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No dia dezoito 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 10:08 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 abordou o relatório da inspeção efetuada
pela Inspeção Administrativa Regional aos Serviços Municipalizados, já abordada no dia
anterior em reunião da Assembleia Municipal, informando que já se estava a preparar a
resposta às questões colocadas. --------------------------------------------------------------------------No que diz respeito aos empréstimos de materiais do armazém dos Serviços
Municipalizados a empresas de obras públicas e de construção civil, não enquadráveis
nas suas atribuições e competências, referiu que em relação a esta matéria são
empréstimos de peças homologadas pelos Serviços Municipalizados a empresas a
realizar obras os mesmos e que não conseguem encontrar no mercado, nesta matéria
relevou a importância de não se aplicar outros materiais salvaguardando-se assim a
integridade da rede de água. --------------------------------------------------------------------------------Nas conclusões 2 e 3, é referido, respetivamente, que o montante do PPI inicial é inferior
ao aprovado em 11.800,00€ e o montante do Orçamento inicial para 2014 excede em
11.800,00€ o valor aprovado, tratando-se de uma questão de retificação do PPI. ------------Em relação à receita de água não arrecadada desde 1 de julho de 2010 a 31 de
dezembro 2015, imputa responsabilidades por falta de zelo todos os membros do
Serviços desde 2010, ora o Presidente considerou que esta conclusão não teve em conta
que as dívidas tinham sido cobradas e se encontravam caucionadas de acordo com a
legislação em vigor, para além disso a execução judicial de pequenos quantitativos
incorrer numa despesa em custos judiciais muito superior à dívida, e que muitas são
incobráveis, quer pelo falecimento do devedor, quer pela insolvências de empresas. --------

É referido que foi arrecadada receita em 2014 em rubricas não inscritas no orçamento, no
montante de 128.671,94€, tratam-se de rubricas que por lapso não foram inscritas no
orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------É indicado que as juntas de freguesia emitem fatura ou documento equivalente pela
prestação do serviço prestado na cobrança de valores referentes a água, trata-se de uma
situação que tem de ser solucionada. --------------------------------------------------------------------É referido alguns erros em processamento de ajudas de custo e fundos de maneio, que
serão acertados de imediato. -------------------------------------------------------------------------------Concluiu referindo que as restantes questões levantadas são de meras formalidades, que
devem de imediato ser corrigidas. -------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que a CVE foi ligada na presente data à rede elétrica e iniciaramse os testes. Estão a ser formados os operadores, salientou que nos primeiros seis meses
a responsabilidade da operação é do construtor. Foram alocados à CVE funcionários das
duas autarquias, estando apenas a faltar a contração de pessoal especializado. ------------Informou que recebeu recentemente a embaixadora de Israel e que esta visitou o
Cemitério dos Judeus, tendo manifestado também interesse no relacionamento
económico, nomeadamente sobre o que se pode comprar e vender nos Açores. ------------Recebeu também o embaixador do Bangladesh, que manifestou preocupações quanto
aos imigrantes do seu país nos Açores, nomeadamente, questões ligadas à segurança
social e integração. --------------------------------------------------------------------------------------------Informou que se deslocará acompanhado do Vice-Presidente a Jining, para formalizar ao
acordo de geminação, referindo que as expectativas em relação a este acordo eram uma
incógnita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias questionou se existia mais alguma informação sobre os
desalojados das intempéries de 4 de setembro. -------------------------------------------------------A Vereadora Raquel Ferreira informou que se estava a aguarda a informação final do
ISSA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente distribuiu a lista dos danos causados pelas intensas chuvas dos dias 2 e 4
de setembro, da listas salientou como obras que eram necessárias fazer, a ponte no
Espigão e o muro na rua Capitão João de Ávila, que tinha de ter uma segurança
acrescidas, por ser uma via pública muito importante, a recolocação de adutoras na

Nasce Água, o que acrescida de outra situação de mais pequena monta, referindo que os
prejuízos ascendiam a mais de um milhão de euros. -------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou sobre o relacionamento com a Segurança Social
decorrente das intempéries e se já havia alguma candidatura aprovada do novo quadro
comunitário. Ao que Presidente informou que ficavam responsáveis pelos realojamentos
dos desalojados e que ainda não haviam candidaturas aprovadas. ------------------------------Informou que estão em fase final a construção do Pavilhão do Posto Santo, o
reordenamento do canal do Rego em São Sebastião e a pavimentação das sobras. Já as
obras da Escola de Santa Bárbara e abastecimento de água na canada de Belém
encontravam-se atrasadas. Estão concluídas as obras da canada do Tailhinha, de
abastecimento de água em São Bartolomeu, a canada da Ponta Gorda e o reservatório da
Fonte Faneca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação de Atas
1.1. Aprovação da ata n.º 17 da reunião ordinária de 4 de setembro de 2015. - A ata foi
aprovada com as abstenções dos Vereadores José Gaspar, Nuno Melo Alves e
Fernando Dias por 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, 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 21/2015/17 – Requerimento datado de 8 de agosto de 2015, de Serviços da

