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No dia quinze 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 09:40 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 do ponto de vista do
Teatro Angrense, o Carnaval tinha corrido bem, havendo boa adesão quer da
assistência quer dos grupos que ali se exibiram. --------------------------------------------------Salientou ainda também que a aplicação de telemóvel para a localização dos grupos,
tinha funcionado bem. Quanto às transmissões de televisão e digital pela VITEC foi um
sucesso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves chamou a atenção para a necessidade de se reparar a
iluminação das escada de acesso ao Centro Cultural e de Congressos, situação que
oferecia perigo aos utentes. -----------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente tomou nota da ocorrência. ------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias solicitou esclarecimento sobre a qualidade da água da
zona de São Bartolomeu. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que devido às obras tinha sido aumentado o tratamento com
cloro para evitar a contaminação bacteriológica. Referiu ainda que as análises
estavam dentro dos parâmetros. ----------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias perguntou de quem era a responsabilidade da manutenção
do relvado junto ao Angra Marina Hotel, uma vez que em tempos se tinha falado que
aquele local estaria à guarda do referido Hotel, por acordo com a autarquia. -------------O Presidente informou que o Hotel faz a manutenção do espaço do tanque do gás até
às escadas e que a Câmara iria fazer o arranjo paisagístico do restante espaço. -------O Vereador Fernando Dias questionou o ponto da situação da recolha seletiva porta a
porta nas freguesias, como foi anunciado em 2009. ----------------------------------------------
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O Presidente informou que a recolha seletiva nas freguesias há muito que se deixou
de fazer, estando restrita à zona urbana. Este tipo de recolha revelou-se ineficaz,
devido à logística que exigia e ao não cumprimento de horários por parte dos utentes,
ficando muitas vezes o lixo espalhado pelas vias, tendo-se passado a utilizar
contentores, que estão disponíveis a qualquer hora. ---------------------------------------------Referiu ainda, que aquela tipologia de recolha exigia uma disciplina do cliente, que não
se coadunava com o quotidiano das pessoas, que mesmo da zona urbana
apresentava problemas, com lixo por vezes abandonado na via. -----------------------------Salientou ainda que o ideal seria também colocar o sistema de contentores na zona
urbana, o problema é que não havia lugar para colocar os pontos de recolha, pelo que
quando havia vento o lixo espalhava-se pelas ruas. ---------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves entende que a falha do sistema também se deveu à
irregularidade na hora da recolha. ---------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias defendeu a necessidade de uma campanha de
sensibilização sobre os diversos tipos de recolhas e separação dos resíduos. -----------A Vereadora Raquel Ferreira informou que estava em preparação uma campanha para
se fazer junto das escolas. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que a CVE se encontrava a funcionar a 2,6 MW e com grande
estabilidade, apenas com a queima de resíduos. -------------------------------------------------Por último, solicitou propostas de pessoas e instituições a homenagear no aniversário
da cidade e informou que o projeto do Centro Interpretativo estava em condições de
ser colocado a concurso para inicio da obra e solicitou opinião sobre esta matéria, uma
vez que esta obra não fazia parte dos compromisso eleitorais de nenhum dos partidos.
O Vereador Fernando Dias solicitou tempo para se avaliar as sensibilidades. -------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 2 da reunião ordinária pública de 29 de janeiro de 2016. A ata foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------1.2. Aprovação da ata n.º 3 da reunião ordinária de 1 de fevereiro de 2016. - A ata foi
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------
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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. 9219 - Pedido da NEPTUNA, solicitando apoio logístico e de instalações
para o festival de tunas mistas - V Oceanus. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u), do n.º 1 do artigo 33, 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.
(34/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 534 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, solicitando
utilização e respetiva isenção de taxas, do Pavilhão Municipal, no dia 23 de
Janeiro das 10H00 às 13h00, para realização de "Ação de Formação de
Juízes". Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u),
do n.º 1 do artigo 33, n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro,
do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(35/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 11924 – Pedido do Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar –
Universidade dos Açores – Departamento de História, Filosofia e Ciências
Sociais, solicitando apoio para o colóquio internacional “Explorar o Atlântico:
Fronteiras no Espaço e no Tempo”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor
de €500,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
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u), do n.º 1 do artigo 33, 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.(36/2016/CMAH)---

