CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N.º 3/2016
A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

(Contém

folhas)

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

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

VEREADORA Raquel Gomes Caetano Ferreira----------------VEREADOR

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

VEREADOR

António Lima Cardoso Ventura-------------------

VEREADOR

Nuno Alberto Lopes Melo Alves------------------

VEREADORA Catarina

Cristina

Ribeiro

da

Rocha

Gonçalves Silva Matias---------------------------------------------------

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

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

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

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

VEREADOR

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

VEREADOR

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

VEREADOR

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

1

No dia um de fevereiro 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 9:40 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 informou que no passado
sábado, dia 30 de janeiro, acompanhou os presidentes de junta numa visita à
CVE e que a Empresa Tecnovia está a executar a pavimentação na obra da
Canada de Belém. -------------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles fez o balanço da sua deslocação ao Canadá com o
objetivo da divulgação das Festas Sanjoaninas, nas cidades de Montreal e
Toronto. Em Montreal houve uma sessão de promoção na Associação do
Divino Espírito Santo, constituída maioritariamente por terceirenses, deu
entrevistas a diversos órgãos de comunicação, escrita (Voz de Portugal), na
Rádio-Centreville e na televisão. -------------------------------------------------------------Em Toronto participou num jantar de divulgação na Casa dos Açores de Ontário
e na Irmandade do Imigrante, nas Comemorações dos 45 anos da Associação
Amor da Pátria de Ontário e também concedeu entrevista a órgãos de
comunicação escrita (Correio da Manhã, ABC e The Voice), rádio e televisão
(Rádio Camões, Gente TV e SIC Internacional). Convidou uma dama e um
grupo de música ligado às comunidades. -------------------------------------------------A Vereadora Raquel Ferreira por seu turno fez o balanço da deslocação aos
Estados Unidos da América, tendo começado a deslocação pelas cidades
irmãs da Califórnia, Gilroy, Tulare e Gustine, tendo visitado também Artesia,
São José e Livingston. Reuniu com os Presidentes e Vereadores das Câmara
das Cidades Irmãs, embora as questões das geminações tenham sido tratadas
com as respetivas associações, referiu que para além da divulgação das
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Sanjoaninas, teve a preocupação de divulgar o concelho como destino turístico,
assim como dar a conhecer a disponibilidade de calor fornecido pela CVE
como oportunidade de negócios, do Parque Tecnológico e da StartUp. -----------Em relação às comemorações do 50 anos de geminação com Tulare teve a
oportunidade de acertar o programa das comemorações tanto com a
associação como com a Câmara.------------------------------------------------------------Teve também oportunidade para reunir com o Senador Jim Costa.-----------------Deu entrevista as diversos órgãos de comunicação.------------------------------------Na costa leste visitou a cidade irmã Taunton onde reuniu com com o Presidente
da Câmara e as cidades de Pawtucket e New Bedford, onde contatou com as
as associações de imigrantes e deu entrevistas aos órgãos de comunicação
social.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES
1.

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

1.1. Ent. 610 – Pedido da Escola Básica do Pico da Urze, solicitando transporte
para os alunos daquela escola no dia 29 de janeiro. Para ratificação do órgão
executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, 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 Incentivos a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(14/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------3

1.2. Ent. 12321 – Ofício da Associação Cultural Burra de Milho, solicitando apoio
para um intercâmbio integrado na rede de formações Erasmus +. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €464,00. Para ratificação do órgão
executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, 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 Incentivos a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador
Guido Teles.(15/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------

1.3. Ent. 35 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando
apoio no empréstimo de material para a prova de Corta Mato a realizar entre
10 e 24 de janeiro de 2016. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º, 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 Incentivos a
Atividades de Interesse Municipal. -. A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.
(16/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.

Acordo de execução de delegação de competência com a Junta de
Freguesia da Sé
Ent. 64 – Minuta de Acordo de execução de delegação de competência com a
Junta de Freguesia da Sé para gerir e assegurar a manutenção de espaços
verdes – Jardim dos Corte Reais, nos termos do artigo 132.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal,
nos termos do artigo 35.º, do 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. (17/2016/CMAH)-------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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3.

