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No dia dezasseis de janeiro de dois mil e quinze realizou-se na Sala das
Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.------------------------------------------Pelas 10h00 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 Vereador Alonso Miguel submeteu uma proposta
de deliberação para ser admitida na agenda, que propõe a suspensão da deliberação
sobre a inicio do processo de rescisão do protocolo com a RTP. Explicou que a
proposta se deve a que na altura da aprovação da deliberação os vereadores da
oposição não foram informados de todas os dados disponíveis na altura,
nomeadamente, não tiveram conhecimento de um e-mail do Chefe de Delegação da
RTP da Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi admitida por unanimidade. -----------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias referiu que tiveram muita dificuldade em preparar a
reunião, porque o servidor estava sempre em baixo, apesar de ter um novo endereço.
Salientou ainda que tem recebido muitas reclamações de pessoas que não tem
conseguido aceder ao site para se inscrever no My Angra, para aderir à fatura
eletrónica, e que a aprovação tem sido também muito demorada, essa dificuldade
aumenta quando tentam fazer o pagamento da fatura por via eletrónica. ------------------O Presidente informou que houve necessidade de se fazer acertos nos servidores
para instalar os programas de pagamento eletrónico, dai a necessidade de se reiniciar
várias vezes os servidores. -----------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que houve uma série de dificuldades normais na
passagem da informação para o novo domínio. No caso da fatura eletrónica verificouse que houve erros de parametrização do software que estava a mandar os pedidos
de adesão da fatura eletrónica para o serviço errado, pelo que houve um espaço de
tempo para a correção do erro, mas espera-se que até ao fim do mês a situação esteja
estabilizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Vereadora Catarina Matias chamou a atenção que os requerentes tem acesso a toda
a informação inserida em SGD e não apenas em que serviço se encontra, é seu
entendimento, que as informações internas não devem ser do conhecimento dos
requerentes, por uma questão de proteção de dados. O Presidente comprometeu-se
rever a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que a área que continua a apresentar grandes dificuldades em
receber a informação em digital é o setor das obras, devido à dimensão de ficheiros,
pelo que se tem pedido aos utentes que entreguem a documentação em disco ou CD.
O vereador Alonso Miguel questionou como pode o Presidente afirmar na reunião
anterior que haverá uma redução de 85% de custo de energia com a introdução de
LED's, e um custo total de cerca de três milhões de euros. -----------------------------------O Presidente informou que se trata da aplicação de duas técnicas, a colocação de
lâmpadas LED'S e a substituição de circuitos de alimentação da rede de forma a
colocar um sistema automatizado que permite a redução da intensidade da luz em
determinadas horas. --------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou que tipo de documento irá ser apresentado à
EDA à semelhança do que foi feito na Madeira. O Presidente informou que se trata de
uma proposta de decreto legislativo regional que está a ser preparado pela Associação
de Municípios da Região Autónoma dos Açores. --------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.

Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 1 da reunião ordinária de 5 de janeiro de 2015. Aprovada, com as abstenções dos Vereadores Paulo Lima, Alonso Miguel
e Fernando Dias, por não terem estado presentes na reunião em causa, e
com as alterações introduzidas pelo Vereador Alonso Miguel. -------------------
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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. 6995 - Pedido da EBI de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para a
utilização das piscinas municipais, na primeira 5.ª feira de cada mês, e respetivo
transporte dos alunos daquela instituição. 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, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (13/2015/CMAH) ----------

2.2. Ent. 7748 - Pedido do Clube de Atletismo da Terceira, solicitando apoio no
empréstimo de material para a corrida dos reis a realizar no dia 3 de janeiro de
2015. 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice presidente
da Edilidade. (14/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 42 – Pedido do Município da Praia da Vitória, solicitando o empréstimo do
emissor e recetores do sistema de tradução, no âmbito da realização do
seminário sobre exportação, a ter lugar no dia 10 de janeiro na Academia de
Juventude e das Artes da Ilha Terceira. 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, ratificou o ato
administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (15/2015/CMAH) ---

