CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N.º 21/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA DEZASSETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
DEZASSETE

(Contém

folhas)

MEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE José Gabriel do Álamo de Meneses-----------VEREADOR

José Gaspar Rosa de Lima------------------------

VEREADOR

Raquel Gomes Caetano Ferreira-----------------

VEREADOR

Guido de Luna da Silva Teles----------------------

VEREADOR

Paulo Alexandre Silva Lima------------------------

VEREADOR

Marcos Duarte Machado do Couto---------------

VEREADOR

António Miguel Arieiro Gonçalves Bezerra----

MEMBROS AUSENTES:
PRESIDENTE --------------------------------------------------------------VEREADOR

---------------------------------------------------------------

VEREADORA --------------------------------------------------------------VEREADOR

---------------------------------------------------------------

VEREADOR

---------------------------------------------------------------

VEREADOR

---------------------------------------------------------------

VEREADOR ------------------------------------------------------------------
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No dia dezassete de outubro 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 14:00 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

1. Regimento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Int. 2790 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à deliberação, pelo órgão executivo, do Regimento da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, nos termos da alínea a) do artigo 39.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este Regimento.(538/2017/CMAH) ---------------------------------------------

2. Reuniões da Câmara Municipal – novembro e dezembro de 2017 e ano
de 2018
Int. 2793 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à deliberação, pelo órgão executivo, para a marcação das
reuniões da Câmara Municipal,

destinadas aos meses de novembro e

dezembro de 2017, bem como para o ano de 2018, nos termos do artigo 40.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta proposta.(539/2017/CMAH) ------------------------------------------------

3. Vereadores a tempo inteiro e meio tempo
Int. 2791 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à deliberação, pelo órgão executivo, para que a Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo fixe em três o número de vereadores em
regime de tempo inteiro e meio tempo nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
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58.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 5-A/2002 de
11 de janeiro, 67/2007 de 31 de dezembro, Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30 de
novembro e 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta proposta.(540/2017/CMAH) ---------------------------

4. Delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal
Int. 2792 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à deliberação, pelo órgão executivo, da delegação de
competências no Presidente, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo
34.º da Lei

75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por

unanimidade, aprovou esta proposta.(541/2017/2017) ------------------------------

5. Nomeação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados
de Angra do Heroísmo
Int. 2802 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à nomeação, pelo órgão executivo, do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear os seguintes
membros

para

o

Conselho

de

Administração

dos

Serviços

Municipalizados: -------------------------------------------------------------------------------Presidente – Raquel Gomes Caetano Ferreira; --------------------------------------Vogais – Guido de Luna da Silva Teles e José Gaspar Rosa de Lima, sendo
que o primeiro substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos.
(542/2017/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------

6. Representante da Edilidade na Assembleia Intermunicipal da AMRAA
Int. 2797 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da
Edilidade na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região
Autónoma dos Açores. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
designar o Vereador Guido de Luna da Silva Teles como representante da
Edilidade na Assembleia Intermunicipal da AMRAA, sendo substituído nas
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suas faltas e impedimentos pela Vereadora Raquel Gomes Caetano
Ferreira.(543/2017/CMAH) ---------------------------------------------------------------------

7. Representante da Edilidade na Assembleia Geral da TERAMB, EM
Int. 2799 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da
Edilidade na Assembleia Geral da TERAMB, EM. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou designar como representante do Município na
Assembleia Geral da TERAMB, EM, o Presidente da Edilidade, sendo
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Vereador José Gaspar
Rosa de Lima.(544/2017/CMAH) ------------------------------------------------------------

8. Representante da Edilidade na AGESPI
Int. 2794 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante da
Edilidade na Associação para a Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira
(AGESPI). - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou designar
como representante do Município na Direção da AGESPI o Presidente da
Edilidade, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
Vereador Guido de Luna da Silva Teles. (545/2017/CMAH) -------------------------

9. Representante da Edilidade na PCTTER – Associação Parque da Ciência
e Tecnologia da Ilha Terceira
Int. 2796 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, com vista à designação, pelo órgão executivo, do representante do
município e respetivo substituto na direção da PCTTER – Associação Parque
de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou designar como representante do Município na
Direção da PCTTER o Presidente da Edilidade, sendo substituído nas suas
faltas e impedimentos pelo Vereador Guido de Luna da Silva Teles.
(546/2017/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------
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10. Constituição da Comissão Municipal de Trânsito
Int. 2795 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 12 de outubro de
2017, no sentido de serem designados os membros para integrar a Comissão
Municipal de Trânsito de Angra do Heroísmo, nos termos das alíneas ee) e rr)
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 proposta.(547/2017/CMAH) -------

11. Reunião Extraordinária
Proposta para realização de Reunião Extraordinária no dia 24 de outubro de
2017, pelas 09H30, para efeitos de ratificação das matérias vertidas no regime
de gestão limitada do órgãos das autarquias locais e seus titulares, (art. 2.º do
citado diploma legal), que foram alvo de tomada de decisão por parte do
Presidente da Câmara Municipal, no período de 1 a 17 de outubro, nos termos
do n.º 2 do artigo 3.º da Lei 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara Municipal,
por unanimidade aprovou esta proposta.(548/2017/CMAH) ----------------------

Fora da agenda

Delimitação de funções dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo
Int. 2860 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 17 de outubro de
2017, no sentido de se proceder à delimitação de funções dos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo. --------------------------------------------------O Presidente informou que a proposta visava transferir para os Serviços
Municipalizados a manutenção das zonas verdes com exceção das zonas de
lazer e das operações de ajardinamento e embelezamento urbano, com o
objetivo da uniformização do serviço. -------------------------------------------------------A outra alteração prende-se com a gestão da frota que tem apresentado
situações complicadas de manutenção e financeiras. Considerando que as
oficinas se encontravam nas instalações da Câmara, a proposta visa unificar a
chefia, a gestão de stocks e o controlo de entradas e de saídas, ficando assim
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simplificada a gestão da estrutura oficinal. Os Serviços Municipalizados passam
a pagar à Câmara os custos de manutenção das respetivas viaturas. -------------O Vereador Marcos Couto referiu que entende a ideia do ponto de vista
estrutural, no entanto, numa primeira análise entende que a proposta não irá
resolver os problemas existentes em matéria de recursos humanos, pelo que a
simples transferência não resolverá o défice de mão-de-obra existente. ----------A Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD, aprovou
esta proposta.(549/2017/CMAH) -----------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto justificou a orientação do voto pelo facto de não
terem recebido o documento atempadamente de forma a permitir a sua análise,
uma vez que se trata de uma alteração conjuntural.-------------------------------------O mesmo Autarca solicitou que o tipo de assunto em apreço futuramente fosse
comunicado com a devida antecedência, tendo em vista facultar uma reflexão
prévia quanto à tomada de posição.-----------------------------------------------------------

6

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas catorze horas e cinquenta 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, 17 de outubro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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