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 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 do Regulamento
Municipal de Taxas

3.1. Ent. 270 - Pedido do Sport Club Salão, para utilização do Campo de Futebol
de São Mateus, para realização de cinco jogos do campeonato Inatel, nos
dias 12 e 19 de Dezembro de 2015, 23 de Janeiro, 20 e 27 de Fevereiro de
2016 e respetiva isenção de taxas no valor de 400€. Para deliberação do
órgão executivo, nos termos conjugados dos artigos 5.º al. b), 6.º n.º 1 al. b) e
n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do Regulamento de utilização das instalações
desportivas municipais e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas de
Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.(18/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 145 – Pedido da Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a realização do BRUMA Project. Propõe-se a atribuição de um subsídio
no valor de €5 000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos
termos da alínea u), n.º 1 do artigo 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 o apoio
proposto (€5.000,00).(19/2016/CMAH)---------------------------------------------------

3.3. Ent. 12835 – Pedido da Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição, solicitando apoio para a edição do “Guia do Rancho do Santuário”.
Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €1 000,00. Para deliberação
do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 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 o apoio proposto (€1.000,00).(20/2016/CMAH)--------------5

3.4. Ent. 12995 – Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio tendo em vista a realização de conferências destinadas a promover as
potencialidades turísticas da Ilha Terceira. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €800,00. Para deliberação do órgão executivo municipal,
nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 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 o
apoio proposto (€800,00). (21/2016/CMAH)---------------------------------------------

3.5. Ent. 11652 – Pedido da Associação dos Profissionais de Serviço Social,
solicitando apoio para realização da “1.ª Noite Pechakucha em Angra do
Heroísmo”, subordinada à temática dos Direitos Humanos. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €1.300,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal, nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 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 o apoio proposto (€1.300,00). (22/2016/CMAH)---------------

3.6. Ent. 12389 – Pedido da Associação dos Mordomos das Festas
Tradicionais da Ilha Terceira, solicitando apoio para a deslocação de um
economista tendo em vista a apresentação de um estudo e conclusões sobre a
economia da tourada à corda no PIB Regional. Mais solicita a cedência do
Salão Nobre para o efeito. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de
€250,00 para aquisição de uma passagem aérea Lisboa-Terceira-Lisboa, bem
como a cedência do Salão Nobre. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 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 o apoio proposto (€250,00) e ceder o Salão Nobre para o evento
em causa. (23/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------
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3.7. Ent. 263 - Proposta do Vereador Guido Teles para atribuição de apoio
financeiro e em espécie a cada um dos 28 clubes desportivos e 8 atletas
individuais, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a
Coletividades Desportivas e Atletas Individuais do Concelho de Angra do
Heroísmo e 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, deliberou atribuir os
apoios constantes da presente proposta.(24/2016/CMAH)-----------------------A Vereadora Catarina Matias solicitou a fundamentação para atribuição dos
apoios avultados aos clubes dos Biscoitos, considerando que também
recebem da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Propôs que a situação seja
repensada. ----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que os apoios são atribuídos porque os
clubes integram mais de 60% dos atletas do concelho de Angra do Heroísmo,
nomeadamente, das freguesias dos Altares e Raminho. Referiu que a proposta
apresentada tem de ser considerada em sede de alteração do regulamento. ---

3.8. Ent. 892 – Pedido de apoio do Grupo dos Amigos do Carnaval de Toronto
para a deslocação do bailinho de Carnaval à ilha Terceira. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €750,00, a processar ao Centro Social
de São Bento. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da
alínea u), n.º 1 do artigo 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 o apoio proposto
(€750,00) a processar ao Centro Social de São Bento. (25/2016/CMAH)------

4.

Programa de procedimentos para arrendamento de espaços municipais
com fins não habitacionais

4.1. Ent. 299 – Programa de procedimento para arrendamento dos seguintes
espaços municipais com fins não habitacionais:-----------------------------------------•

Bar do Teatro Angrense;-------------------------------------------------------------7

•

Bar do Foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo;----------------------------------------------------------------------------------

•

Piano Bar do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo.----------------------------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea f) 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

programa

de

procedimento.

(26/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

5.

Minutas de protocolos

5.1. Ent. 13166 – Minuta de protocolo entre o Município e a Direção Regional do
Desporto, tendo em vista a cedência temporária do pavilhão desportivo e da
sua piscina, a título oneroso, para utilização no âmbito das atividades de treino
e competição. Para deliberação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º
33 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, aprovou esta minuta de protocolo. (27/2016/CMAH)------------

5.2. Ent. 5094 – Minuta de protocolo entre o Município e a APALIT – Associação
de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira, tendo em vista a
concretização do processo de renovação da frota de transporte público de
aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros (táxis) no Concelho de
Angra do Heroísmo, cujos titulares são sócios da APALIT. Para deliberação,
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 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, aprovou esta minuta
de protocolo.(28/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------O Presidente justificou a proposta pela necessidade de se compensar a
diferença entre a linha de apoio concedido pela linha do PO2020 e o valor do
investimento até ao máximo de 15.000,00€, por cada viatura, o objetivo é
permitir a mudança para energia mais amiga do ambiente. --------------------------8

6.