2.4. Ent. 106 - Pedido da EB1/JI do Cantinho, solicitando apoio no transporte dos
alunos daquela instituição para visita de estudo a realizar no dia 9 de janeiro de
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2015. 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (16/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 7231 - Pedido do Colégio de Santa Clara para a cedência gratuita das
estruturas metálicas e respetivos estrados, para a montagem de um palco de
2,50m X 2,50 m de área, entre os dias 5 e 17 de dezembro, necessário à
realização das festas de natal daquele estabelecimento de ensino a 15 e 16 de
dezembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º,
n.º 2, alínea b), do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o artigo
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 Vereador Guido
Teles. (17/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 1406 - Proposta da UPMC de atribuição de prémios monetários aos três
primeiros classificados no I Concurso de Bolos e Licores de Natal, inserido na
programação para a quadra natalícia 2014, entre os Centros de Convívio do
Concelho de AH, de 250 euros para o primeiro classificado, e de 100 euros e de
50 euros, respetivamente ao 2.º e 3.º classificados, aprovado superiormente no
âmbito do artigo 33.º, n.º 1 da alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 2,
alínea c), do Novo Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o artigo
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 Vereador Guido
Teles. (18/2015/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 7678 - Pedido do Sport Clube Lusitânia, solicitando apoio para utilização
das Piscinas Municipais no dia 17 de dezembro de 2014. 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, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (19/2015/CMAH) ----------

2.8. Ent. 7457 - Pedido da Direção Regional das Comunidades para a cedência do
Pequeno Auditório, bem como apoio logístico e técnico de som, para a
comemoração do Dia Internacional dos Migrantes,no dia 18 de dezembro, a
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partir das 18h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
artigo 6.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o
artigo 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 Vereador
Guido Teles. (20/2015/CMAH) ------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3.

Atribuição de apoios 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 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

3.1. Ent. 7776 - Pedido da Comissão Organizadora da Tourada de Estudantes,
para a realização da Tourada de Estudantes, a decorrer no dia 15 de fevereiro
de 2015. Propõe-se a isenção das taxas e licenças à realização do cortejo,
publicidade e espetáculo taurino, suspensão de trânsito para o desfile,
disponibilização de 3 carrinhas e respetivos condutores para o desfile. nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro
e do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou autorizar este pedido.- (21/2015/CMAH) ----------------

3.2. Int. 30 - Proposta de deliberação que atribui de um apoio financeiro às
entidades e organismos que constam do anexos I, que faz parte integrante
da presente deliberação, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------O Presidente propôs a seguinte correção onde se lê “Junta de Freguesia da
Feteira”, deve-se ler “Império da Nossa Senhora das Mercês” e “Império da
Ponta Nova”. A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir os apoios
constantes da presente proposta. (22/2015/CMAH) -----------------------------------
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4. Comunicação de Infestação de Imóveis por térmitas – Sistema de Certificação
de Infestação de Térmitas
4.1. Ent. 6135 – Ofício da Direção Regional do Ambiente, remetendo uma listagem
com o endereço dos imóveis que foram alvo de vistoria pelos peritos qualificados
do SCIT, entre 11-09-2014 e 7-10-2014, no Concelho de Angra do Heroísmo,
onde foi confirmada a presença de térmitas. Para deliberação do órgão
executivo municipal. -------------------------------------------------------------------------------O Presidente explicou que a proposta é feita por estar apenas disponível no
mercado o tratamento químico que pode trazer problemas para a saúde dos
moradores, não sendo por isso razoável obrigar a sua utilização nas moradias. –
A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou não notificar os
proprietários dos prédios em causa, em virtude de ainda não estar
disponível tecnologia não invasiva. (23/2015/CMAH) ---------------------------------

5. Criação de prémios de mérito escolar
5.1. Ent. 16 – Proposta do Presidente da Câmara, tendo em vista a criação dos
seguinte prémios escolares: --------------------------------------------------------------------- Atribuição do prémio de mérito escolar com o valor de 1,000,00€ (mil euros)
aos alunos que concluam o 12.º ano com a melhor média nas seguintes escolas:
a) Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade; ----------------------------------b) Escola Secundária Tomás de Borba; -----------------------------------------------------c) Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo; ---d) Polo de Angra do Heroísmo da INETESE – Associação para o Ensino e
Formação. --------------------------------------------------------------------------------------------- Atribuição do prémio até ao valor de 200,00€ para a realização de um curso
numa universidade de verão aos alunos que concluam com as segundas e
terceiras melhores médias nas seguintes escolas: ----------------------------------------a) Escola Secundária Tomás de Borba; ------------------------------------------------------b) Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. -----------------------------------É revogada a Deliberação n.º 417/2014/CMAH, de 18 de julho. ----------------------Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u) do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta proposta. (24/2015/CMAH) -----------------------------
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6. Projetos dos contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia
6.1. Ent. 17 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser serem aprovados
pelo órgão executivo municipal os projetos de contratos interadministrativos entre
a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e todas as Juntas de Freguesia do
Concelho de Angra do Heroísmo, para 2015. Para deliberação do órgão
executivo municipal, nos termos do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou os projetos dos
contratos interadministrativos em causa. (25/2015/CMAH) -------------------------

