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No dia três de maio de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões do

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

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

Pelas  09H40  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                     

Antes da Ordem do Dia

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que no próximo dia 21 de

junho será inaugurada a obra de ampliação do Jardim Público que corresponde ao

aumento de uma área de cerca de 9000m2 e à inauguração da estátua a D. Afonso

VI, no Pico das Cruzinhas, Monte Brasil,  Rei de Portugal que esteve exilado na

Fortaleza de São João Baptista de 21 de junho de 1669 a 20 de agosto de 1674. --

Referiu que a colocação desta estátua, da autoria do escultor Rui Goulart, marca

início  das comemorações dos 350 anos da chegada de D.  Afonso VI  a  Angra,

seguindo-se o abordagem do tema durante os 10 dias das Festas Sanjoaninas,

culminando com a realização do colóquio no mês de julho, numa parceria entre o

Município e o Instituto Histórico da Ilha Terceira. -----------------------------------------------

Informou que no âmbito das obrigações municipais de promover a publicação de

documentos  que  perpetuem  a  história  do  município,  recentemente  houve  a

apresentação da 2.ª edição do livro “Angra do Heroísmo, Ilha Terceira (Açores).

Seus  títulos,  edifícios  e  estabelecimentos  públicos”,  de  Félix  José  da  Costa,

coordenada por Maria Manuela Velásquez Ribeiro, e que se encontram no prelo as

publicações a 2.ª edição da “Memória sobre a Ilha Terceira”, de Alfredo da Silva

Sampaio, e “Alma e Memória”, de Carlos Enes. ------------------------------------------------

Em relação ao ponto de situação das obras em curso, informou que a obra do

Fanal se encontra na fase de colocação da rede de suporte do talude e respetiva

pregagem. A reconstrução do moinho junto ao Jardim Público encontra-se em fase

final, estando em análise a função a dar à estrutura. -----------------------------------------
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A obra do Centro Interpretativo também se está a aproximar do fim, sem que até

momento se tenha conseguido financiamento para comparticipar a obra, estando

esta a ser suportada na íntegra por fundos próprios da autarquia. ------------------------

Referiu  que  o  Serviço  Florestal  já  se  encontra  a  asfaltar  o  caminho  do  Barro

Vermelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Vereadora  Rita  Andrade  solicitou  informação  sobre  a  obra  do  mercado,

considerando que ainda não foram abertos avisos do programa de financiamento

por parte do Governo Regional. ---------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que se está a aguardar desenvolvimentos. -----------------------

A Vereadora Rita Andrade chamou a atenção, embora não se trate de matéria da

competência da autarquia, para os problemas que tem vindo a ocorrer no Angra

Iate Clube, nomeadamente, a descoordenação existente que levou a que um atleta

do  clube  estivesse  ausente  de  competições  nacionais  para  a  qual  tinha  sido

apurado. Referiu ainda que a participação deste atleta nas competições nacionais

não tem implicado custos para o clube. -----------------------------------------------------------

O Vereador  Guido Teles  informou que irá  tentar  averiguar  a  questão  dado que

autarquia tem colaborado com o citado Clube. -------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade questionou o ponto da situação da obra na secção da

Associação de Humanitária de Bombeiros Voluntários. --------------------------------------

O Presidente informou que obra está adjudicada ainda falta a aprovação do DPSS .

Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde da obra. --------------------------------

Vereadora  Rita  Andrade  questionou  se  já  estava  resolvida  a  questão  entre  o

empreiteiro, fiscalização e o projetista relativo à obra do prolongamento do Fanal

até  à  Silveira.  Presidente  da  Câmara  informou  que  sim.  Que  iam  entregar  a

documentação para se avançar com o projeto -------------------------------------------------

Presidente informou que a os responsáveis pela nova fábrica de laticínios (ao pé do

aterro) já apresentou o pedido formal do lote e demais documentos e se estiver

tudo  em  conformidade,  a  Caixa  Económica  da  Misericórdia  deverá  libertar  a

garantia. Há a questão desse terreno estar dado como garantia do empréstimo da

TERAMB,  mas  o  Presidente  diz  que  se  for  necessário  a  Câmara  Municipal

assumirá a garantia para que Angra não perca esse investimento. -----------------------
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O  Vereador  Miguel  Bezerra  questionou  o  ponto  da situação  do  projeto  do

empreendedorismo social e para quando a realização do evento de druidas com

produtos regionais. -------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que está aguardar resposta da banca em relação

