Baía do Fanal e se

estava salvaguardado o perímetro de segurança. ---------------------------------------------

O  Vice-Presidente  informou  que  o  perímetro  de  segurança  foi  delimitado  no

momento em que se verificou maior instabilidade da falésia e que se iria proceder à

vedação do espaço mais cedo do que o previsto no âmbito de obra de proteção

costeira que se encontrava em curso. -------------------------------------------------------------
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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.  2603  -  Pedido  da  Associação  de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e

respetiva isenção de taxas, para a realização do treino da Seleção Ucraniana de

Futsal AA Feminino, no dia 20 de fevereiro, das 12h00 às 13h30. 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, bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º,

alínea d) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º  do Regulamento 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,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(228/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Ent.  1118  - Pedido da  Comissão das Festas de Santo António das Cinco

Ribeiras 2018, solicitando a cedência de uma alcatifa velha para cobrir uma área

de 10x10m, para ser usada durante aquelas festividades que decorrem de 14 a 19

de agosto. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º 1 do art. 33.º conjugado com 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.(229/2018/CMAH)---
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1.3.  Ent.  3218 - Pedido da  Associação de Estudantes do Campus Angra do

Heroísmo, solicitando apoio logístico para realização da XXX Semana Académica.

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

art. 33.º conjugado com 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.(230/2018/CMAH)------------------------------------------------

1.4. Ent. 5104 - Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás Borba, solicitando

o  apoio  através  da  cedência  do  Relvão,  para  a  realização  de  atividades

complementares aos Jogos Desportivos Escolares, no dia 17 de abril, das 14h00 às

17h30. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º

1 do art. 33.º conjugado com 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.(231/2018/CMAH)------------

1.5. Ent. 5430 - Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra do

Heroísmo, solicitando apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e

de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento do curso de Guias

da Natureza. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º 1 do art. 33.º conjugado com 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.(232/2018/CMAH)-------------

1.6. Ent. 5438 - Pedido da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico,

solicitando  a  cedência  da  máquina  de  fumos,  e  respetivo  apoio  técnico,  para

coreografia  a  apresentar  na  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,  no

âmbito  dos  Jogos  Desportivos  Escolares.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

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

Sobre esta matéria a Vereadora Rita Andrade propôs a inclusão no protocolo de

uma norma com a obrigação de entrega de relatório técnico-financeiro. A proposta

foi aceite por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------

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

pelo Vereador Guido Teles.(233/2018/CMAH) ------------------------------------------------

1.7. Ent. 14581 - Pedido da IFBB Portugal - Federação Lusa de Cultura Física,

solicitando  apoio  financeiro  (€5000),  para  realização  do  Iron  Store  Cup  2018.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor proposto. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 33.º conjugado com 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.(234/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

1.8.  Ent.  5437  -  Pedido  da Associação  de  Estudantes  da  Escola  Básica  e

Integrada Tomás de Borba, solicitando apoio na cedência de transporte de 120

alunos, para iniciativa a decorrer no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares. Para

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

33.º conjugado com 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.(235/2018/CMAH)-------------------------------------------------

1.9. Ent. 3948 - Pedido do  Alpendre – Grupo de Teatro a requerer o coreto do

Jardim Duque da Terceira, no dia 24 de março, entre as 14h00 e as 16h30, para a

realização de uma atividade infantil.  Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 33.º conjugado com 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.----------------

5



(236/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

1.10. Ent. 5801 – Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

a cedência do Salão Nobre para o dia 4 de maio, tendo em vista a tomada de posse

dos novos corpos sociais. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do art. 33.º conjugado com 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.(237/2018/CMAH)------------

1.11. Ent. 5851 – Pedido do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os

Assuntos Parlamentares, solicitando a cedência da sala de formação da Startup

Angra no dia 30 de abril, para efeitos de apresentação do cartão Interjovem. Para

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

33.º conjugado com 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.(238/2018/CMAH)------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