Ação Social da Universidade dos Açores, residente na Rua Dr. Vitorino Nemésio, n.º 54
– Ponta Delgada, solicitando a isenção da taxa no valor de € 300,00 (trezentos euros),

conforme previsto na alínea c), do n.º 1, artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Taxas,
pela ocupação da via pública n a Rua do Morrão/Rua Pêro Anes do Canto, freguesia de
Nossa Senhora da Conceição, numa área de 20,00m2, pelo prazo de 4 semanas a fim de
proceder à pintura da Residência Universitária. Vem acompanhado de 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.(458/2015/CMAH) -----------------

2.2. Ent. 8672 - Pedido dos Marítimos de São Mateus, para utilização regular do Campo
de São Mateus, para realização de treinos entre as 19:30 e as 21 horas, nas
terças,quintas e sextas e respetiva isenção de taxas. Para ratificação 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, 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. (459/2015/CMAH) -------------------

2.3. Ent. 8641 - Pedido da Junta de Freguesia dos Altares, de cedência gratuita da
exposição de cartoons de Luís Cardoso, composta por 15 painéis, com os respetivos
suportes, para o Núcleo Museológico da freguesia, de 4 a 10 de setembro, por ocasião
das Festas da freguesia, para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Municipal de Taxas, 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 administrativo praticado pela Vereadora Raquel
Ferreira.(460/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 8395 – Pedido do Centro Social e Paroquial da Ladeira Grande, solicitando a
cedência de transporte para 8 idosos, tendo em vista a realização de um piquenique no
dia de setembro na Mata da Serreta. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, 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.(461/2015/CMAH) -----------------------------------

2.5. Ent. 8521 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando apoio no
empréstimo de duas tendas pop-up para workshops a realizar no dia 4 setembro. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, 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.
(462/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 8472 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando apoio no
empréstimo de três tendas pop-up para eventos a realizar durante as festas de Santa
Bárbara. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, 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.(463/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 8342 – Pedido do Centro Humanitário da Terceira – Cruz Vermelha
Portuguesa, solicitando apoio no âmbito da peregrinação a Nossa Senhora dos Milagres
da Serreta, nomeadamente, 150 caixas de água para distribuição aos peregrinos nos 5
postos de socorro, refeições para voluntários e permissão para montagem de um posto de
socorros no parque de estacionamento da zona balnear do Negrito. Para ratificação do
órgão executivo municipal da atribuição de um apoio em espécie no valor de €656,92, nos
termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, 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 Presidente da Edilidade.(464/2015/CMAH) --------------------------------------

2.8. Ent. 8548 – Pedido da Junta de Freguesia da Serreta solicitando apoio logístico
para as festas de Nossa Senhora dos Milagres – montagem de todas as estruturas,
autorização para utilizador do repetidor da Serra de Santa Bárbara, empréstimos de

rádios portáteis, central móvel, geradora e a UCT. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal, 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 Presidente da Edilidade.(465/2015/CMAH) -----------------

2.9. Ent. 8370 – Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu

solicitando a

cedência de uma geradora para as comemorações do dia da Freguesia. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal, 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 Vice Presidente da
Edilidade.(466/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 7804 – Pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Penha de
França, solicitando o empréstimo de um palco pequeno (1 metro de altura) a partir do dia
10 e até 15 de setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, 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.(467/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 8259 – Pedido da Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta, solicitando
o empréstimo de um palco para as tradicionais festas da Brindeira. Para ratificação do
órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal, 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.(468/2015/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. 8559 - Pedido de Helder Pimentel Andrade, na qualidade de mordomo das
Festas de Nossa Senhora dos Milagres do Pesqueiro de São Bartolomeu, solicita a
cedência de dois quiosques, de 18 a 21 de setembro, para a realização de tasca e bazar
durante as referidas festividades para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal da
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a
alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(469/2015/CMAH) ---------------------

3.2. Ent. 8388 – Pedido da ICHTUS – Associação de Juventude do Porto Judeu,
solicitando a cedência de uma tenda para o festival de música “Mus'ICHTUS” a realizar
no dia 17 de outubro. 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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(470/2015/CMAH) ------------------------------------

