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No dia trinta de novembro 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 9:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

1. Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal da Câmara
Municipal para 2018

1.1. Int. 3272 - Orçamento da Câmara Municipal e GOP’s para 2018,
apresentando os seguintes valores:---------------------------------------------------------Grandes Opções do Plano: ------------------------------------------------------------------Despesa - €8.735.020,00 (oito milhões setecentos e trinta e cinco mil e vinte
euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------Orçamento:----------------------------------------------------------------------------------------Receitas correntes - €14.715.435,00 (catorze milhões setecentos e quinze mil
quatrocentos e trinta e cinco euros);---------------------------------------------------------Receitas de capital - €4.679.093,00 (quatro milhões seiscentos e setenta e
nove mil noventa e três euros);---------------------------------------------------------------Total geral das receitas - €19.394.528,00 (dezanove milhões trezentos e
noventa e quatro mil e quinhentos e vinte e oito euros);--------------------------------
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Despesas correntes - €11.664.563,00 (onze milhões seiscentos e sessenta e
quatro mil quinhentos e sessenta a três euros);------------------------------------------Despesas de capital - €7.729.965,00 (sete milhões setecentos e vinte e nove
mil novecentos e sessenta e cinco euros);-----------------------------------------------Total geral das despesas - €19.394.528,00 (dezanove milhões trezentos e
noventa e quatro mil e quinhentos e vinte e oito euros).--------------------------------

O mesmo orçamento contém o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para
2018, o plano de formação para 2018, a proposta de venda parcial do parque
habitacional, bem como as normas sobre a execução orçamental. Para
deliberação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, para aprovação, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do do
artigo 33.º e alínea a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao orçamento para 2018 da Câmara o Presidente informou que a
receita mantém-se estável. --------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto entende que as propostas de alteração
apresentadas visam dotar a Freguesia da Vila de São Sebastião de uma Casa
Mortuária, a Freguesia da Terra-Chã de um Pavilhão Desportivo, e não
implicam alteração na despesa fixa do orçamento, mas sim incluir na verba que
irá transitar para 2018. --------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que as propostas apresentadas são projetos da
competência do Governo Regional, respetivamente das áreas da saúde e da
habitação, não sendo estrategicamente adequado a sua inscrição no plano da
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto propôs que a Câmara apoie a participação de
empresários na Biofach 2018 em Nuremberga, dada a importância crescente
da produção biológica. Sobre esta matéria o Presidente informou que já
existem verbas para a tipologia de missão indicada. -----------------------------------Os Vereadores eleitos do PSD à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,
apresentaram a seguinte declaração de voto:---------------------------------------------3

“Considerando a importância que tem para o funcionamento e estabilidade de
um Município, a aprovação por unanimidade do seu Orçamento e GOP’s, os
vereadores do PSD decidiram aprovar favoravelmente o orçamento do
Município de Angra do Heroísmo. -----------------------------------------------------------No entanto, tendo em conta que as razões que levaram a esta votação
favorável, não nos parecem suficientemente claras na ata da reunião de 30 de
novembro de 2017 sujeita a votação na presente reunião camarária, vimos,
com esta declaração de voto, reforçar que no que respeita aos investimentos
(1) Pavilhão, da Terra Chã, (2) Casa Mortuária de São Sebastião, (3)
intervenção nas Zonas Balneares e (4) Pavilhão de São Mateus, fomos
informados que são competências do Governo Regional, eventualmente
condicionadas a apoios comunitários que venham a estar disponíveis e que,
em conjunto com a Câmara Municipal, serão desenvolvidas todas as
providências necessárias para a sua concretização a médio prazo. Neste
momento a ARU da Freguesia da Terra-Chã foi já alterada de forma a permitir a
construção desta infraestrutura. Sobre a Casa Mortuária da Vila de São
Sebastião, investimento de menor monta, foi ainda referido que, caso a mesma
não avance com o apoio previsto pela Secretaria Regional dos Assuntos
Socias, até ao final do mandato, a Câmara executará a obra. Sobre as
intervenções

nas

zonas

balneares

será

feito

um

levantamento

das

necessidades de intervenção, tal como uma calendarização para a execução
das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------A apresentação das propostas do PSD de alteração ao Orçamento e GOP’s,
para não desvirtuar os documentos do Executivo Camarário, elaborados com
toda a legitimidade conferida pelo resultado das eleições, assentam na
utilização do Saldo de Gerência a ser apurado no fecho de contas em abril e
integrado no orçamento de 2018 em junho, após aprovação da Assembleia
Municipal. Por sugestão do Sr. Presidente da Câmara Municipal as propostas
de alteração do PSD foram retiradas da ordem de trabalhos da reunião de
30/11, para evitar a reprovação das mesmas. --------------------------------------------Por fim, foi-nos transmitido pelo Sr. Presidente, a existência de verbas que
permitem agilizar o lançamento, no início de 2018, de um programa de apoio
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ao Empreendedorismo Social, tal como consta igualmente do programa leitoral
do PS, assim como a missão empresarial à BIOFACH.” ------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este documento e
deliberou remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, nos
citados termos legais.(635/2017/CMAH)--------------------------------------------------

