CÂMARA MUNICIPAL
DE
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No dia dezassete de julho de dois mil e quinze realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------

Pelas 10:07 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 se encontra
concluída a substituição da lâmpadas por tecnologia LED das ruas da Sé, São
João e Direita, seguindo-se a substituição das lâmpadas no largo Prior do
Crato. Referiu que a continuidade deste processo, era mais complexo, nos
restantes espaços, uma vez que não existem LED's para o tipo de encaixe das
luminárias, o que tornava o processo mais dispendioso e que teria de ser
coofinanciado. -------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves chamou a atenção para uma lâmpada que não
estava a funcionar na esquina entre a rua de S. João e a rua da Rosa. ----------O Presidente informou que se continuava na indefinição quanto à candidatura
da obra da Escola de Santa Bárbara, o que significava que a obra não podia
ser concluída sem a candidatura aprovada. ----------------------------------------------Em relação à obra da calçada na rua dos Minhas Terras, informou que a obra
estava atrasada devido à colocação de condutas das empresas de
telecomunicações, para se remover os fios que se encontravam nas paredes.
Esta situação decorre da reunião mantida com o Arquiteto José Parreira e as
empresas, onde foi exigido a colocação de um material com as caraterísticas
necessárias ao enterramento dos cabos. --------------------------------------------------Informou também que a EDA estava a proceder ao enterramento dos cabos
junto à rotunda da Praça de Toiros. ---------------------------------------------------------2

Quanto ao Pavilhão do Posto Santo, referiu que já estava resolvida a situação
entre o empreiteiro e o projectista e que iriam dar continuidade à obra em
breve. ------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que se estava a proceder à substituição integral do teto do Pavilhão
Multiusos, para se resolver o problema das infiltrações, assim como à
separação de redes de eletricidade e comunicações, que eram comuns aos
outros equipamentos municipais existentes na zona. ----------------------------------Deu conta também que as obras de abastecimento de água em São
Bartolomeu estavam a correr bem, já as da Canada de Belém, encontravam-se
ligeiramente atrasadas, por que foi dado prioridade às indicadas em primeiro
lugar em virtude das festas tradicionais nos Regatos. ---------------------------------Informou que a obra e montagem do Skate-Park já se encontravam concluídas,
o que iria permitir que os praticantes se concentrassem naquele espaço, e se
deixasse de praticar em zonas que provocavam danos no património. -----------Por outro lado, comunicou que já foram corrigidas as placas de informação
histórica, e que as estruturas dos antigos celeiros estavam praticamente
demolidas, ficando apenas em falta a pintura dos silos. ------------------------------Por último, informou que recebeu a visita de estudo do Curso de Oficiais a
Generais da Forças Armadas, a Embaixadora Britânica, Kirsty Hayes, onde foi
abordada a possibilidade de investimentos no Parque Tecnológico e da
Teixeira e Duarte, onde foi discutido o pré-projeto para conversão do edifício do
antigo hospital em residências assistidas com a tipologia de T1. -------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou que já se iniciou o Angra em Festa. ------A Vereadora Catarina Matias deu conhecimento do mau estado de
conservação do trilho da Furna do Enxofre, que não permitia a deslocação dos
visitantes nas melhores condições, por se encontrar com muita flora. O
Presidente informou que irá solicitar ao Parque Natural de Ilha que mandasse
proceder à limpeza. -------------------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.

Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 12 da reunião ordinária de 3 de julho de 2015. - 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. P.º 13/2012/83 - Requerimento datado de 1 de julho corrente, de Durvalina
Maria Pacheco de Melo, residente no Refugo, n.º 183, freguesia de Porto
Judeu, solicitando a isenção da taxa no valor de € 214,77 (duzentos e
catorze euros e setenta e sete cêntimos), conforme previsto na alínea c),
do n.º 1, do artigo 7.º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela emissão
do alvará de construção, respeitante às obras de beneficiação da moradia
acima identificada, por ter sido integrada em programa de reabilitação
urbana da iniciativa governamental. Mereceu o parecer positivo do
arquiteto municipal. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos
termos do n.º 3, artigo 35.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. (368/2015/CMAH)----------------4