7. Plano Estratégico de Desenvolvimento da Ilha Terceira
7.1. Ent. 23 - Proposta de deliberação no sentido de aprovar o Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Ilha Terceira e posterior remessa à Assembleia Municipal,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias questionou se houve alguns contributos para a o
documento da sociedade. -----------------------------------------------------------------------O Presidente informou que os obtidos no site da autarquia não apontaram
contributos. Na discussão pública foram apresentadas algumas propostas que
foram trabalhadas pela empresa responsável pela elaboração do plano. ----------O Vereador Alonso Miguel considera que tem informação desatualizada, por
exemplo, quando refere a Culturangra e a Isopor. ----------------------------------------O Vereador Fernando Dias referiu que o documento apresenta um bom
diagnóstico, no entanto, em termos práticos apresenta muitas dificuldades, em
seu entender deveria apontar a criação de um gabinete de revitalização da ilha
Terceira e não uma associação de coordenação, que parece mais um conjunto
de boas vontades que dificilmente funcionará. Propôs a integração de um
clauster da saúde para a dinamização do Hospital de Santo Espírito. --------------O Presidente referiu que o papel da associação atualmente tem sido feito pela
AGESPI com grande vantagem. Trata-se de um documento estratégico que
aponto as linhas a serem desenvolvidas. ----------------------------------------------------A Câmara Municipal, com as abstenções dos Ver. do PSD e do CDS-PP,
concordou com esta proposta e deliberou submeter a mesma ao órgão
deliberativo nos citados termos legais. (26/2015/CMAH) ----------------------------
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8. Horários da operação 2015 da Atlânticoline
8.1. Ent. 18 – E-mail da Atlânticoline, remetendo os horários para 2015, tendo em
vista a emissão de parecer pelo órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal,

por

unanimidade,

deliberou

emitir

parecer

favorável.

(27/2015/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------

9. Aprovação de regulamentos
9.1. Int. 29 - Proposta de Deliberação que aprova o Regulamento Municipal para a
Concessão de Incentivos a Atividades de Interesse Municipal para posterior
remessa à Assembleia Municipal, nos termos das alíneas k) e o) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------O Presidente informou que o presente documento tem como objetivo a
simplificação do modelo existente e propôs a seguinte correção no artigo 9. ” c)
De 351 a 450 ponto – 45%;” ---------------------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias entende que o anexo I, não permite uma avaliação
equitativa é de apreciação confusa, uma vez que se aplica uma majoração a
projeto apoiados no ano anterior. Por outro lado, entende que existe uma grande
subjetividade nos três critérios de avaliação.----------------------------------------------O Presidente esclareceu que se trata de uma forma de dar continuidade aos
projetos que obtiveram bons resultados. Quanto aos critérios de avaliação
entende que deverão ser esmiuçados no Conselho Municipal de Cultura. --------O Vereador Fernando Dias entende que seja difícil retirar a subjetividade na
matéria, no entanto, deve haver uma explicação dos critérios de avaliação aos
interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel entende que não faz sentido incluir o Conselho
Municipal de Cultura dentro do regulamento, porque atribuição de apoios
constante do regulamento não é apenas para a cultura. --------------------------------O Presidente justificou a opção pela necessidade de consolidação de
regulamentos e salientou que o regulamento se encontra em capítulo distinto. --A Câmara Municipal, com as abstenções dos Ver. do PSD e do CDS-PP, e
com as alterações introduzidas em reunião, concordou com esta proposta
e deliberou submeter este documento ao órgão deliberativo para
aprovação, nos citados termos legais. (28/2015/CMAH) -----------------------------
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9.2. Int. 32 - Proposta de Deliberação que aprova o Regulamento de Publicidade de
Natureza Comercial, Propaganda Política e Eleitoral do Concelho de Angra
do Heroísmo para posterior remessa à Assembleia Municipal, nos termos da
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento deste documento. (29/2015/CMAH)
O Presidente informou que a necessidade de alteração do regulamento prendese com a dificuldade em fazer cumprir o regulamento em vigor, que exige que
toda a publicidade no interior das montras seja licenciada, com a atual proposta
isenta-se essas situações, assim como a utilização de música no interior dos
estabelecimentos