3.3. Ent. 7285 – Pedido da Associação Cultural Burra de Milho, solicitando o pequeno
auditório nos dias 12, 13 e 14 de novembro, no âmbito dos “Lux Film Prize”. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.(471/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. n.º 8274 - Pedido da Associação Cristã da Mocidade, solicitando a renovação
do protocolo no valor de 4000,00€ assinado com a autarquia para fazer face às despesas
correntes da referida associação. 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 renovação do citado protocolo.
(472/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Teramb – designação de um representante da Câmara Municipal na Assembleia
Geral e nomeação do Fiscal Único pela Assembleia Municipal
4.1. Ent. 9031 – Ofício da Teramb – Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, solicitando a designação de um representante da
Câmara Municipal na Assembleia Geral daquela empresa. Para deliberação nos termos
do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e do artigo 7.º dos estatutos da
Teramb. - Após votação por escrutínio secreto, e com 7 votos a favor, foi nomeado
como representante da Autarquia na citada Assembleia Geral o Vice Presidente da
Edilidade José Gaspar Rosa de Lima.(473/2015/CMAH) -----------------------------------------

4.2. Ent. 9031 – Ofício da Teramb – Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, que propõe a nomeação do Fiscal Único pela
Assembleia Municipal. Para deliberação nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou submeter à
aprovação da Assembleia Municipal como Fiscal Único SVTM – Santos Vaz, Trigo
de Morais & Associados SROC, Lda.(474/2015/CMAH) ------------------------------------------

5. Teramb – 2.ª Revisão Plano Plurianual de Investimentos e aprovação de
empréstimo de curto prazo
5.1. Ent. 9180 – Ofício da Teramb – Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo a segunda revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos 2015-2017. Para aprovação, nos termos do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012,
de 31 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta revisão.
(475/2015/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 9180 - Ofício da Teramb – Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo a proposta de concessão de crédito a curto
prazo, com a finalidade de suportar a retenção de 5% efetuada pela entidade
financiadora, no âmbito do contrato celebrado entre a Teramb e o POVT. Para

deliberação, nos termos do artigo 28.º dos Estatutos da Teramb. --------------------------------O Presidente explicou que o empréstimo era uma necessidade decorrente da cativação
de 5% do financiamento imposto pela União Europeia até à aprovação final do projeto,
dai que seja necessário contrair um empréstimo de curta duração. -----------------------------O Vereador Fernando Dias manifestou preocupação com a realização do empréstimo, por
não se encontrar previsto no orçamento e porque iria repercutir-se nas contas de 2015 e
2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente esclareceu que se tratava de uma necessidade de tesouraria, até a receção
da tranche final da execução do projeto da CVE. -----------------------------------------------------A Câmara Municipal, autorizou o empréstimo em causa, com as abstenções dos
vereadores Fernando Dias, Catarina Matias e Nuno Melo Alves. (476/2015/CMAH) ---

6.

Abertura de época de candidaturas

6.1. Int. 1382 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser deliberado o
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Abertura da época das candidaturas para apoios pontuais, é fixada entre 21 de
setembro e 15 de outubro; ----------------------------------------------------------------------------------2 – Para a presente época de candidatura, e nos termos do artigo 10.º do regulamento,
determina-se como limite de comparticipação um teto máximo de €20 000,00; ------------–
Será dada prioridade a projetos que dinamizem a economia local. ------------------------------Para deliberação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta.(477/2015/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------

6.2. Int. 1380 – Proposta de deliberação no sentido de se proceder à abertura do período
para

apresentação

das

candidaturas,

para

2016,

ao

abrigo

dos

contratos

interadministrativos com Juntas de Freguesia, entre 21 de setembro e 30 de outubro de
2015, bem como estabelecer o valor máximo de €20 000,00, por projeto, para a presente
época de candidatura. Para deliberação nos termos do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.
(478/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

7.

Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 8629 – E-mail do Grupo de Forcados Açoreanos Tremores da Terra,
agradecendo o apoio logístico prestado no âmbito das festas da freguesia de São Mateus
e reconhece o papel que a Câmara Municipal tem desenvolvido no apoio a iniciativas ao
movimento associativo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------

7.2.

Ent. 8713 – Ofício do Clube Naval da Horta, remetendo a revista Atlantis Cup

2015 e agradecendo pelo apoio prestado à Atlantis Cup – Regata da Autonomia. -----------Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3.

Ent. 8663 – Ofício do Serviço Florestal da Terceira, agradecendo pelo apoio

prestado por esta Câmara Municipal na realização do evento ocorrido na Reserva
Florestal do Monte Brasil no dia 22 de agosto. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------

7.4.

Ent. 8600 – Ofício da Embaixada do Panamá, agradecendo pela atenção

dispensada no dia da visita à Câmara Municipal do grupo de folclore Mi Orgullo es
Panamá. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5. Ent. 8643 – E-mail da Universidade dos Açores, agradecendo pelos trabalhos
realizados no muro da fachada da frente do Campus de Angra do Heroísmo. 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 trinta 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, 18 de setembro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