2.2. P.º 01/2009/142 – Requerimento datado de 15 de Junho findo, da
Associação Espírita Terceirense, com sede na Canada da Luciana, n.º
8, freguesia de Santa Luzia, solicitando a isenção da taxa no valor de €
300,00 (trezentos euros), conforme previsto na alínea c), do n.º 2, artigo
6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, pela prorrogação do prazo do
alvará referente à construção do edifício sede, no prédio sito na Canada
da Luciana, freguesia de Santa Luzia. Mereceu o parecer do Arquiteto
Municipal. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do
n.º 3, artigo 35.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. (369/2015/CMAH) -------------------------------

2.3. Ent. 5810 - Pedido da Creche e ATL Rural "Olhar Infantil", solicitando
apoio na cedência do campo de ténis para os alunos daquela instituição
praticarem ténis em alguns dias de julho e agosto. Para ratificação do
órgão executivo 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. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (370/2015/CMAH) --------------------

2.4. Ent. 6152 - Pedido da Associação de Basket da Ilha Terceira,
solicitando o empréstimo da coluna de som, afeta ao Desporto, para os
dias 1, 2 e 3 de julho de 2015. Para ratificação do órgão executivo
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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (371/2015/CMAH) ----------------------------------------

2.5. Ent. 6258 – Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando
autorização para a utilização das piscinas municipais, com isenção de
taxas, no dia 16 de julho. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 do n.º 3 do artigo 35.º da
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Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador
Guido Teles. (372/2015/CMAH) ------------------------------------------------------

2.6. Ent. 5967 - Pedido da Associação de Desenvolvimento Rural GRATER,
para a cedência gratuita do Grande Auditório do CCCAH para a
realização de duas reuniões no dia 7 de julho, pelas 18:00 e pelas 23:00
horas, bem como apoio logístico, com montagem das mesas de reuniões
em formato U, e de apoio técnico ao nível de luz, som e projeção. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea c), do n.º 2,
do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com da
alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do 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. (373/2015/CMAH) -------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 4963 – Pedido do Clube de Golfe da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a realização do torneio de Golfe Sanjoaninas 2015. 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 n.º 33 do n.º 3 e 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. (374/2015/CMAH) ----------------------------------

2.8. Ent. 710 – Proposta de atribuição de um apoio no valor de €2.500,00 à
Delegação da Terceira da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo em vista
cobrir as despesas com a presença das várias equipas e equipamentos
de prevenção durante as Festas Sanjoaninas 2015. Para ratificação do
órgão executivo 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. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (375/2015/CMAH) -------------

2

2.9. Ent. 3029 - Pedido do Cine-Clube para para a cedência gratuita do
Pequeno Auditório, apoio técnico e logístico, bem como receita da
bilheteira

da

exibição

do

filme/documentário

"Cowspiracy - The

sustainable Secret", entretanto apurada em 187,50 euros, quantia à qual
terá de ser subtraído o IVA. 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.(376/2015/CMAH) --------------

2.10. Ent. 4054 - Pedido da JAÇOR - Juventude dos Açores, solicitando apoio
financeiro (€6000) e cedência do Teatro Angrense, para realização da 4ª
Edição do "+ JAZZ". Para ratificação do órgão executivo municipal, da
atribuição de um subsídio no valor de €6.000,00 e a cedência do citado
espaço 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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (377/2015/CMAH) -----------------------------------------

2.11. Ent. 6196 - Pedido da Comissão das Festas de Santo António da Serra
da Ribeirinha para a cedência gratuita de um quiosque retangular,
necessário à logística das referidas festividades. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea d), do
Regulamento Municipal de Taxas, 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 Presidente
da Edilidade. (378/2015/CMAH) ------------------------------------------------------

2.12. Ent. 5884 - Pedido da Universidade dos Açores para cedência gratuita
do Grande Auditório do CCCAH, a 10 de julho, bem como apoio logístico
e técnico, ao nível de luz, som e projeção, para a realização da Cerimónia
de entrega de Diplomas aos alunos do 4.º ano da Licenciatura em
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Enfermagem, prevista para ter início pelas 13:00 horas. 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 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. (379/2015/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. 6605 - Pedido da JAÇOR - Juventude dos Açores, solicitando
apoio financeiro e logístico para a realização do Festival Azure 2015. ----Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €10.000,00, bem
como o apoio logístico, mediante a renovação do protocolo. 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, concordou com a renovação deste
protocolo. (380/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------

