CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N.º 17/2015
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE
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folhas)
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No dia quatro de setembro 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 10:10 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 deu conta da sua recente deslocação a
Lisboa, onde participou num jantar com embaixadores, no Palácio das Necessidades. Dos
contactos mantidos nota-se interesse em adquirir queijos e leite por parte do Canada, dos
países sul-americanos e da China, referiu que iriam efetuar-se contactos mais
específicos, nomeadamente a deslocação a Angra do Heroísmo de grupos de
embaixadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que se estava a organizar a visita à China para assinar o acordo de geminação
com a cidade Jining, questionando se valeria apenas este tipo de projeção externa do
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ventura entendeu que se tratava de um esforço, que poderia trazer
benefícios a longo prazo para o concelho, embora as geminações não tenham trazido
grande beneficio até ao momento, no entanto achava que seria de tentar procurar
proveitos futuros. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel também entendeu que a curto prazo poderia não haver
resultados, no entanto, havia que aproveitar e fazer contactos que podiam valer no futuro.
O Presidente referiu que em termos de geminações, apenas as com as cidades da
Califórnia tinham trazido algum retorno e a possibilidade de se fazer promoção naquelas
cidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que nos últimos dois anos tem sido feito um trabalho de diplomacia interessante,
com a receção a muitos embaixadores, os resultados é que tardam a aparecer. -------------O Vereador António Ventura questionou quais os danos do mau tempo do dia 2 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que se registaram os problemas recorrentes, ou seja,
extravasamento da ribeira na circular junto à bomba de gasolina, que manifesta a
necessidade de trabalho de engenharia no local. Extravasamento nas Bicas de Cabo
Verde, por falta de capacidade de escoamento do local, aqui terá de ser feito um
investimento avultado, para construir um canal subterrâneo na rua Capitão João de Ávila.
Houve saída de terra no acesso à Nasce-Água, tendo sido quebrada a adutora que se
encontra dentro do leito da ribeira, situação que não é admissível. As restantes
ocorrências relacionaram-se com a falta de limpeza de pátios que provocaram pequenas
inundações em habitações. ----------------------------------------------------------------------------------Já no que diz respeito à obra do Porto Judeu, referiu que funcionou sem qualquer
constrangimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias discordou da forma com foi tratado o assunto da moradora
na rua do Canos Verdes, entendendo que a habitação não apresentava risco para fazer
sair a moradora de casa, quando poderia ter sido apoiada pelos familiares ou vizinhos,
salientou que se deveria ter chamado o serviço de ação social. ----------------------------------O Presidente admitiu que se poderia ter acionado o serviço de ação social. Como balanço
final referiu que de forma geral os trabalhos funcionaram bem, apenas se tinha de
melhorar a questão da comunicação. ---------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que no total foram registadas 50 ocorrências. -------------O Vereador Paulo Silva questionou como seria executado o apoio à Universidade que se
encontrava previsto, dado que irá iniciar-se em breve o ano letivo. ------------------------------O Presidente informou que foi recebido esta semana uma proposta de protocolo da
Universidade dos Açores, que se encontrava em fase de avaliação e que seria distribuído
pela vereação para se pronunciarem se assim o entenderem. ------------------------------------O Presidente fez o balanço das obras em curso e informou que a obra de abastecimento
de água em São Bartolomeu e o muro de suporte da estrada na Feteira estavam
concluídos, sendo que esta última fechava o pacote 4.1. de execução de estradas. --------Quanto ao pacote 4.2. de obras em estradas estava apenas em falta a canada do
Tailhinha, que liga a Terra Chã ao Posto Santo e a ponte do Rossio nos Altares. ------------Terminou dizendo que a obra do Pavilhão do Posto Santo faltava fechar a caixa, ficando
concluída no próximo mês. Continuava ligeiramente atrasada a obra de passagem de
condutas de água na canada de Belém. ------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS
1.

Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 16 da reunião ordinária de 21 de agosto de 2015. - A ata foi
aprovada com as abstenções dos Vereadores Paulo Lima, Alonso Miguel e
Catarina Matias, em virtude de não terem estado presentes na reunião em
causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 8284 – Pedido da União de Radioamadores dos Açores, solicitando

o

empréstimo da viatura de comunicações Iveco, bem como um gerador, tendo em
vista a realização de um Field Day no Algar do Carvão. 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 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 praticado pelo Presidente da Edilidade.
(457/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 8271 - Pedido do Sport Club Barbarense para a cedência gratuita de 2
quiosques retangulares, de 28 de agosto a 6 de setembro, durante as Festas de
Santa Bárbara. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
c) do n.º2 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em
Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, 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 praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (458/2015/CMAH) ------2.3. Ent. 8293 – Pedido da Irmandade da Nossa Senhora da Penha de França Pico
da Urze, solicitando o empréstimo de um quiosque redondo, de 10 a 15 de
setembro, tendo em vista a realização de um bazar. 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 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 praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(459/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------2.4. Ent. 7946 - Pedido da Comissão de Festas de Santo António de Santa Bárbara,
para a cedência gratuita de duas tascas de 5,5mX2,5m, de 18 de agosto a 9 de
setembro, para a realização das respetivas festividades, para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alíena d) n.º 2 do artigo 6.º Regulamento
Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014, e
da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 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, conjugado com o

n.º 3 dp artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo
Vice Presidente da Edilidade. (460/2015/CMAH) --------------------------------------------2.5. Ent. 8035 - Pedido da Comissão das Festas em honra do Beato João Batista
Machado da Ladeira Grande, Freguesia da Ribeirinha para a cedência de um
quiosque retangular, para a realização de um bazar nas referidas festividades, de 19
a 28 de agosto, para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo
6.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia
Municipal a 21 de fevereiro de 2014, e da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 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, conjugado com o 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 praticado pelo Presidente da Edilidade. (461/2015/CMAH) ---------2.6. Ent. 8197 - Pedido da Direção Regional de Turismo, para a cedência gratuita do
Pequeno Auditório do CCCAH, bem como de apoio técnico e logístico para a
realização da Cerimónia Pública de Assinatura de Protocolos de Cooperação com
Operadores Turísticos da Ilha Terceira, no dia 18 de agosto, com início pelas 11h00.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alíena b) do n.º 2 do
artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado a 21 de fevereiro, e da
alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 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, 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 praticado pela
Vereadora Raquel Ferreira. (462/2015/CMAH) ------------------------------------------------3.

Empreitada de Construção da Nova Escola do Ensino Básico da Freguesia de
Santa Bárbara

3.1. Ent. 8511 - Para ratificação do despacho do Sr. Presidente que aprovou a
prorrogação de prazo da empreitada até ao dia 30 de novembro de 2015. Inclui a
ratificação da aprovação do novo plano de trabalhos, novo diagrama de carga de
mão de obra, novo diagrama de carga de equipamento e novo cronograma
financeiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado
pelo Presidente da Edilidade. (463/2015/CMAH) ---------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
4.

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

4.1. Ent. 8393 – Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, solicitando
que o custo inerente à reparação da parede e colocação do painel intitulado
Cabeça, no Auditório António Dacosta seja suportado por esta Edilidade. Propõe-se
a atribuição de um subsídio no valor de €600,00. Para

deliberação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 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 proposto (€600,00). (464/2015/CMAH) --------------------4.2. Ent. 4945 – Pedido da INATEL – Delegação de Angra do Heroísmo, solicitando a
cedência da sala de informática do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, para a realização de duas oficinas de tempos livres. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos os termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 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. (465/2015/CMAH) -----------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel ausentou-se da reunião no momento da votação deste
assunto em virtude de se encontrar impedido, nos termos do CPA - Código do
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------4.3. Ent. 8389 - Pedido da Associação de Juventude do Porto Judeu - ICHTUS, para
a cedência gratuita de um quiosque para a realização de tasca no âmbito do festival
"MusICHTUS", que se realiza a 17 de outubro do corrente ano no Pavilhão
Multiusos Pedro Francisco, para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.,
conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas,
aprovado a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido. (466/2015/CMAH) ----------------------------------------------------4.4. Ent. 8255 - Pedido da Cáritas da Ilha Terceira, para a cedência gratuita do
Pequeno Auditório e do Foyer do CCCAH, bem como de apoio logístico e técnico,
nos dias 15 e 16 de outubro, para a realização do Seminário "Humanizar a
Sociedade", para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, conjugado com a alínea
c) do n.º 2