Emissão de pareceres prévios

6.1. Ent. 258 – Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer prévio
à contratação de Décio Bruno Leal Ávila, tendo em vista a aquisição de
serviços para as Sanjoaninas/2016, pelo valor total de €9 600,00, nos termos
do n.º 12.º do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à
aquisição de serviços em causa. (29/2016/CMAH)-----------------------------------

6.2. Ent. 2421 – Proposta do Presidente da Câmara para emissão de parecer
prévio

à contratação da empresa PE – Costa Poim – Fiscalização,

Estudos e Projetos de Engenharia, Lda., tendo em vista a aquisição de
serviços para a elaboração do projeto de especialidades da ampliação do
Jardim Duque da Terceira, pelo valor de €22.000,00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, nos termos do n.º 12.º do artigo 75.º da Lei do Orçamento de
Estado. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer
favorável quanto à aquisição de serviços em causa.------------------------------(30/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

7.

Abate e transferências de bens

7.1. Ent. 2471 – Informação da subunidade de contratação pública e gestão
patrimonial, propondo o abate de diversos bens. Para deliberação do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o
abate dos bens em causa.(31/2016/CMAH)----------------------------------------------

7.2. Ent. 12384 - Cedência aos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
dos bens móveis existentes na oficina de mecânica, no valor de 1 599,77
euros, em conformidade com a alínea cc) , do nº 1 do artigo 33 da Lei nº
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75/2013, 12 de setembro de 2013. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou a cedência dos bens em causa. (32/2016/CMAH)---------------------8.

Prorrogação de prazos

8.1. Ent. 2122 - Carta da Tecnovia, empreiteiro adjudicatário do arruamento de
acesso à nova escola da freguesia de Santa Bárbara, solicitando uma
prorrogação do prazo até 29 de fevereiro de 2016. Vem acompanhada de novo
programa de trabalhos, diagrama de carga de mão de obra, diagrama de carga
de equipamento, plano de pagamentos e parecer da fiscalização Consulmar.
Para deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou a prorrogação de prazo solicitada (até 29 de
fevereiro de 2016).(33/2016/CMAH)-------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
10. Documentos para conhecimento
10.1. Ent. 13428 – Ofício da Câmara Municipal de São Vicente, agradecendo pela
colaboração dispensada no âmbito da ida àquele Município do Grupo Fábio
Ourique & Sombras do Fado, bem como pela cedência dos dois computadores
portáteis. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------10.2. Ent. 50 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,
agradecendo pela disponibilidade relativamente ao Projeto de Intervenção nas
Demências. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------10.3. Ent. 51 – Ofício da Direção Regional das Comunidades, agradecendo pela
colaboração na cedência do material para a mostra da exposição fotográfica
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“Divino”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------10.4. Ent. 53 – Ofício da Direção Regional dos Assuntos do Mar, agradecendo
pela disponibilidade aquando da campanha SOS Cagarro 2015. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------10.5. Ent. 182 – Ofício do Presidente da Liga dos Amigos dos Doentes dos
Açores,

agradecendo pela colaboração prestada pelo Município enquanto

exerceu as suas funções naquela Instituição. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------10.6. Ent. 198 – Licença de Produção de Energia Elétrica não vinculada ao
Serviço Público -

Central de Valorização Energética de Resíduos na Ilha

Terceira – Teramb. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------10.7. Ent. 215 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo fotocópia da 9.ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos de 2015. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------10.8. Ent. 216 – Comunicação da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE,
remetendo um Voto de recomendação respeitante aos apoios atribuídos às
freguesias açorianas por parte do Governo Regional e das Câmaras Municipais
da Região. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------10.9. Ent. 226 – Alteração n.º 1 de 2016 ao Orçamento e GOP'S da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------
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10.10.Ent. 238 – Alteração n.º 14 de 2015 ao Orçamento da despesa e GOP'S da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------10.11. Ent. 240 - Alteração n.º 15 de 2015 ao Orçamento da despesa e GOP'S da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------10.12.Ent. 595 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo fotocópia da 10.ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos de 2015. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------10.13 .Ent. 177 – Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto de
Direito de Oposição – ano de 2015. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta 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, 1 de fevereiro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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