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No dia dezassete de julho de dois mil e dezassete 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 Presidente propôs que até o final do mês
de julho se tomassem as últimas decisões relativas a contratos e protocolos
para atribuição de apoios, se visitem as obras em curso e se conclua a
apresentação e inauguração de novas obras, considerando que se irá entrar
em tempo pré-eleitoral. A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------O Presidente informou que as obras do Centro Interpretativo, da Escola de
Santa Bárbara e do Percurso Pedestres estão a decorrer dentro da
normalidade, conforme os prazos previstos. Informou ainda que o concurso dos
seguros da Câmara já obteve visto do Tribunal de Contas. ---------------------------O Vereador Fernando Dias questionou qual o valor do contrato e se incluía os
Serviços Municipalizados. Ao que o Presidente informou que se tratava de um
contrato trienal no valor de cerca de seiscentos mil euros, o que reflete uma
poupança de duzentos mil euros. Quanto aos Serviços Municipalizados não foi
possível a sua inclusão no procedimento por razões técnicas relacionadas com
a elaboração do caderno de encargos. -----------------------------------------------------Por outro lado, informou que durante a presente semana se estava a proceder
à receção final da primeira fase da incineradora referente às peças móveis,
pelo que a mesma se encontra parada para substituir parte do separador dos
sólidos, que apresentava deformações. ----------------------------------------------------No que se refere ao acordo com a EDA para a compra de eletricidade, está a
ser implementado em mais de 90%, as restantes questões irão ser arbitradas
mais tarde e relacionam-se com o acerto entre a CVE e a produção eólica. -----2

O Vereador Fernando Dias questionou se o prazo de entrega definitiva da obra
era para daqui a três anos e qual era o nível de responsabilidade da empresa
relativamente à corrosão. ----------------------------------------------------------------------O Presidente informou que o prazo de cinco anos de responsabilidade era da
empresa e que se aplica à estrutura fixa cabendo-lhe resolver as da corrosão,
uma vez que a estrutura está em local sujeito a humidade e salinidade
elevadas. -------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que o Campo de Jogos da Ribeirinha estava
a ser intervencionado para colmatar o abatimento ocorrido, para tal estava-se a
proceder a nova compactação. ---------------------------------------------------------------Por último, o Presidente informou que houve o desmoronamento de um muro
na zona da Boa Hora, com consequências complicadas, uma vez que era um
acesso a três propriedades com duas casas de habitação, que se encontravam
vulneráveis, prevendo o investimento uma intervenção difícil e com custos
avultados. -------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 15 da reunião ordinária de 3 de julho de 2017. - A ata
foi aprovada, por unanimidade com as abstenções dos Vereadores Miguel
Azevedo e Nuno Melo Alves, em virtude de não terem estado presentes na
citada reunião. ------------------------------------------------------------------------------------

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,
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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. 928 – Procedimento relativo ao 3.º Concurso Municipal de Licores
Tradicionais da Ilha Terceira e Bolos Decorados que decorreu em dezembro
do ano findo. 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 Presidente
da Câmara. (375/2017/CMAH). ---------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 6765 - Pedido da Escola Básica e Integrada de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio na cedência de filme, e respetiva projeção, para
as crianças do jardim de infância da Escola da Ribeirinha. 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.

(376/2017/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 6872 - Pedido do Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA,
solicitando o apoio através da cedência do Relvão, para a realização da
atividade denominada “Bolinhas de Sabão”, no dia 7 de julho, das 10h00 às
12h30 . 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. (377/2017/CMAH). -----------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 7852 - Pedido do Regimento de Guarnição Nº 1, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino de futsal, no dia 22
de Junho de 2017, das 08h45 às 09h45. Para ratificação do órgão executivo
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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 c) do art.º 5.º, alínea c)
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. (378/2017/CMAH). -----

2.5. Ent. 8024 - Pedido da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando
utilização das Piscinas Municipais e Pavilhão Municipal de Desportos e
respetiva isenção de taxas, para o desenvolvimento das provas de natação e
patinagem de admissão ao curso de Formação profissional – PROFIJ de
Desporto, nível IV, nos dias 21 e 22 de junho. 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 c) do art.º 5.º, alínea
c) 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 Verador Guido Teles.
(379/2017/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 8696 – Pedido do Serviço Florestal da Terceira, solicitando o
empréstimo de 30 cadeiras para um evento no dia 8 de julho. 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara.
(380/2017/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 8724 – Pedido Pedido da Associação de Jet Ski e Motonáutica dos
Açores, solicitando o apoio através da cedência de 2 tendas pop-up, para a
realização do Campeonato Regional de Jet Ski, nos dias 7 e 8 de julho. 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,
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ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(381/2017/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------