e

identificações

nas

viaturas

da

empresa.

Trata-se

regulamentar a publicidade que projeta para o exterior e que altera a estética
dos edifícios, assim como os outdoors e mupis. Solicitou que o documento não
seja analisado por ainda não ter sido recionado o parecer da Câmara do
Comércio. -------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias questionou se as alterações propostas não
implicam a alteração do Regulamento das Taxas e Licenças. Ao que Presidente
informou que não é fundamental, as pessoas apenas deixam de pagar o que não
é licenciável. ------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Ent. 130 – Solicitação da alteração da Sociedade Progresso Tauromáquica
Terceirense, que altera a Deliberação n.º 598/2014/CMAH. ---------------------------O Vereador Alonso Miguel entende as exigências feita no regulamento são
exageradas.
O Presidente propôs a inclusão do n.º 3 na cláusula terceira “3- A Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo tem o direito a um espaço publicitário
permanente de xx m2”.; alterar na cláusula quarta “12,5%” para “10%” e retirar
os n.ºs 2 e 3 da mesma cláusula; na cláusula quinta, n.º 1, alterar “... números
dez a vinte e quatro” para “um a quinze”; o n.º 2 passa a ter a seguinte redação
“Quando a organização de quaisquer eventos for da responsabilidade da
Sociedade, serão disponibilizados, À Câmara Municipal, quatro camarotes,
destinados à vereação e convidados, ….”; na cláusula sétima substituir “...oito
dias...” por “...quinze dias...”. As proposta foram aprovadas por unanimidade. ----A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o texto para a escritura e
propôs a introdução de alterações ao protocolo, para serem colocadas em
negociação com a Sociedade e posterior decisão do executivo municipal.
(30/2015/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------
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10. Situação da Base das Lajes
10.1. Int. 31 - Deliberação relativa à redução dos efetivos militares norteamericanos na Base das Lajes. -------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel propôs que se retire a alínea a) do ponto um, a
proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias discordou do conteúdo do n.º 2 por ter informações
que são contrárias à situação apontada, o ponto foi retirado por unanimidade. --O Vereador Alonso Miguel propôs a introdução no ponto dois o seguinte texto:
Protestar veementemente contra o Governo Regional pela inoperância,
relativamente à redução do efetivo militar, quando desde de 2012 se sabia que
este seria o desfecho final, não tendo reforçado o investimento no tecido
económico da ilha Terceira, criando alternativas desta forma, relativamente ao
impacto social associado a este facto, em vez disso ter dado continuidade ao
progressivo esvaziamento do serviços na ilha Terceira. Foi decidido não incluir o
proposto por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------O Presidente manifestou a sua discordância quanto à imputação as
responsabilidades ao Governo Regional, apenas concorda com reforço do
investimento na ilha Terceira. ------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel propôs a introdução de um ponto sobre a
contaminação ambiental, com a seguinte redação “5 – Exigir aos norteamericanos que procedam aos trabalhos de integral remoção do passivo
ambiental resultante da sua presença na Base das Lajes, nomeadamente a
descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória, de forma a garantir a
qualidade ambiental pela qual os Açores são conhecidos e gerar emprego,
nomeadamente na área da construção civil;” a proposta foi aprovada por
unanimidade. -------------Sob proposta dos Vereadores do PDS e do CDS-PP é aditado o seguinte texto
ao ponto 6 “...e adopte as melhores práticas que se mostrem adequadas à
revitalização das estruturas que fiquem disponíveis;”, proposta aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade e com as alterações introduzidas em
reunião, concordou com o proposto. (31/2015/CMAH) ------------------------------Sobre este assunto, foram apresentadas as seguintes declarações de voto:
Do Vereador do CDS-PP: ---------------------------------------------------------------------
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"O CDS-PP considera que a proposta apresentada sobre a redução dos
efetivos militares norte-americanos na Base das Lajes deveria ter sido mais
abrangente, no sentido de protestar contra a inoperância do Governo da
República e, em especial, do Governo Regional nesta matéria. Desde há
muitos anos se antevia que este seria o desfecho mais provável e que teria
impactos negativos enormes na ilha Terceira, não tendo o Governo
Regional