à primeira questão, quanto à segunda está a ser pensada para o terceiro trimestre

e tentar inserir em eventos candidatáveis. -------------------------------------------------------

Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 7 da reunião ordinária de 5-04-2019.--------------------------

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

1.2. Aprovação da ata  n.º 8 da reunião ordinária pública de 22-04-2019.---------------

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

2.1.  Ent.  1012  - Pedido  do  Centro  de  Informação  Europ  Direct  -  Açores  -

Observatório dos Açores, solicitando apoio na cedência do hall  de entrada do

Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  de

exposição. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
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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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

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

administrativo pelo Vereador Guido Teles.(276/2019/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. 18022 - Informação da Associação Cultural Burra de Milho, remetendo

o relatório final, e respetivos comprovativos de despesa, referentes ao apoio para o

plano de atividades, concedido no âmbito do contrato programa assinado com a

autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

o)  e  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. -------------

Em  relação  a  esta  matéria  a  Vereador  Rita  Andrade  saudou  o  procedimento

adotado permitido um maior rigor da utilização dos dinheiros públicos. -----------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou o seguinte: -----------------------

1 - Que as despesas apresentadas sejam consideradas como comprovativo

da 1.ª tranche do apoio recebido;

2 – Que seja autorizado pela Câmara o pedido de prorrogação de prazo para

conclusão das atividades apresentadas no plano de 2018, em conformidade

com a minuta de adenda ao contrato programa;

3 – Que a Associação seja informada que, face à deliberação camarária de

15/2/2019, em que se solicita a devolução da verba não elegível referente ao

apoio concedido para o projeto Transformart, considera-se existir uma dívida

para com o Município, pelo que a associação em causa não poderá receber
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qualquer  apoio  da  autarquia  enquanto  a  situação  não  se  encontrar

regularizada, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 2º do Regulamento de

Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal,  motivo  pelo  qual  não  será

transferida a 2ª tranche do apoio enquanto esta situação não se encontrar

resolvida.(277/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

3.2.  Ent.  13802 – Pedido da  Allegro Associação Recreativa,  solicitando apoio

para pagamento à  maestrina.  Propõe-se a atribuição de um apoio no valor  de

€900,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o)

e 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, deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€900,00)-

(278/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------

3.3.  Ent. 15041 –  Atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €1.000,00,  à  MIL  –

Movimento Internacional Lusófono, para edição do livro sobre “Pensamento e

obra de Joaquim Maria da Silva”. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos das alíneas o) e 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,  deliberou  atribuir  um

subsídio no valor proposto (€1 000,00)(279/2019/CMAH)-------------------------------

3.4. Ent. 17702 - Pedido da Associação Cultural Angra Jazz, solicitando apoio na

cedência da sala multiusos e grande auditório do Centro Cultural e de Congressos

de Angra do Heroísmo e Teatro Angrense para realização de ensaios da Orquestra.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.(280/2019/CMAH)-----------------------------

3.5.  Ent.  33 - Informação da Junta de Freguesia da Terra Chã,  remetendo o

relatório final, e respetivos comprovativos de despesa, referentes ao projeto Terra

Chã Biológica, apoiado no âmbito do Conselho Municipal da Juventude de 2016.
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Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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. --------------------------------

Em  relação  a  esta  matéria  a  Vereador  Rita  Andrade  saudou  o  procedimento

adotado permitido um maior rigor da utilização dos dinheiros públicos. ----------------

 A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou solicitar a devolução das

verbas não elegíveis no projeto em causa.(281/2019/CMAH) ------------------------

3.6. Ent.  2391 - Pedido da  Ordem dos Psicólogos - Delegação Regional dos

Açores, solicitando apoio na cedência do átrio superior do edifício dos Paços do

Concelho para exposição fotográfica "A Depressão na objetiva de um fotógrafo",

entre os dias 4 e 18 de junho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos das alíneas o) e 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.