2.8. Int. 1904 – Contrato de Adesão à Rede de Incubadoras das Empresas
dos Açores, celebrado entre o SDEA e o Município de Angra do Heroísmo,
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. (382/2017/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

2.9. Int. 1905 – Termo de Adesão de Membro – Protocolo para a Cooperação
e Desenvolvimento de Atividades no âmbito da Rede Nacional de Incubadoras,
celebrado entre a RNI – Associação Rede Nacional de Incubadoras e o
Município de Angra do Heroísmo. 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. (383/2017/CMAH). --------------------------

2.10. Ent. 12076 – Pedido da Junta de Freguesia de São Pedro, para apoio
nas obras de conservação a realizar no Império do Pico da Urze daquela
freguesia. 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 e do Regulamento Municipal
de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Câmara,

de

atribuição

de

um

apoio

no

valor

3.245,00

euros.

(384/2017/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
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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. Int. 955 – E-mail da Unidade da Cultura e Desenvolvimento
Económico, referente a uma parceria a realizar com o Núcleo Regional dos
Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a realização de um
“Concurso de MAIOS”. 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
apoio no valor de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco euros) para o efeito.
(385/2017/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 4321- Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio
na cedência de 100% do valor da bilheteira para fazer face às despesas do
evento "A Arte do Duo". realizado a 29 e 30 de abril. 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 no valor de € 573,75 (quinhentos e setenta e
três euros e setenta e cinco cêntimos) correspondente a 100% do valor
da bilheteira. (386/2017/CMAH). -----------------------------------------------------------

3.3. Ent. 5075 – Pedido da Filarmónica de Nossa Sra. do Pilar, solicitando
apoio financeiro para aquisição de instrumentos, estantes e material didático.
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 um apoio no valor de €
3.285,53 (três mil duzentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e três
cêntimos) para a aquisição do material pretendido. (387/2017/CMAH). ------
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3.4. Ent. 684 – Pedido da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião,
solicitando apoio financeiro para fazer face às obras de recuperação do Salão
da Ribeira Seca. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos
das alíneas p) 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 apoio no valor
de € 7.530,68 (sete mil quinhentos e trinta euros e sessenta e oito
cêntimos), para o fim solicitado. (388/2017/CMAH). --------------------------------

3.5. Ent. 12265 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, solicitando apoio
financeiro para fazer à colocação de viga galvanizada no Centro de Convívio
da Terceira Idade da Feteira. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos das alíneas p) 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 um
apoio no valor de € 670,00 (seiscentos e setenta euros) para o fim
solicitado. (389/2017/CMAH). ---------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 7490 - Pedido da Associação Cultural Burra de Milho, solicitando a
renovação do apoio para continuação do projeto "Angra Criativa". 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 um apoio no valor de €
5.000,00 (cinco mil euros), para o fim solicitado. (390/2017/CMAH). ----------

3.7. Ent. 8146 - Pedido da Astécia - Associação Terceirense de Combate à
Insuficiência Alimentar, solicitando a renovação do protocolo atualmente em
vigor. 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 renovar a atribuição do valor
constante no protocolo em vigor, respeitante ao ano de 2016 e 2017.
(391/2017/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------8

3.8. Ent. 7261 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural
e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião
modalidade alargada. 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, autorizou a cedência
solicitada. (392/2017/CMAH). ----------------------------------------------------------------

3.9. Ent. 3878 – Pedido de Maria Adelaide Andrade Valente, solicitando um
apoio para a edição do livro sobre Pedro Francisco, um herói Luso Americano.
Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. 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,
deliberou atribuir um subsídio no valor proposto. (393/2017/CMAH). --------

3.10. Ent 7505 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, Solicita apoio para
a edição do livro “José Ribeiro – Um Modesto da Ribeirinha”.Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00. 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,
deliberou atribuir um subsídio no valor proposto. (394/2017/CMAH). --------

