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No dia nove de janeiro de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------------------------Pelas 09:00 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 fez o balanço do ano de 2016,
salientou que em termos gerais o ano decorreu na normalidade. Em termos
específicos informou que se continuou a amortizar a dívida. Na área dos
recursos humanos mantém-se a mesma situação, sem qualquer variação
sensível. --------------------------------------------------------------------------------------------Em termos de funcionamento, houve setores que correram manifestamente
bem, como é o caso da animação da cidade e do programa cultural, gerando
vida na cidade. ------------------------------------------------------------------------------------Já na área da contabilidade, houve atrasos de cerca de dois meses no
pagamento, o que se deveu a questões de processamento administrativo e
não de falta de disponibilidade de tesouraria. Também, na área da contratação
pública houve dificuldades, cujo resultado foi a recusa de visto da obra da
escola de Santa Bárbara. Como forma de corrigir as situações apontadas, quer
através da introdução da entrada eletrónica das faturas no que se refere ao
primeiro caso, quer à mudança de chefia no segundo caso. -------------------------Informou que se encontrava para visto de Tribunal de Contas o percurso
pedestre, em fase de adjudicação o Centro Interpretativo, e em fase de
abertura de concurso a obra de enrocamento do Fanal. ------------------------------O Vice-Presidente José Gaspar Lima fez o ponto da situação das obras
realizadas em 2016, informou que se encontrava a decorrer a obra de
reabilitação da rua Frei Diogo das Chagas, em fase final a reabilitação da rua
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Silvestre Ribeiro, em fase de substituição da calçada do acesso à Silveira por
betão, bem como o alargamento dos passeios e a colocação de corrimão e
novas luminárias.---------------------------------------------------------------------------------Foram realizadas obras de conservação nas escolas e nas habitações sociais
individuais dispersas pelas freguesias. A nível dos bairros sociais informou que
se encontravam a ser intervencionados o bairro do Terreiro, em São Mateus,
estando também já adjudicadas as obras para os bairros do Lameirinho e da
Carreirinha. Referiu que iriam para concurso as obras no bairro da Terra Chã e
do Bravio. ------------------------------------------------------------------------------------------Nos edifícios municipais informou que se estava a proceder à pintura das
madeiras interiores no Teatro Angrense e a arranjos na antiga sala da biblioteca
no Centro Cultural e de Congressos. -------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves questionou que tipo de material se iria utilizar no
acesso da Silveira, agora que se retirou a calçada e se se iria manter o passeio
do lado direito. ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que o piso seria em betão com pigmentação vermelha e
que se iriam manter os dois passeios. ------------------------------------------------------Por outro lado informou, que estava concluída a colocação de asfalto nas
sobras existentes em todo o concelho, assim como estava em fase conclusão a
construção do equipamento de preparação física do RG1 e a reconstrução do
Solar do Capitão do Donatário, onde será instalada a Startup. ----------------------A Vereadora Catarina Matias referiu que tinha recebido reclamações sobre o
estado de degradação no interior das casas da urbanização do Bravio. -----------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 26 da reunião ordinária pública de 19 de dezembro
de 2016. - A ata foi aprovada por unanimidade.---------------------------------
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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. 13117 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização
de espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação de
Atletismo da Ilha Terceira, para o dia 6 de novembro de 2016, destinada
ao Grande Prémio, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta
Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b)
do Regulamento Municipal de Taxas e 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.

(1/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------2.2. Ent. 14127 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport
Club Angrense, para o dia 1 de dezembro de 2016, destinada ao
Aniversário do Club, para ratificação do ato praticado pelo Presidente
desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,
alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 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.
(2/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------2.3. Ent. 14803 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de
ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os Leões”, para os dias 3, 7, 10, 17 e
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31 de dezembro de 2016, destinada a bailes, para ratificação do ato
praticado

pelo

Presidente

desta

Câmara

Municipal,

nos

termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de
Taxas e 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.(3/2017/CMAH)-----------------------------------2.4. Ent. 14992 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 16 de dezembro de 2016,
destinada a Festa de Natal, para ratificação do ato praticado pelo
Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos
6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 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.(4/2017/CMAH)----------------------------------------------------------2.5. Ent. 15043 – Pedido de licença de alargamento do horário de
funcionamento de estabelecimento de bar do TAC, por ocasião da
Passagem de Ano, efetuado pelo TAC - Terceira Automóvel Clube, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento
Municipal de Taxas e 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.(5/2017/CMAH)---------------------2.6. Ent. 15045 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, destinada à Passagem de Ano, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento
Municipal de Taxas e 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.(6/2017/CMAH)---------------------
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2.7. Ent. 15228 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –
Terceira Automóvel Clube, para o dia 18 de dezembro de 2016,
destinada a
praticado

