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No dia dezanove de dezembro de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de
Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------Pelas 09:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Vereador Alonso Miguel questionou o
ponto da situação da obra do Campo de Jogos dos Leões. Ao que o Vereador
Guido Teles informou que se encontrava concluída a obra de iluminação do
campo. Quanto à instalação de bombas de calor, encontrava-se em fase final o
procedimento para aquisição de equipamentos para diversos recintos, entre os
quais o Campo de Jogos dos Leões. -------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou como era feito o pagamento das horas
extraordinárias dos funcionários. ------------------------------------------------------------O Presidente informou que o pagamento era efetuado de acordo com a
legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente referindo-se às obras em curso, informou que se encontrava na
fase final a obra da Startup. Também estava praticamente concluída a
reabilitação do edifício anexo à Câmara, tendo os serviços de contratação e
aprovisionamento já regressado ao espaço. Referiu ainda que estava concluída
a obra da rotunda das Figueiras Pretas. ---------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que a incubadora já se encontrava instalada
provisoriamente na rua da Sé, estando já incubadas três empresas e que já
existiam mais interessados que deverão entrar brevemente. -------------------------
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Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1 Aprovação da ata n.º 25 da reunião ordinária de 5 de dezembro de
2016.------------------------------------------------------------------------------------------A ata foi aprovada com a abstenção do Ver. Alonso Miguel em virtude
de não ter estado presente 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. Ent. 11967 - Pedido da EBI Francisco Ferreira Drummond, solicitando
apoio para aquisição de fruta (€60,00) para distribuição pelos alunos no
dia mundial da alimentação. 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
e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
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administrativo

praticado

pela

Vereadora

Raquel

Ferreira.

(693/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 13029 – Pedido do Secretariado Geral da ACRA – Associação de
Consumidores

da

Região

Açores,

solicitando

apoio

para

o

funcionamento daquela Associação. Para ratificação do órgão executivo
municipal da atribuição de um subsídio no valor de €1.000,00, nos termos
do n.º 3 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 Presidente da Edilidade.(694/2016/CMAH)------------------

2.3. Ent. 13876 – Pedido do Boavista Club da Ribeirinha, solicitando apoio
financeiro para fazer face às despesas de recuperação e conservação do
Campo de Jogos do Boavista e balneários. Para ratificação do órgão
executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de €5.500,00,
nos termos do n.º 3 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

Presidente

da

Edilidade.

(695/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 12908 – Pedido da Solaris – Associação Nacional para a Defesa
Ambiental, Social e da Saúde, solicitando apoio para Carolina Silva
participar na Miss Europe Continental 2016, em Itália. Para ratificação do
órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor de
€500,00, nos termos do n.º 3 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

Vereador

Guido

Teles.

(696/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------
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2.5. Ent. 13878 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, tendo em
vista a impressão da segunda edição da obra “Anais da Ilha Terceira”.
Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um
subsídio no valor de €12.012,00, nos termos do n.º 3 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 Presidente
da Edilidade.(697/2016/CMAH)--------------------------------------------------------

2.6. Ent. 15140- Pedido da Casa de Saúde de São Rafael solicitando apoio
na cedência de 10 bilhetes para o filme "Vaiana" em exibição no CCCAH,
no próximo dia 15 de dezembro. 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 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.
(698/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 14913 - Pedido do Núcleo Vicentino da Obra da Cadeia, solicitando
apoio na cedência de quatro estrados para celebração da missa de Natal
na cadeia. 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 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.(699/2016/CMAH)---------------

2.8. Ent. 14864 – Pedido da EB1/JI de Pico da Urze, solicitando o transporte
para 5 crianças e 2 adultos para uma visita à Escola Tomás de Borba.
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 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.(700/2016/CMAH)----------------------------0

2.9. Ent. 12048 – Pedido da Associação dos Amigos dos Animais da Ilha
Terceira, solicitando apoio na colocação de chips e administração de
vacinas aos canídeos daquela Associação. Para ratificação do órgão
executivo municipal do apoio em espécie de 43 chips e 45 vacinas, nos
termos do n.º 3 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.(701/2016/CMAH)---------------

