CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N.º 1/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA TRÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E CATORZE

(Contém 10 folhas)
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No dia três de janeiro de dois mil e catorze realizou-se na sala das sessões do edifício
dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dez horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.------------Período Antes da Ordem do Dia
O Vereador António Ventura tomou a palavra para lançar a ideia de uma cadeia para
recolha de alimentos desperdiçados pela restauração criada pela autarquia em parceria
com as várias instituições de solidariedade social existentes no concelho. O Presidente
agradeceu a sugestão, referindo que a Câmara iria entrar em contacto com a Cozinha
Económica de forma a saber se já estaria a ser feito algo nessa área.-------------------------Em seguida, o Presidente informou que a reunião extraordinária marcada para o dia 7 de
janeiro visa aprovar o Orçamento da Teramb - Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Ilha Terceira de forma a serem cumpridos os prazos para o
visto do contrato da incineradora. O Presidente informou que, após a resolução de
alguns problemas burocráticos, o contrato será assinado no dia 7 de janeiro e que os
prazos contratualizados com a União Europeia estavam prestes a terminar pelo que, a
reunião terá que ter lugar no dia seguinte à assinatura.---------------------------------------------

Período da Ordem do Dia

RATIFICAÇÕES

1.

Ratificação dos

Atos Praticados pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos do artigo 35, n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de setembro Isenção de Taxas e do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Municipal de Taxas

1.1 - Ent. 6836 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Escola Secundária Jerónimo
Emiliano de Andrade, referente à ocupação da via pública, destinada a atividades de
angariação de fundos, obedecendo à temática “conhecer e aceitar o outro”, numa área
de 2 m2, na Rua da Esperança, freguesia da Sé, nos dias 21 e 28 de dezembro de 2013,
4, 11, 18 e 25 de janeiro, 1, 8, 15 e 22 de fevereiro, 1, 8, 15, 22 e 29 de março, 5, 12, 19
e 26 de abril, 3, 10, 17, 24 e 31 de maio, 7, 14, 21 e 28 de junho de 2014, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos do
artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------O valor da taxa isentada é de € 50,40 (cinquenta euros e quarenta cêntimos). – A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------

1.2 - Ent. 6875 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Freguesia de Santa Luzia,
referente à afixação de 3 cartazes, na Rua Padre Máximo, Rua Madre de Deus e
Canada Nova, indicando a localização de uma feira da tralha, a realizar-se na antiga
Igreja de Santa Luzia, pelo Centro Comunitário de Santa Luzia, para ratificação do ato
praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos do artigo 35.º, n.º 3 da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de € 3,81 (três euros e oitenta um cêntimos). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
presidente da Edilidade.-----------------------------------------------------------------------------------

1.3 - Ent. 6894 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Junta de Freguesia da Sé,
referente à ocupação da via pública, destinada à realização de uma feira da tralha, numa
área de 50 m2, na Rua da Esperança, freguesia da Sé, nos dias 4 de janeiro, 1 de
fevereiro, 1 de março, 5 de abril, 3 de maio, 7 de junho, 5 de julho, 2 de agosto, 6 de
Setembro, 4 de outubro, 1 de novembro e 6 de dezembro de 2014, para ratificação do
ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos do artigo 35.º, n.º 3
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de € 540,00 (quinhentos e quarenta euros). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------

1.4 - Ent. 6947 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Associação de Atletismo da Ilha
Terceira, referente à suspensão de trânsito, na Rua da Carreirinha, Rua Dr. Alfredo da
Silva Sampaio, estrada do Ciclo, Ladeira de S. Bento e Largo de S. Bento, freguesia de
S. Bento, no dia 4 de janeiro de 2014, para ratificação do ato praticado pelo Presidente
desta Câmara Municipal, nos termos do artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de €13,60 (treze euros e sessenta cêntimos). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------

2.