(282/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 3708  - Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

para  a  impressão  da 2.ª  edição  da obra “Anais  da Ilha Terceira”.  Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €3.572,40. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos das alíneas o) e 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, deliberou atribuir

um subsídio no valor proposto (€3 572,40)(283/2019/CMAH)--------------------------

3.8. Ent. 3594 – Pedido de Carlos Ávila de Borba, solicitando apoio para a edição

do livro “Felicidade à Espera”. Propõe-se a atribuição de um subsídio 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  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, deliberou atribuir um subsídio no valor

proposto (€1 000,00)(284/2019/CMAH)---------------------------------------------------------
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3.9.  Ent. 3712  –  Pedido do  Coro do Conservatório Calouste Gulbenkian de

Braga, solicitando apoio no alojamento de 24 alunos e 4 professores, bem como

em transporte na Ilha, nos dias 17,18 e 20 de maio, por ocasião do XXXI Encontro

de Coros. Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie, na estadia pelo valor

total de €630,00, e no transporte no valor de €611,00 acrescido de IVA à taxa em

vigor. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e

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,  deliberou  atribuir  os  apoios  em  espécie  propostos,

nomeadamente, a estadia e transporte na Ilha.(285/2019/CMAH)--------------------

3.10. Ent.  4696 – Pedido de  Maria Manuela Pimentel Costa Sousa, solicitando

apoio para a edição do livro “Alfenim: Tradição e Arte”. Propõe-se a atribuição de

um subsídio 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 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,  deliberou  atribuir  um

subsídio no valor proposto (€1 000,00)(286/2019/CMAH)-------------------------------

3.11. Int. 1102 – Proposta no sentido de ser atribuído um apoio à Casa do Povo de

Santa  Bárbara,  para  realização  do  Bodo  Típico  Terceirense,  a  ter  lugar  em

Alenquer,  no  valor  de  €1.260,00,  bem  como  um  apoio  em  espécie  para  a

deslocação  de  três  pessoas  que  vão  preparar  a  Função.  Para  deliberação  do

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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,

deliberou  atribuir  um  subsídio  no  valor  proposto  (€1  260,00)

(287/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.12.  Ent.  13745 –  Proposta  de  minuta  de  protocolo  de  cooperação  entre  o

Município de Angra do Heroísmo e o  Lawn Tennis Club para a organização do

XXV Lawn Tennis Club - Under 14. Para deliberação do órgão executivo municipal
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nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  celebração

deste protocolo.(288/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------

4. Protocolos e contratos

4.1.  Ent.  2803 –  Contrato  interadministrativo  a  celebrar  com  a Freguesia  da

Ribeirinha,  tendo  em vista  a  obra  de  pavimentação  e  saneamento  de  águas

residuais  pluviais  na  Canada  do  Lameirinho,  no  valor  de  €18.880,00.  Para

deliberação do órgão executivo  municipal  nos termos dos artigos 117º,  118.º  e

120.º   da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro.-  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou este contrato interadministrativo.(289/2019/CMAH)------

4.2. Ent. 2987 -  Protocolo entre o Município e a Cáritas da Ilha Terceira, o qual

tem por objeto o apoio para funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças

e Jovens de Angra do Heroísmo, no valor de €9.438,03. Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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, aprovou este

protocolo.(290/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

4.3. Ent.  5581- Pedido do  Fábrica da Igreja Paroquial da Feteira, solicitando a

prorrogação do prazo para prossecução  de contrato programa assinado com a

autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

o)  e  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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(291/2019/CMAH)------------

4.4. Ent. 15944 – Protocolo entre o Município e a Freguesia de São Bento, tendo

em vista fazer face aos encargos inerentes à reabilitação do edifício sito no lugar
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do Cambalim,  utilizado para apoio  a  atividades de interesse cultural  relevantes

para o Município, como o Festival de Folclore “Folk Azores”, no valor de €9.404,73.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 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.-------------------------------

Relativamente a este assunto a Vereadora Rita Andade proposta incluir  no protocolo a

obrigatoriedade de apresentação de relatório técnico-financeiro. A proposta foi aprovada. --

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.(292/2019/CMAH) -----

Fora da Agenda

Ent. 5884 – Proposta no sentido de ser autorizado o levantamento do ónus por

parte da LADA – Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, de realização da

obra de reconstrução dos edifícios existentes no prédio urbano, sito na Canada de

São Pedro, Atrás do Adro,  Freguesia da Ribeirinha, no prazo de cinco anos. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) 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, aprovou esta proposta.(293/2019/CMAH)---------------------------------

Angra do Heroísmo, 3 de maio de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_____________________________

A colaboradora que lavrou a minuta,

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

encerrada a reunião,  pelas onze horas e trinta e dois 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, 3 de maio de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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