prova da modalidade de karting, para ratificação do ato

pelo

Presidente

desta

Câmara

Municipal,

nos

termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de
Taxas e 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.(7/2017/CMAH)-----------------------------------2.8. Ent. 15691 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de
ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os Leões”, para o dia 23 de
dezembro de 2016, destinada a baile, para ratificação do ato praticado
pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos
artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 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. (8/2017/CMAH)-------------------------------------------------------2.9. Ent. 16066 – Pedido de licença para o exercício da atividade de
realização de espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela
Associação de Atletismo da Ilha Terceira, para o dia 7 de janeiro de
2017, destinada à Corrida dos Reis, para ratificação do ato praticado pelo
Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos
6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 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.(9/2017/CMAH)----------------------------------------------------------2.10. Ent. 75 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de
ruído, efetuado pelo Sport Clube “Os Leões”, para os dias 7, 14, 21, 28
de janeiro e 4 e 11 de fevereiro de 2017, destinada a bailes, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento
Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 0

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade.(10/2017/CMAH)-------------

2.11. Ent. 15387 - Pedido do Regimento de Guarnição n.º1, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um treino, no dia 15 de dezembro, das 8h45
às 9h45. 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 b) do art.º 5.º, alínea b) 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.

(11/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 12592 - Pedido da Associação para o Planeamento Familiar e
Saúde Sexual e Reprodutiva Açores - Núcleo da Ilha Terceira,
solicitando a renovação do protocolo em vigor para o ano 2016/2017.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do n.º 1
do artigo 33.º, 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(12/2017/CMAH)-----------------

2.13. Ent.14562 - Pedido do Centro Comunitário da Terra Chã, solicitando
apoio na cedência de bilhetes para a sessão de cinema infantil de 17 de
dezembro, integrado na programação de natal da autarquia Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do n.º 1 do
artigo 33.º, 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(13/2017/CMAH)---------
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2.14. Ent.15552 - Pedido do Centro Cultural Social e Recreativo de Nossa
Senhora da Piedade, solicitando apoio na cedência de 12 bilhetes para o
filme "Vaiana". Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
do n.º 3 do n.º 1 do artigo 33.º, 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.
(14/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.15. Ent. 15645 - Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de
Regatos, solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino semanal
regular, às segundas feiras, das 21h30 às 22h30. 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
a) do art.º 5.º, alínea a) 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 1
do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles.(15/2017/CMAH)---------------------------------------------

2.16. Ent. 14900 – Pedido da Junta de Freguesia da Ribeirinha, solicitando o
empréstimo de uma viatura para a montagem da iluminação de Natal
daquela Freguesia. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do n.º 1 do artigo 33.º, 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 Vice Presidente da
Edilidade. (16/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------

2.17. Ent. 15659 – Atribuição de apoio a Renato César Rocha Costa e Silva,
no valor de €100,00, tendo em vista a realização de uma exposição no
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, intitulada “Entre
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o Céu e a Terra”. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do n.º 1 do artigo 33.º, 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 pela Vereadora Raquel
Ferreira.(17/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

3.

Protocolos

3.1. Int. 4084 – Acordo de aditamento ao protocolo de colaboração entre a
Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo, tendo em vista a implementação de desenvolvimento
da incubadora de empresas Startup Angra. 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, aprovou
este

aditamento

ao

protocolo

em

causa.

(18/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.2. Int. 4090 – Protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e o Clube
Náutico de Angra do Heroísmo, tendo em vista a obra de requalificação
do edifício sede. 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,

aprovou

este

protocolo.

(19/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.3. Int. 4080 – Protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a
Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral, tendo em vista a
realização da obras de reabilitação do edifício sede. 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,
aprovou este protocolo.(20/2017/CMAH)------------------------------------------

1

4.