Ratificação dos Atos Praticados pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33 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) e no n.º 3 do artigo 35.º da mesma Lei
Ent. 6183 – Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo,
solicitando um patrocínio/apoio financeiro para a deslocação do escalão sénior femininos
a contar para a prova da Taça de Portugal de Futsal, que decorreu em Santarém a 23 de
Novembro findo, para ratificação do órgão executivo, nos termos da Lei supra
referenciada.----------------------------------------------------------------------------------------------------O valor atribuído foi de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros). – A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da
Edilidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Ratificação dos Atos Praticados pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos alínea f) do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro (aprovar os
projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e adjudicação de
empreitadas e aquisição de bens e serviços) e do n.º 3 do artigo 35.º da mesma Lei

3.1 Ent. 1199 - Ratificação do ato praticado pelo Presidente da Câmara referente à
adjudicação da "Empreitada para a intervenção de emergência nos arruamentos
municipais danificados pelo mau tempo de março de 2013 - Ribeira do Testo/Poço de
Além, Jogo da Bola, Canada do Barata, Ribeira do Testo/Quatro Caminhos e Ribeira

Seca de Cima", em cumprimento com o n.º 1 do artigo 73.º do CCP e da alínea f) do n.º
1 do artigo n.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da
Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ratificação do ato praticado pelo Presidente da Câmara referente à aprovação da
minuta do contrato da "Empreitada para a intervenção de emergência nos arruamentos
municipais danificados pelo mau tempo de março de 2013 - Ribeira do Testo/Poço de
Além, Jogo da Bola, Canada do Barata, Ribeira do Testo/Quatro Caminhos e Ribeira
Seca de Cima", em cumprimento com o CCP e da alínea f) do n.º 1 do artigo n.º 35 da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da Edilidade.------------------3.2

Ent. 1146 - Ratificação do ato praticado pelo Presidente da Câmara referente à
adjudicação da "Empreitada para a intervenção de emergência nos arruamentos
municipais danificados pelo mau tempo de março de 2013 - Grota do Tapete", em
cumprimento com o n.º 1 do artigo 73.º do CCP e da alínea f) do n.º 1 do artigo n.º 35
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo presidente da Edilidade.-------------------

Ratificação do ato praticado pelo Presidente da Câmara referente à aprovação da
minuta do contrato da "Empreitada para a intervenção de emergência nos arruamentos
municipais danificados pelo mau tempo de março de 2013 - Grota do Tapete" em
cumprimento com o CCP e da alínea f) do n.º 1 do artigo n.º 35 da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo presidente da Edilidade.--------------------------------------4.

Indemnização de vogal do Conselho de Administração da Culturangra
EEM - Ratificação
Ent. 4810 - Pedido de indemnização de vogal do Conselho de Administração da
Culturangra EEM. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo
23º/i) dos Estatutos da mesma Empresa Municipal, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------------------------------

Foi pago o valor referente a 10 meses de vencimento que totaliza o montante base de
21.241,80€ (vinte e um mil, duzentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos), sobre
o qual recaem os descontos para a Segurança Social e IRS.-----------------------------------O Presidente da Câmara questionado pelo Vereador Fernando Dias sobre o parecer
positivo da DROAP informou que o mesmo foi obtido verbalmente em virtude de não
haver tempo para aguardar pela resposta escrita, por estar a terminar o prazo de
admissão ao programa.------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo presidente da Edilidade.----------------------------------------------------------------------------5.

Transferência de verba para os Serviços Municipalizados
Ent. 6977 – Oficio dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, solicitando
a reposição de verba, no âmbito do Programa 90.12.09.001 PEDRA-FEDER QCA I, no
valor de €105.762,00. Para ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo presidente da Edilidade.---------------------------------------

DELIBERAÇÕES
6.

Deliberações nos termos alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33 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)

6.1

Ent. 6744 - Pedido Academia Desportiva dos Açores, solicitando apoio no
transporte dos atletas que irão participar no Mega Evento a realizar no Estádio João
Paulo II no dia 25 de Janeiro. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da disposição legal supra referenciada.
A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a cedência do transporte
solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2

Ent. 2195 - Proposta de deliberação que aprova a Minuta de protocolo entre o
Município de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia da Feteira, com vista à

cedência do edifício da antiga escola da Feteira para aprovação do órgão executivo,
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, aprovou a minuta do contrato de
comodato a celebrar com a citada Junta de Freguesia, para efeitos de cedência
do edifício da antiga escola da Feteira pelo prazo de 10 anos.---------------------------

6.3

Ent. 2201 - Proposta de deliberação que aprova a Minuta de protocolo entre o
Município de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião,
com vista à cedência do edifício da antiga escola de São Sebastião, para aprovação
do órgão executivo, 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, aprovou a minuta do
contrato de comodato a celebrar com a citada Junta de Freguesia, para efeitos
de cedência do edifício da antiga escola de São Sebastião pelo prazo de 10
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4