3.11. Ent. 5676 – Pedido do Sport Club Lusitânia, para apoio em 4 passagens
para o percurso Terceira/Toronto/Terceira, com vista à deslocação da equipa de
futebol dos antigos atletas daquele clube ao Canadá. Propõe-se a atribuição de
um apoio de € 500,00. 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, deliberou atribuir um subsídio no
valor proposto. (395/2017/CMAH). –------------------------------------------------------9

3.12. Ent. 8445 – Reclamação de João Paulo Bettencourt, sobre o ruído
proveniente da esplanada situada na Rua do Pisão, freguesia de Nossa
Senhora da Conceição, e pertencente ao estabelecimento “Moinho” . Para
analise pelo órgão executivo. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou que os serviços de fiscalização da edilidade se desloquem ao
local no sentido de verificar as condições da referida esplanada.
(396/2017/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

4. 7.ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual para 2017 dos Serviços
Municipalizados de Angra

4.1. Ent. 9241 – 7.ª alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de
Investimentos daqueles Serviços. Para ratificação do ato administrativo
praticado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDSPP,

ratificou

o

ato

administrativo

praticado

pelo

Conselho

de

Administração dos Serviços Municipalizados. (397/2017/CMAH). -------------

5. Renovação de Protocolo

5.1. Ent 542 – Proposta de renovação do protocolo entre a edilidade e o
Instituto Açoriano de Cultura para 2017,

no valor de €2 500,00. 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação do protocolo.
(398/2017/CMAH). -------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 9019 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
a comunicar a contratação de serviços ao abrigo dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º
da Lei do Orçamento do Estado para 2017 – Serviços de Recolha de Resíduos
Valorizáveis no Concelho de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------

6.2. Ent. 901 – E-mail da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira,
apresentando o dossier de candidatura ao 46.º Congresso Mundial das
Academias do Bacalhau. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------

6.3. Ent. 9021 - Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, remete um Voto de Congratulação, aprovado naquele órgão em 21 de
junho findo, pelos 525 Anos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------

6.4. Ent. 8450– E-mail da Associação Portuguesa do Sono, agradecendo a
participação do Presidente da Edilidade, na conferência que se realizou nos
dias 26 e 27 de maio último denominada “Lufada no Atlântico – Apneia do
Sono”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

6.5. Ent. 8571 – Ofício da Liga dos Combatentes – Núcleo Regional de
Angra do Heroísmo, agradece o subsídio atribuído pela edilidade para o
almoço do dia do combatente. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------11

6.6. Ent. 8580 – Carta dos alunos do 4.º ano da Turma D da Escola da TerraChã, agradecendo toda a colaboração prestada pela edilidade durante os anos
que frequentaram o 1.º ciclo. Para conhecimento do órgão executivo municipal.
- A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------

6.7. Ent. 9177- Ofício da Presidência do Governo Regional dos Açores,
agradecendo toda a colaboração prestada, pela edilidade, no âmbito da visita
de Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------

6.8. Ent. 8744 – Ofício da Aipa – Associação dos Imigrantes nos Açores,
remetendo o certificado de reconhecimento e gratidão pelo apoio que a
edilidade dispensou aquela associação. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------

6.9. Ent 9226 – Ofício do Serviço Florestal da Terceira, agradecendo o apoio
prestado pela autarquia na realização do evento “Baterias ao Luar”. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------

6.10. Ent. 9174 – Ofício da Assembleia Legislativa Regional dos Açores,
informando que em sessão realizada a 21 de junho findo, foram aprovados dois
votos de Congratulação e Saudação pelo Centenário da Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa em Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------

Fora da Agenda

7. Proposta de suspensão do Plano Diretor Municipal de Angra do
Heroísmo
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7.1 – Int. 1272 – Proposta do Presidente da Câmara, respeitante à suspensão
parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo - PDM e
estabelecimento de medidas preventivas. A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade a integração da área de Nossa Senhora da Ajuda, na
freguesia de Santa Bárbara, na proposta de suspensão do PDM.
(399/2017/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------

8. Alteração de Contrato Interadministrativo

8.2 Ent. 8958 – Pedido da Junta de Freguesia da Vila do Porto Judeu, no
sentido de ser alterada a cláusula primeira do contrato interadministrativo,
transferindo o projeto de “reparação e requalificação do Forte de Santo
António”, para “execução da pavimentação da zona de estacionamento junto
ao parque infantil na Rua Pedro Francisco”, daquela freguesia. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, concordou com a alteração proposta.
(400/2017/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas 10:50 horas 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. -----------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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