criado

socioeconómicos

alternativas
desta

para

decisão,

mitigar

os

nomeadamente

inerentes
pelo

impactos

reforço

do

investimento na economia da ilha Terceira. Desta forma, consideramos que
não faz sentido fazer um conjunto licito de exigências sem assacar
responsabilidades a quem de direito. -----------------------------------------------------No entanto, tendo em conta que foram aceites as alterações propostas pelo
CDS-PP, particularmente a introdução de um ponto deliberativo exigindo a
remoção integral do passivo ambiental decorrente da presença dos norteamericanos na Base das Lajes, nomeadamente no que diz respeito à
descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória, sabendo da
importância de uma deliberação consensual nesta matéria e prosseguindo
o

superior

interesse

dos

Terceirenses,

o

CDS-PP

decidiu

votar

favoravelmente esta proposta." --------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

11. Informações diversas

11.1. Ent. 1443 – E- mail do Município da Praia da Vitória, remetendo o relatório da
componente de definição da orientação estratégica para o projeto de Estudos
para a Instalação de uma plataforma estratégica de Apoio às Atividades nos
Parques Industriais. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------

11.2. Ent. 120 – Ofício da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização
Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo o relatório de contas daquela
empresa respeitante ao 3.º trimestre de 2014. Para conhecimento do órgão
executivo municipal e posterior remessa ao órgão deliberativo também para
conhecimento. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------
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11. 3. Ent. 119 – Ofício da Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada
à Corda em conjunto com a Tertúlia Tauromáquica Terceirense, agradecem
pela colaboração e empenho da Câmara Municipal na organização do Dia da
Tauromaquia, realizado no dia 22 de novembro de 2014. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------

Fora da agenda

Proposta – suspensão da decisão de rescisão do protocolo entre a CMAH e
a RTP

Ent. 377 - Proposta do Vereador do CDS-PP, datada de 16-01-2015, no sentido
de ser suspensa a decisão de rescindir o protocolo entre a Câmara Municipal e a
RTP, S.A.. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente salientou que o relacionamento da autarquia se tem feito com o
Conselho de Administração da RTP, e não com o Chefe da Delegação, salientou
que o e-mail referido não responde às questões colocadas. A resposta oficial tem
de ser do Conselho de Administração, que até ao momento ainda não foi
recebida, a Câmara de Angra merece todo o respeito das entidades com que se
relaciona. Informou que entretanto o Diretor da RTP Açores já se deslocou à
Terceira e reuniu na autarquia com o Presidente e os vereadores José Lima e
Guido Teles, tendo ficado combinado que seria enviada uma estatística a qual já
foi recebida e disponibilizada no servidor aos senhores vereadores e
disponibilizou-se a prestar esclarecimentos ao Conselho de Ilha que se realiza
no próximo dia 22 de janeiro. Considerou que o documento é extemporâneo,
porque no último paragrafo do ofício remetido à RTP foi dado um prazo para se
pronunciar sobre a rescisão do protocolo. --------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias salientou que as declarações proferidas pelo
vereador António Ventura foram feitas sem ter conhecimento das informações
contidas no e-mail do Chefe de Delegação da RTP da Terceira. ---------------------O Vereador Alonso Miguel defendeu que tem informação de que existe no
momento vontade para realizar a mudança, pelo que se deveria suspender a
deliberação e solicitar uma reunião ao Conselho de Administração. ------------------