Ent. 2202 - Proposta de deliberação que aprova a Minuta de protocolo entre o
Município de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião,
com vista à cedência do edifício da antiga escola da Ribeira Seca de Baixo, para
aprovação do órgão executivo, 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, aprovou a
minuta do contrato de comodato a celebrar com a citada Junta de Freguesia,
para efeitos de cedência do edifício da antiga escola da Ribeira Seca de Baixo
pelo prazo de 10 anos.-----------------------------------------------------------------------------------

6.5 Ent. 2203 - Proposta de deliberação que aprova a Minuta de protocolo entre o
Município de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião,
com vista à cedência do edifício da antiga escola da Ribeira Seca de Cima, para
aprovação do órgão executivo, 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, aprovou a
minuta do contrato de comodato a celebrar com a citada Junta de Freguesia,
para efeitos de cedência do edifício da antiga escola da Ribeira Seca de Cima
pelo prazo de 10 anos.-----------------------------------------------------------------------------------

7.

Parecer Prévio – Aquisição de Serviços para as Sanjoaninas 2014

Ent. 2161 – No seguimento do proposto pela Presidente da Comissão das
Sanjoaninas 2014, é apresentada uma proposta pelo Presidente da Câmara
Municipal, datada de 16 de dezembro findo, com vista à emissão de parecer prévio
favorável à contratação de José João Dutra, para a prestação de serviços de direção
e execução dos cortejos de abertura e infantil das Sanjoaninas 2014, nos termos do
disposto no artigo 75.º n.º 10, da Lei do Orçamento de Estado para 2013. O valor da
prestação de serviços em causa totaliza € 10 000.00 (dez mil euros), acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
emitir parecer prévio favorável, quanto à prestação de serviços em causa, no
valor de €10 000,00 acrescido de IVA à taxa em vigor.--------------------------------------8.

Criação do Parque Desportivo Municipal

Ent. 2191 – Proposta de deliberação que cria o Parque Desportivo Municipal, nos
termos da alínea ee), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.--A Câmara Municipal, por maioria, com 4 votos a favor do Presidente e dos
Vereadores do PS e 3 abstenções dos Vereadores do PSD e do Vereador do
CDS-PP, aprovou a criação do Parque Desportivo Municipal, o qual será
composto pelas seguintes infraestruturas:------------------------------------------------------Pavilhão Multiusos Luís Bretão;--------------------------------------------------------------------Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo;-----------------------------------------------------Campo de Jogos Municipal;-------------------------------------------------------------------------Campo de Ténis Municipal;--------------------------------------------------------------------------Piscinas Municipais.----------------------------------------------------------------------------------Poderão também fazer parte do citado Parque equipamentos desportivos sob a
gestão das Juntas de Freguesia ou de clubes, a requerimento destas entidades.-

9.

Criação de Fundo de Maneio e de Fundos de Caixa
Ent. 2204 – Proposta de deliberação da Câmara Municipal para a criação de fundo de
maneio e de caixa nos termos do n.º 2.3.4.3 e n.º 11.3 do Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou a criação de um único Fundo de Maneio e Fundos de Caixa, para o ano
de 2014, nos termos propostos.----------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10.

Balanço Financeiro das Sanjoaninas 2013

Ent. 2162 - Informação apresentada pela Comissão das Sanjoaninas 2013, relativa
ao balanço financeiro das mesmas festas. – A Câmara Municipal tomou
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que os números um, dois, quatro e cinco da
Deliberação aprovada em quatro de janeiro de dois mil e dez, relativamente ao
acompanhamento das festas “Sanjoaninas”, se encontram revogados por via da
extinção da Culturangra, EPM. Quanto ao ponto três, entende que é pertinente manter
a sua aplicação.--------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias propôs que a conta referente às “Sanjoaninas”, seja
extraída da conta da autarquia e apreciada em reunião de câmara separadamente,
assim como divulgada da mesma forma.------------------------------------------------------------O Presidente de Câmara concordou que é possível fazer a apreciação e divulgação
solicitada, salvaguardando-se o sigilo a que obriga os contratos com os artistas.-------Face ao exposto, ficou deliberado a apresentação de proposta de alteração à
deliberação.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, pelas dez horas e quarenta e sete minutos o
Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, 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, 3 de janeiro de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a minuta,
_________________________________