1.2. Int. 3275 - Proposta para alteração ao Orçamento e GOP's de 2018 –
Vereadores do PPD/PSD. A Câmara Municipal, deliberou retirar esta
proposta e reagendar a mesma numa próxima reunião.(636/2017/CMAH) --

2. Documentos Previsionais dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo para 2018

2.1. Ent. 15677 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
n.º 2000, de 23 de novembro de 2017, remetendo os Documentos
Previsionais, acompanhadas do mapa de pessoal para 2018, proposta de
autorização

para

assunção

de

compromissos

relativos

aos

procedimentos concursais a iniciar em 2018 e proposta de autorização
prévia genérica favorável à assunção de compromissos de caráter
plurianual. apresentando os seguintes valores:-----------------------------------------Plano Plurianual de Investimentos:-------------------------------------------------------Despesas de investimento - € 2.688.833,00 (dois milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil, oitocentos e e trinta e três euros)-------------------------------------Orçamento:----------------------------------------------------------------------------------------Receitas correntes - € 6.037.380,00 (seis milhões, trinta e sete mil, trezentos
e oitenta euros) -----------------------------------------------------------------------------------Receitas de capital - € 1.650.950,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil,
novecentos e cinquenta euros) ---------------------------------------------------------------Total geral das receitas - € 7.688.330,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta
mil, trezentos e trinta euros) --------------------------------------------------------------------

5

Despesas correntes - € 4.919.497,00 (quatro milhões, novecentos e dezanove
mil, quatrocentos e noventa e sete euros)--------------------------------------------------Despesas de capital - € 2.768.833,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e
oito mil, oitocentos e trinta e três euros)----------------------------------------------------Total geral das despesas - € 7.688.330,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta
mil, trezentos e trinta euros).-------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal e posterior submissão à
Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos conjugados da alínea c) do
n.º 1 do do artigo 33.º e alínea a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este assunto o Presidente informou que o orçamento é
praticamente igual ao de 2017, não havendo grande alterações na receita nem
no tarifário. Está previsto para 2018 apenas uma grande obra, a separação das
águas resíduais. ----------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que transitam onze trabalhadores para a Câmara de forma a
optimizar as áreas da ofícina de mecânica e da metrologia. -------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este documento e
deliberou remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, nos
citados termos legais.(637/2017/CMAH) -------------------------------------------------

3. Tarifário dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para 2018

3.1. Ent. 15638 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
n.º 2001, de 23-11-2017, remetendo a proposta de tarifário para 2018, para
aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea e) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.- A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este documento e deliberou remeter o mesmo à
aprovação da Assembleia Municipal, para conhecimento.(638/2017/CMAH)

4. Regime de derrama
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4.1 Int. 3274 - Aplicação de regime de derrama nos termos do n.º 1 do artigo
18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro
das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------------------------------------O Presidente entende que a proposta de consignação de verbas para além do
que já está estabelecido, é confinar a gestão tanto da Câmara como das Juntas
de Freguesia a esquemas de rigidez que não se coadunam com a
apresentação de novos projeto. --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, com os votos contra dos Vereadores do Partido
Social Democrata, aprovou a proposta e submete a mesma à Assembleia
Municipal, para efeitos de deliberação.(639/2017/CMAH) -------------------------Sobre este assunto, foi apresentada a seguinte declaração de voto pelos
Vereadores do Partido Social Democrata:----------------------------------------------“Tendo em conta que o valor cobrado pela derrama no Concelho não irá
reverter para as juntas de freguesia num princípio de capitação, e como
fator de correção das transferências da Câmara para as mesmas, os
Vereadores deste partido votam contra a implementação da derrama no
Concelho por entenderem que a mesma não terá um reflexo direto no
benefício às populações”.---------------------------------------------------------------------

5. Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo - 4.ª Revisão ao
Orçamento para 2017

5.1. Ent. 15656 – Ofício dos Serviços Municipalizados n.º 1195, de 23-11-2017,
remetendo a quarta revisão ao Orçamento daqueles Serviços. Para
deliberação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia
Municipal, para aprovação, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do do
artigo 33.º e alínea a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este
documento e deliberou remeter o mesmo à aprovação da Assembleia
Municipal, nos citados termos legais.(640/2017/CMAH)----------------------------
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6. Teramb, EM - Relatório de Gestão e Contas do 2.º trimestre

6.1. Ent. 15637 – Ofício da Teramb, EM, remetendo o Relatório de Gestão e
Contas do 2.º trimestre de 2017. Para conhecimento do órgão executivo
municipal e posterior envio ao órgão deliberativo também para conhecimento. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou remeter à
Assembleia Municipal também para conhecimento.(641/2017/CMAH)---------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e quarenta 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, 30 de novembro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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