do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em

Assembleia Municipal a 21 de fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido. (467/2015/CMAH) ---------------------------------4.5. Ent. 8256 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito de S. Carlos, para a
cedência gratuita de um quiosque, 5,20mX2,70m, de 19 a 30 de setembro, para a
realização de tasca no âmbito das Festas de S. Carlos 2015, para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
de Interesse Municipal., conjugado com a alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas, aprovado em Assembleia Municipal a 21 de
fevereiro de 2014. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido. (468/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------4.6. Ent. 8471 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,

para utilização

regular do Campo Municipal, realização de 2 treinos semanais regulares e respetiva
isenção de taxas. 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. (469/2015/CMAH) ---------------------------------4.7. Ent. 7584 - Pedido do Clube Desportivo Escolar "Os Vitorinos", para utilização
regular do Pavilhão Municipal, para a realização de "Treinos Desportivos", durante a
próxima época com inicio a 6 de Outubro e respetiva isenção de taxas. 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.
(470/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------4.8. Ent. 6486 – Pedido da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, solicitando um
apoio tendo em vista a realização das Tertúlias de Anestesiologia. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €1 500,00 e o apoio logístico nas
infraestruturas da autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 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 o apoio proposto
(€1.500,00) e autorizou o apoio logístico solicitado. (471/2015/CMAH) -------------4.9. Ent. 7700 – Pedido de Filomena Natália Barcelos Santos, solicitando o apoio de
1.000.00€ para a edição de livro de poesia. Para deliberação do órgão executivo
municipal a atribuição do apoio solicitado nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
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

de

€1.000,00.

(472/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------5.

Protocolo de Integração do Campo de Futebol do Instituto da Segurança
Social dos Açores, IPRA no Parque Desportivo Municipal de Angra do
Heroísmo

5.1. Ent. 7378 – Minuta de protocolo de Integração do Campo de Futebol do Instituto
da Segurança Social dos Açores, IPRA no Parque Desportivo Municipal de
Angra do Heroísmo. Para aprovação pelo órgão executivo municipal, nos termos
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo a
celebrar com a citada entidade. (473/2015/CMAH) ----------------------------------------6.

Nomeação de júri

6.1. Int. 1276 - Proposta de nomeação de júri para cargo de direção intermédia de 2.º
grau – Chefe de Divisão da Unidade de Gestão e Serviços Integrados, nos termos
do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou remeter a mesma à
aprovação da Assembleia Municipal: ----------------------------------------------------------Presidente – Chefe da Unidade de Desenvolvimento Comunitário, Sandra
Patrícia Vieira Costa; --------------------------------------------------------------------------------Vogais – Chefe da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos, João
Pedro Mendes Menezes Cardoso e Paulo Pacheco dos Santos, advogado com

escritório da Rua da Guarita, n.º 3 – 2.º Esq., Angra do Heroísmo.
(474/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
8.

Documentos para conhecimento

8.1. Ent. 8260 e 8283 – Dois e-mails de Avelino Teixeira, dirigidos ao Sr. Presidente da
Câmara e ao Sr. Vice Presidente, agradecendo pela atribuição da

medalha de

mérito municipal filantrópico. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------8.2. Ent. 259 e saída 2942 – Ofício desta Câmara Municipal n.º 2942, de 19-08-2015,
remetendo ao Embaixador da Colômbia um exemplar da versão do acordo de
geminação entre as cidades de Angra do Heroísmo e Cartagena das Índias em
português e espanhol. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------8.3. Ent. 8257 – E-mail de Ricardo Seabra Frade, agradecendo por todo o apoio
prestado aquando da deslocação a esta cidade. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------8.4. Ent. 8297 – E-mail de NFAH – Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo,
agradecendo todo o apoio prestado no que se refere à exposição Memórias de
Angra. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas e treze 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 setembro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________

