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No dia vinte de junho de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.-----------------------------------------------------------------Pelas 09:35 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 Vereador Fernando Dias questionou sobre
o que se tinha passado com o concurso para a música das Sanjoaninas e em
que moldes tinha sido feito e a quem foi adjudicado.------------------------------------O Presidente informou que foi realizado um concurso nos termos da lei, tendo
sido convidadas todas as empresas da região da área. A empresa que ficou em
segundo lugar reclamou junto do tribunal da decisão, o que com a alteração recente da lei, leva que o ato administrativo fique imediatamente suspenso, até
haver decisão judicial, felizmente a lei também aponta para algumas soluções,
pelo que o município evocou o estado de necessidade e o grande prejuízo que
seria a não realização dos concertos.-------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles complementou a informação referindo que o concurso
tinha três fatores: preço, qualidade do cartaz e experiência na organização de
eventos similares, a empresa que ficou em segundo lugar, apesar de apresentar um preço mais baixo em 2.000,00€, não apresentou cartaz de acordo com a
exigências do segundo fator, tendo assim ficado com classificação inferior. No
entanto, a contestação teve por base da empresa dizer que não teve conhecimento do relatório preliminar, o que não corresponde à verdade uma vez que
todo o procedimento foi realizado na plataforma eletrónica, onde está registado
que um dos sócios da empresa leu o dito relatório.--------------------------------------A Vereadora Catarina Matias perguntou se estaria a ocorrer problemas com a
segurança para a entrada no recinto dos concertos. -----------------------------------O Vice-Presidente informou que foram encontrados objetos perigosos, como
navalhas, objetos metálicos pontiagudos que poderiam por colocar em perigo
as pessoas do recinto, pelo que foram tomadas medidas de precaução.-----------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 11 da reunião ordinária de 2 de junho de 2016. - 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. 5958 - Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira para a cedência gratuita da
sala de reuniões do CCCAH, para a realização de uma reunião dos dirigentes
da associação a 31 de maio, 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
o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (353/2016/CMAH). ----------------------------------------2.2. Ent. 5988 - Pedido do Sport Clube Angrense, para utilização do Campo de
Futebol de A.H., para realização de torneio de futebol, a 4 de Junho de 2016 e
respetiva isenção de taxas no valor de 80€. 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
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Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (354/2016/CMAH). ----2.3. Ent. 6081 - Pedido da Associação de Estudantes da EBS Tomás de Borba,
para a cedência gratuita da Sala Multimédia do CCCAH, para a realização de
reunião associativa, para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em
Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 35.º,
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (355/2016/CMAH). ---------------------------------------------------------------------2.4. Ent. 5274 – Atribuição dos prémios financeiros no âmbito do concurso de
desenhos e pinturas “Angra do Heroísmo Património Mundial”, levado a cabo
nas comemorações do 32.º aniversário da classificação de Angra do Heroísmo
a Património Mundial, no valor total de €300,00. 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(356/2016/CMAH).
2.5. Ent. 5981 – Pedido da Casa do Povo de Santa Barbara, solicitando a
utilização dos jogos tradicionais do Município, a fim de realizar uma atividade
proposta no projeto “esTudo a Saltar”, no dia 14 de junho corrente, 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 Vereador Guido Teles.
(357/2016/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------2.6. Ent. 6425 – Pedido da Escola Básica 1/JI de Santa Barbara, solicitando
transporte para 14 alunos do pré -escolar, daquela escola até à Escola Básica
e Secundária Tomás de Borba, no dia 7 do mês em curso. 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(358/2016/CMAH).
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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. 6048 - Pedido do Sport Clube Lusitânia, para utilização do Campo de
Futebol de A.H., para realização de um jogo de futebol de Veteranos contra
Amigos Viseu, a 25 de Junho de 2016 e respetiva isenção de taxas no valor de
120€. 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,
autorizou este pedido.(359/2016/CMAH). -----------------------------------------------