13

O Vereador José Lima defendeu que se houve vontade da RTP para mudar as
suas instalações para a escola de São Carlos já o tinha feito à quatro anos,
porque aquela estrutura tem muito melhores condições do edifício onde está
atualmente instalada. Por outro lado, as estatísticas enviadas pela RTP, apontam
para uma média de três peças ao dia no Telejornal, o que tem de ser verificado.
Por último referiu, que a RTP-Açores não faz falta nenhuma à ilha Terceira. ------A Câmara Municipal, com os votos contra do Presidente e dos Vereadores
do PS, rejeitou esta proposta. (32/2015/CMAH) ----------------------------------------O Vereador do CDS-PP apresentou a seguinte declaração de voto:-----------"O CDS-PP apresentou uma proposta de suspensão da deliberação de
rescisão do protocolo entre a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a
RTP, S.A., uma vez que aquela deliberação, tomada na reunião de 05 de
Janeiro de 2015, teve por base informação incompleta veiculada pelo
Presidente da Autarquia, que indicava incumprimento por parte da RTP
relativamente

ao

protocolo.

No

entanto,

posteriormente,

tivemos

conhecimento de que o Centro Regional dos Açores tinha feito chegar ao
Presidente da Câmara Municipal, a 19 de Dezembro de 2014, um e-mail com
informação relevante acerca do cumprimento do cronograma do protocolo
estabelecido com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, sendo que
essa mesma informação não foi comunicada aos Vereadores da Oposição.
Neste sentido, consideramos que, uma vez que foi tomada a decisão de
suspensão do protocolo tendo por base considerável falta de informação
por parte de alguns membros da vereação, justificar-se-ia suspender a
deliberação, proceder às reuniões necessárias com a direção da RTP e
reapreciar

o

assunto,

decidindo

posteriormente

sobre

a

eventual

manutenção ou revogação da deliberação de suspensão do Protocolo. -----Assim, lamentamos que a maioria socialista na Câmara de Angra do
Heroísmo tenha votado contra esta proposta, impossibilitando um
esclarecimento cabal sobre esta matéria.” ----------------------------------------------O Presidente da Câmara apresentou a seguinte declaração de voto, que foi
subscrita pelos vereadores José Lima, Guido Teles e Paulo Lima: -----------“O Município de Angra do Heroísmo, através de ofício (Ref.ª 15/2015)
assinado pelo Presidente da Câmara Municipal remetido a 6 de janeiro de
2015 ao Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de
Portugal, S.A., comunicou a resolução do Protocolo (de agora em diante
designado por Protocolo) outorgado a 13 de outubro de 2014 entre aquela
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edilidade e a RTP, S.A.. A comunicação da resolução e a sua argumentação
foram aprovadas por unanimidade em reunião do executivo camarário
decorrida no dia 5 de janeiro de 2015. ----------------------------------------------------É fundamental sublinhar que, como consta expressamente do texto do
ofício supramencionado, um dos motivos pelos quais o Município de Angra
do Heroísmo tomou esta decisão prende-se com a falta de resposta do
Conselho de Administração da RTP, S.A., ao ofício com a ref.ª 6778, de 4 de
novembro de 2014, no qual era solicitada a indicação do nome dos
projetistas locais escolhidos para a elaboração dos projetos necessários à
realização das intervenções referidas na alínea a) do n.º 1 da cláusula
terceira do Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------Até ao início da reunião da Câmara Municipal de 5 de janeiro de 2015
nenhum membro do Executivo estava a par de qualquer pronúncia por
parte da RTP, S.A., sobre o que havia sido solicitado. Nos dias seguintes a
esta reunião tive conhecimento do envio de uma mensagem de correio
eletrónico remetida pelo Chefe da Delegação da Terceira da RTP Açores
que me tinha sido remetida no dia 19 de Dezembro de 2014, ou seja,
durante o decurso do meu período de férias, na qual constavam
informações relativas à execução do Protocolo firmado. Acontece, no
entanto, que, sem prejuízo do respeito que merece o Chefe da Delegação
da Terceira da RTP Açores, compete apenas ao Conselho de Administração
da RTP, S.A., pronunciar-se sobre a matéria, facto que até hoje não se
verificou. --------------------------------------------------------------------------------------------É, portanto, por persistir a falta de pronúncia institucional da RTP, S.A.,
sobre o cumprimento do Cronograma Global da Mudança de Instalações,
mas também sobre o reforço dos recursos humanos afetos à Delegação da
Ilha Terceira da RTP Açores, que decido votar contra a proposta
apresentada pelo Vereador do CDS-PP de suspensão da deliberação de
resolução do Protocolo.” -----------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas treze horas e trinta 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, 16 de janeiro de 2015.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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