2.10. Ent. 14000 - Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento
solicitando apoio na cedência de 47 bilhetes para as sessões de cinema
infantil integradas na programação de natal da autarquia. Para ratificação
do órgão executivo municipal nos termos 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.
(702/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.11. Int. 3820 – Proposta de atribuição de apoios a coletividades desportivas e
atletas individuais do Concelho de Angra do Heroísmo. 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 e do Regulamento de Atribuição de Apoios a
Coletividades Desportivas e Atletas Individuais do Concelho de Angra do
Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade de atribuição
de apoios às coletividades desportivas no valor de €405.081,44 e a
atletas individuais no valor de €10.000,00.(703/2016/CMAH)---------------

3.

9.ª Alteração ao Orçamento dos Serviços Municipalizados de Angra
do Heroísmo
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3.1. Ent. 14929 – Ofício n.º 1441 dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a 9.ª alteração ao Orçamento 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,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Conselho

de

Administração

dos

Serviços

Municipalizados.

(704/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4.

Alteração de protocolo

4.1. Ent. 2447 - Pedido da Cáritas da Ilha Terceira para alteração do
protocolo referente ao projeto 3D, cujo objetivo é a implementação de um
conjunto de ações capazes de promover o desenvolvimento sócio
educativo e o sucesso escolar no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo
do ensino básico. Para revogação da deliberação de 18 de julho de 2016
e deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e
u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a alteração a este
protocolo e revogou a citada deliberação.(705/2016/CMAH)--------------

5.

Tarifário dos Serviços Municipalizados para 2017 - alteração

5.1. Ent.15375 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, remetendo a seguinte proposta de alteração à redação da
NOTA 2 do ponto "4.1 Água", do tarifário para 2017, em cumprimento da
deliberação do Conselho de Administração de 5 de de dezembro de
2016:
“NOTA 2: Os ramais até 10 metros, exclusivamente destinados ao
0

abastecimento de explorações agrícolas, beneficiam de isenção de
pagamento até 31-12-2017, sem prejuízo da aplicação dos custos
decorrentes da NOTA 1. Esta isenção abrange apenas os ramais
ligados à rede de consumo humano fora dos espaços urbanos ou
espaços urbanizáveis definidos no PDM e, dentro destes espaços,
os ramais destinados a terrenos com área igual ou superior a 5.000
m2.”------------------------------------------------------------------------------------------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

esta

alteração.

(706/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

6.

Empreitada “Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal
-1ª Fase”

6.1. Ent. 1433 – Alteração à cláusula 13.ª, n.º 2 da minuta do contrato,
relativamente à repartição dos anos económicos, tendo em vista a sua
conformidade com as Grandes Opções do Plano para 2017 já aprovadas
pela Assembleia Municipal, no dia 28-11-2016. Para aprovação do órgão
executivo municipal nos termos dos artigos 94.º e 96.º do CCP, e
consequente revogação da deliberação camarária de 5-12-2016, na parte
unicamente respeitante à ratificação da minuta do contrato. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta alteração.(707/2016/CMAH)

7.

Calendário reuniões do executivo municipal para 2017

Calendário das reuniões da Câmara Municipal para 2017. Para
aprovação do executivo municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou o calendário das reuniões do executivo.
(708/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------
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Fora da Agenda

TERAMB - Declaração de suficiência orçamental e cativação de verbas

Ent. 15610 – Ofício da Teramb - Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, submetendo à aprovação do
executivo camarário, a declaração que atesta que aquela empresa possui
suficiência orçamental e já procedeu à cativação das

verbas para a

prestação de serviços de retoma de resíduos de embalagem, para efeitos
de obtenção de visto pelo Tribunal de Contas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade aprovou esta declaração.(709/2016/CMAH)-------------------------

TERAMB – tarifário para 2017

Ent. 15607 - Ofício da Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo o tarifário para 2017. Para
aprovação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 42.º da Lei n.º
50/2012 de 31 de agosto e da alínea f) do artigo 13.º, conjugado com a alínea
d) do artigo 20.º dos estatutos da Teramb, EM.------------------------------------------A Câmara Municipal, com a abstenção do Ver. do CDS-PP, aprovou este
documento.(710/2016/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 sete 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, 19 de dezembro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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