3.2. Ent. 5909 - Pedido da Biblioteca Infantil da Biblioteca Pública e Arquivo de
Angra do Heroísmo, para a cedência gratuita de uma sala de formação e
apoio logístico para a realização das Oficinas de Verão, de 4 a 7, 11 a 14 e 25
a 28 de julho, das 14h00 às 16h00, 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.º2, alínea b) do Regulamento
Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (360/2016/CMAH). -----

3.3. Ent. 4676 – Proposta da Associação de Escoteiros de Portugal - Chefia
Regional dos Açores para aquisição de tendas para distribuição pelos
grupos, aprovada no Conselho Municipal da Juventude no âmbito do
orçamento participativo jovem. Para deliberação do órgão executivo municipal
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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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribui um
apoio no valor total de €1 915,90.(361/2016/CMAH). --------------------------------

3.4. Ent. 4686 – Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira, solicitando apoio para a
realização de exibições mensais de filmes europeus na sala de cinema da
Recreio dos Artistas. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€1.970,60. 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. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto
(€1 970,60) (362/2016/CMAH). --------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 4304 – Pedido da Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira
Drummond, solicitando apoio para realização de uma semana de culto ao
Espírito Santo. 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. - A Câmara Municipal,
por

unanimidade,

deliberou

atribuir

o

apoio

proposto

(€500,00)

(363/2016/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

4.

Contratos interadministrativos

4.1. Ent. 6575/2013 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a
Junta de Freguesia da Ribeirinha, o qual tem por objeto a delegação de
competências no que diz respeito à construção e reparação e manutenção de
infraestruturas, designadamente muros. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com
o artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

minuta

de

contrato

interadministrativo. (364/2016/CMAH). --------------------------------------------------
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4.2. Int. 1704 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de São Mateus da Calheta, o qual tem por objeto a delegação de
competências no que diz respeito à execução de projeto nas áreas: a)
construção reparação e manutenção de edifícios e outras infraestruturas; b)
aquisição de imóveis e terrenos de interesse público. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato interadministrativo.
(365/2016/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 6625 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, o qual tem por objeto a
delegação de competências no que diz respeito à execução de projeto nas
áreas: a) construção reparação e manutenção de edifícios e outras
infraestruturas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
minuta de contrato interadministrativo.(366/2016/CMAH). ----------------------

INFORMAÇÕES
5.

Documentos para conhecimento

5.1. Ent. 6428 – Comunicação de Duarte Pedro Sousa Tavares, agradecendo a
cedência do autocarro, por parte da edilidade, no âmbito da ação de formação
“Novas Abordagens, Transversais e Horizontais em Educação Sexual – VII
seminário, que decorreu em Abril, último, no Concelho de Angra. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------5.2. Ent. 6516 – E-mail da Direção Regional dos Assuntos do Mar remetendo,
para conhecimento, a classificação oficial da qualidade das águas balneares
identificadas costeiras dos Açores dos anos 2012 a 2015. Para conhecimento
do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --
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5.3. Ent. 6520 – Ofício da Polícia de Segurança Pública – Comando de Angra do
Heroísmo, agradecendo a cedência do Teatro Angrense, átrio da Câmara
Municipal e Praça Velha, aquando das comemorações do 17.º aniversário do
Comando Regional da PSP dos Açores. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------5.4. Ent. 6575 – E-mail do CCTC – Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS,
agradecendo a disponibilidade manifestada pela edilidade, no apoio da
organização

das

comemorações

do

Dia

Mundial

da

Família.

Para

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

Fora da agenda
Ent. 5486 – Protocolo entre o Município e a Universidade dos Açores, o qual
tem por objeto estabelecer as condições gerais para a participação de jovens
estudantes do Concelho de Angra do Heroísmo em atividades da Academia
Júnior da Uac, designadamente, no programa “Verão Jovem na Uac”. Para
deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo.(367/2016/CMAH) --------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e quarenta e dez 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, 20 de junho de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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