2. 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

2.1. Ent. 5124 – Pedido da Associação de Kickboxing Muay-Thai dos Açores,

solicitando apoio para realização do evento “Fernando Fernandes”. Propõe-se a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €500,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos  da  alínea  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
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de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou

atribuir o apoio proposto (€500,00)(239/2018/CMAH)-------------------------------------

2.2. Ent. 2397 – Pedido da  Escola Básica Integrada dos Biscoitos,  solicitando

apoio no transporte de alunos no seguimento de um intercâmbio escolar, com a

International  Chartel  School.  Propõe-se  a  atribuição  de  um apoio  em espécie,

requisitando transporte para um passeio no dia 18 de abril, pelo valor de €250,00.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 apoio em espécie.(240/2018/CMAH)------------

2.3.  Ent.  4980 –  Pedido da  Cáritas da Ilha Terceira,  solicitando apoio para a

deslocação de um representante daquela Instituição tendo em vista a participação

na Conferência Nacional sobre Ensino Profissional. Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €134,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea 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  apoio  proposto

(€134,00)(241/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.4.  Ent.  4587 -  Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense, e respetiva logística associada,

para  realização  de  evento  de  final  de  ano  letivo.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea 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. (242/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 3483 – Revogação da deliberação da Câmara Municipal de 6-04-2018

que atribuiu um apoio de €468,00, à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba

para os  transferes dos alunos de outras ilhas, tendo em vista a participação nos

Jogos Desportivos Escolares, em virtude de ter sido feita a reserva diretamente
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pela  Autarquia  para  o  transporte  em  causa.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, revogou a citada deliberação.(243/2018/CMAH)------------------------

3.Teramb,  EM  –  nomeação  do  representante  da  Câmara  Municipal  no

Conselho de Administração

3.1. Ent. 1968 – E-mail de Paulo Ferreira Mendes Monjardino, solicitando a sua

exoneração do cargo de vogal do Conselho de Administração da Teramb, EM, em

virtude de não poder acumular a remuneração que tem nestas funções com a que

aufere  na  Universidade  dos  Açores.  Assim,  propõe-se  que  o  órgão  executivo

municipal  designe como representante naquele Conselho de Administração,

Maria do Anjo Condesso Ekstrom, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 14.º

dos Estatutos da Teramb, EM.- A Câmara Municipal, por unanimidade, designou

como representante Maria do Anjo Condesso Ekstrom, conforme proposto.

(244/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.  Projeto de Regulamento Interno de Trabalho do Município de Angra do

Heroísmo

4.1. Int. 932 - Projeto de Regulamento Interno de Trabalho do Município de Angra

do Heroísmo. Para deliberação nos termos da última parte da alínea k) do n.º 1 do

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  o  projeto  foi  apreciado  com  os  sindicatos

representantes do trabalhadores e recebeu os pareceres anexos ao processo. ------

Informou que o documento visa a uniformização de regras e critérios para todos os

trabalhadores  do  Município  e  resolver  a  criação  de  turnos  e  a  respetiva

remuneração.  Esta  última  solução  permite  aumentar  a  eficácia  do  serviço  de

abastecimento de água à população. ------------------------------------------------------------

A outra inovação relaciona-se com a necessidade de criar condições de higiene e

segurança  para  os  trabalhadores  que  realizam  tarefas  que  oferecem  alguma

perigosidade, como o trabalho em altura, em valas, condução de viaturas, entre

outros.  Com  estas  preocupações  integrou-se  no  regulamento  questões  das

despistagem  dos  consumos  de  álcool  e  de  estupefacientes,  que  ficam  na
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confidencialidade  do  serviço  da  medicina  do  trabalho,  evitando  a  criação  de

registos específicos. -----------------------------------------------------------------------------------

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  Regulamento.

(245/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

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

encerrada a reunião,  pelas dez horas e cinquenta 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, 4 de maio de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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