3.2. Ent. 5995 - Pedido da Cooperativa de Interesse Público PRAIA
CULTURAL, para a cedência gratuita de 7 barracas de madeira, de 6 a
12 de agosto, necessárias no âmbito da realização das Festas da Praia
2015, "Ao Ritmo da Música", para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de
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12 de setembro, conjugado com o artigo 6.º, n.º 2, alínea b) do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido. (381/2015/CMAH) --------------------

3.3. Ent. 3255 - Pedido do Sport Clube Barreiro, solicitando apoio da CMAH
para reparação da torre da base de iluminação do campo de jogos. 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor
de €731,50. (382/2015/CMAH) --------------------------------------------------------

3.4. Ent. 7395 – Revogação da deliberação de 8 de maio de 2015 que atribuiu
à

PejAçores

– Associação

Parlamento

Europeu

de

Jovens

Açoreanos um apoio no valor de €6.000,00, para realização do +Jazz
(4.ª edição), tendo em conta que o evento em causa foi assumido pela
JAÇOR – Juventude dos Açores. 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,
revogou a deliberação citada. (383/2015/CMAH) -----------------------------

4.

Direito de superfície do Parque Industrial de Angra do Heroísmo

4.1. Ent. 541 - Requerimento enviado por José Maria Moniz Ferreira, dando
conta que não mantém interesse no direito de superfície sobre o lote 38
da ZIAH, sito no Rua Basílio Simões, freguesia do Porto Judeu, descrito
na Conservatória do Registo Predial com o n.º 2530 e inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 1455º, de freguesia do Porto Judeu, bem
como solicita o não pagamento de duas prestações sucessivas referentes
ao mesmo direito de superfície, atendendo à impossibilidade do
pagamento das mesmas, para autorização da Câmara Municipal no
sentido de resgatar a cedência do direito de superfície, a título de sanção,
por força do n.º 5 do artigo 6º e da alínea a) n.º 2 do artigo 8.º, ambos do
Regulamento do Parque Industrial e da clausula décima da escritura de
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constituição do direito de superfície realizada a 9 de novembro de 2005,
bem como autorizar a imputação ao requerente do total em dívida no
valor de € 891,36, acrescido dos juros de mora, em sede de execução
fiscal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido,
nos termos propostos. (384/2015/CMAH) ---------------------------------------

INFORMAÇÕES

6.

Documentos para conhecimento

6.1. Int. 783 - Despacho – Determina que o Serviço de Metrologia deixe de
estar na dependência da Unidade de Serviços Integrados da CM,
passando a integrar o Laboratório Municipal de AH dos SMAH. -------------Relativamente o este assunto, o Presidente justificou que a alteração se
deve à necessidade de se dotar o Serviço de Metrologia de espaço e
equipamento adequados, assim como fazer depender o metrologista de
supervisão técnica adequada para satisfazer as regras e exigências a que
o serviço está sujeito para a sua acreditação. Salientou ainda que esta
mudança vem ao encontro das

recomendações e avisos do Instituto

Português da Qualidade, que culminaram com o compromisso de
satisfazer os requisitos sob pena da perda do serviço. -------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------

6.2. Ent. 6447 – Ofício da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, dando
conhecimento de um voto de congratulação aprovado em sessão de 8-062015, pela realização da XIX Edição dos Jogos das Ilhas. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------

6.3. Ent. 6203 – Ofício da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento de
Angra do Heroísmo, agradecendo pela escola da utente daquela
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Instituição, Sara Costa, para camareira do cortejo de abertura das Festas
Sanjoaninas 2015. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------

6.4. Ent. 6167 – Ofício da EB1/JI de Bobadela, agradecendo pela colaboração
aquando da deslocação de um grupo de crianças a esta Ilha. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------

6.5. Ent. 6445 – Ofício da AMI – Assistência Médica Internacional,
agradecendo pela Câmara Municipal ter convidado aquela Instituição a
estar presente no “Cantinho Solidário”, aquando das Festas Sanjoaninas
2015. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------

6.6. Ent. 6342 – Ofício da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Terceira, EM, remetendo o relatório de contas
do primeiro trimestre de 2015. 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 quarenta 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, 17 de julho de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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