Alterações ao Orçamento e/ou GOP's e PPI

4.1. Int. 4086 – Alterações ao Orçamento e GOP's da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo de 2016 – da 9.ª à 15.ª. 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, com as abstenções dos
Vereadores do PSD e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo
praticado

pelo

Presidente

da

Edilidade.

(21/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 16008 – Ofício n.º 1514 dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a 10.ª alteração ao Orçamento e 6.ª 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 CDS-PP, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Conselho de Administração daqueles Serviços.
(22/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

5.

Empreitadas

5.1. Ent.12380 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara Municipal
ao órgão executivo municipal, tendo em vista a ratificação do despacho
emanado pelo signatário, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12/9, sobre a decisão de adjudicação da empreitada de
construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo,

pelo

valor de 2.498.420,04 euros, à empresa TREPA, tendo por base o
relatório final, nos termos do n.º 1, do artigo 76.º do CCP - Despacho do
Sr. Presidente em exercício de 29/12/2016. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente
da Edilidade.(23/2017/CMAH)---------------------------------------------------------
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5.2. Ent. 14519 – Despacho de revogação da decisão de contratar a
empreitada de conclusão das instalações da escola do ensino
básico de Santa Bárbara. Para ratificação do órgão executivo, nos
termos da recusa de visto do Tribunal de Contas. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice
Presidente da Edilidade.(24/2017/CMAH)-----------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

6.

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

6.1. Ent. 14373 – Pedido da APALIT – Associação de Profissionais de
Automóveis Ligeiros da Terceira, solicitando apoio para realização de
um jantar de Natal com todos os taxistas da Ilha. Propõe-se a atribuição
de um subsídio no valor 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
(€500,00).(25/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------

6.2. Ent. 15256 - Pedido do Sindicato dos Professores da Região Açores,
solicitando apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de um plenário
sindical a realizar no dia 13 de janeiro de 2017. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º
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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.(26/2017/CMAH)-----------------------

6.3. Ent. 14628 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala de
formação do Centro Cultural para realização de reunião, a ter lugar no dia
11 de janeiro. 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, autorizou este
pedido. (27/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

6.4. Ent. 13940 - Pedido da Comissão Organizadora das I Jornadas de
Enfermagem Cirúrgica dos Açores, solicitando apoio na cedência do
grande e pequeno auditório do Centro Cultural, sala multimédia, salas de
formação 1 e 2, sala de reuniões, foyer, luz, projeção e som. para
realização de evento a decorrer de 26 a 29 de setembro de 2017. 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,

autorizou

este

pedido.

(28/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

7.

Contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia

7.1. Int. 41 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de serem
aprovados os projetos dos contratos interadministrativos com as
Juntas de Freguesia. Para aprovação do órgão executivo, nos temos do
artigo 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

esta

proposta.

(29/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------
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8.

Proposta de financiamento aos Bombeiros da Região Açores

8.1. Ent. 15644 – Ofício da Federação de Bombeiros da Região Autónoma
dos Açores,

propondo

um

financiamento

pelos

municípios,

às

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Açores.
Para análise do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou manter o apoio habitual e informar a
Federação nesse sentido.(30/2017/CMAH)---------------------------------------

9.

Protocolos

9.1. Ent. 4119 – Minuta de protocolo a celebrar com as entidades que abaixo
se discriminam, tendo em vista a exploração do ecoponto de roupa:
•

-Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo;

•

-Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião;

•

-Associação das Mulheres de Pescadores e Armadores da Ilha
Terceira;

•

-Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição.

Para aprovação do órgão executivo, nos termos 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,

aprovou

esta

minuta

de

protocolo.

(31/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

10. Indicação de representante na comissão alargada – Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens

10.1. Int. 42 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser indicada
como representante na comissão alargada da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens a Chefe de Divisão da Unidade de Cultura e
Desenvolvimento Socioeconómico da Edilidade, Sandra Patrícia Vieira da
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Costa. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 142/2015 de 8 de setembro. Após votação por escrutínio secreto, com 7 votos a favor, a Câmara
Municipal indicou a Dra. Sandra Costa como representante na citada
Comissão. (32/2017/CMAH)----------------------------------------------------------11.

Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2017

11.1. Int. 39 – Estabelece o fundo de maneio e fundos de caixa para o ano
de 2017, nos termos do n.º 2.3.4.3. do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais. Revoga a Deliberação n.º 688/2016/CMAH, de 5 de
dezembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta. (33/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

12. Documentos para conhecimento
12.1. Ent. 15538 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do
Heroísmo, agradecendo pela cedência dos equipamentos de apoio às
eleições realizadas no dia 13 naquela Instituição. Para conhecimento do
órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento.----------------------------------------------------------------------------12.2. Ent. 15561 – E-mail do Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate
à Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da
Vitória, agradecendo pela parceria com a Câmara Municipal, aquando da
comemoração regional do “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” 3 de dezembro. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------
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12.3. Ent. 15768 – Ofício do Núcleo Regional dos Açores da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, agradecendo pela participação da
Vereadora Raquel Ferreira na sessão comemorativa do 50.º aniversário
daquele Núcleo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------12.4. Ent. 15572 – E-mail da Coordenadora de Unidade Local da INATEL –
Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, agradecendo a colaboração da
Câmara Municipal na disponibilidade das instalações do Centro Cultural e
de Congressos para alguns dos cursos realizados no âmbito da
temporada de Oficinas de Tempos Livres 2016. Para conhecimento do
órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------12.5. Ent. 15576 – E-mail de Sérgio Rezendes – Universidade dos Açores,
agradecendo o apoio da Câmara Municipal aquando da realização do “I
Colóquio Internacional Detenção, Degredo e Deportação no Império
Colonial Português”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------12.6. Ent. 15580 – Carta da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos,
agradecendo o apoio prestado pela Câmara Municipal, aquando da
comemoração do “Dia Europeu do Enoturismo 2016”. Para conhecimento
do

órgão

executivo

municipal.

-

A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento.----------------------------------------------------------------------------12.7. Ent. 15582 – Ofício da Câmara Municipal da Madalena do Pico,
agradecendo todo o contributo e total disponibilidade da Edilidade em
colaborar na candidatura daquele Município a “Cidade do Vinho 2017”.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------12.8. Ent. 15584 – Ofício da Fundação Calouste Gulbenkian, agradecendo o
envio dos exemplares das publicações “Angra do Heroísmo, Património
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Mundial. O Processo” e “Memória Histórica da Edificação dos Paços do
Concelho de Angra do Heroísmo”. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------12.9. Ent. 16004 – Ofício da Direção Regional dos Assuntos do Mar,
agradecendo pelo envolvimento da Câmara Municipal na campanha “SOS
Cagarro 2016”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------12.10.Ent. 45 – Ofício da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento,
agradecendo pelo donativo de doces e salgados às crianças daquela
Instituição. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------12.11. Ent. 49 – Ofício do Observatório das Autarquias Familiarmente
Responsáveis,

felicitando

a

Câmara

Municipal

pelo

trabalho

desenvolvido. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------12.12.Ent. 55 – E-mail da Escola Básica Integrada dos Biscoitos,
agradecendo pela atribuição do apoio destinado à visita de estudo
internacional. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------

Fora da agenda
Desvinculação da ART – Associação Regional de Turismo
Ent. 10995 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser submetido à
deliberação da Assembleia Municipal a desvinculação do Município de Angra
do Heroísmo da ART – Associação Regional de Turismo – Turismo dos Açores,
nos termos conjugados dos artigos 53.º, 59.º e n.º 1 do 61.º, todos da Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto, na redação última da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de
1

março, da alínea n), n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º,
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação da já citada Lei
n.º 7-A/2016. - A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta
proposta e deliberou submeter a mesma à Assembleia Municipal.
(34/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------Empreitada de conclusão das instalações da Escola do Ensino Básico de
Santa Bárbara
Ent. 4148 – Informação técnica da Unidade de Urbanismo e Infraestruturas
Municipais, datada de 29 de dezembro de 2016, tendo em vista a deliberação
do órgão executivo municipal quanto à abertura do concurso público para a
empreitada de Conclusão das Instalações da Escola do Ensino Básico da
Freguesia de Santa Bárbara-2017, autorização da inerente despesa, cujo
cabimento consta da ficha do anexo 4, e aprovação das peças procedimentais
que constam dos anexos 1, 2 e 3 do mesmo processo. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou proceder à abertura do citado concurso e
aprovou as peças procedimentais (35/2017/CMAH)----------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e vinte e cinco 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, 9 de janeiro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,
_________________________________

1