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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 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. 8774 – Pedido de Dionísio Mendes Sousa, solicitando apoio para a
publicação de um livro “Roteiro Lexical da hermenêutica autonómica de José
Enes”. Propõe-se a atribuição de um apoio 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

subsídio

proposto

(€1.000,00).

(37/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 10869 – Pedido da ACRA - Associação dos Consumidores da Região
Açores, solicitando um apoio tendo em vista o funcionamento daquela
Associação. Propõe-se a atribuição de um apoio 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 retirou
este documento, devendo o mesmo ser reagendado numa próxima reunião
do executivo.(38/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 389 – Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
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solicitando apoio para elaboração da publicação “Terceira Pass”. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de de €2.442,00. 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 subsídio proposto (€2.442,00)(39/2016/CMAH)-------------

3.4. Ent. 938 – Pedido da Junta de Freguesia de Feteira, solicitando transporte
para as crianças da catequese poderem participar no evento da visita de Nossa
Senhora de Fátima a ter lugar no dia 26 de fevereiro, no Santuário de Nossa
Senhora da Conceição. 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,

autorizou

este

pedido

(40/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 12492 – Pedido da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, solicitando
apoio tendo em vista a realização um intercâmbio internacional dos alunos de
duas turmas do 8.º ano, nomeadamente, uma deslocação ao Canadá, sendo
que vários dos alunos daquelas turmas são residentes nas freguesias de Altares
e Raminho. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €500,00. 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 subsídio proposto (€500,00)------------------O Presidente da Edilidade ausentou-se da reunião no momento da
discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido,
nos

termos

do

CPA –

Código

do

Procedimento Administrativo.

(41/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

4.

Minutas de protocolos

4.1. Ent. 10114 – Protocolo entre o Município e a Associação Cultural do Porto
Judeu, tendo em vista a organização do Festival de Bandas Filarmónicas do
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Porto Judeu 2016, no valor de €12.500,00. 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, aprovou este protocolo.
(42/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 2147 – Renovação do protocolo entre o Município e o Instituto Histórico
da Ilha Terceira, tendo em vista a partilha de informação correspondente ao
património classificado do Concelho de Angra do Heroísmo, bem como de
outras realidades, designadamente a prestação de informação de cariz
histórico/cultural, no valor de €2.500,00. 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, aprovou a renovação
deste protocolo.(43/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------

5.

Resgate do direito de superfície de lote na Zona Industrial de Angra do
Heroísmo

5.1. Ent. 5870 - Pedido da da Firma Evolutivo-Engenharia, SA, para a realização
de escritura de constituição do direito de superfície o lote n.º 21 da ZIAH., visto
ter assumido todos os direitos e obrigações correspondentes à Empresa Edifer.
Entretanto foi verificado o não pagamento de 2 prestações sucessivas na
sequência do contrato de promessa anteriormente realizado. Assim, é submetido
ao órgão executivo o presente processo para autorização do resgate do direito
de superfície, sobre o lote em questão, tendo em conta o não pagamento de 2
prestações sucessivas, de acordo com o estipulado na clausula quarta do
contrato promessa realizado com a empresa Edifer, e de acordo com a alínea a)
do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento do Parque Industrial em vigor, imputando
ao requerente do total da dívida acrescido dos juros de mora, em sede de
execução fiscal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o resgate
do direito de superfície sobre o lote e questão.(44/2016/CMAH)-------------------
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6.

Empreitada da Nova Escola da Freguesia de Santa Bárbara

6.1. Ent. 2717 - Comunicação da CONSULMAR – Projetistas e Consultores, Lda.,
fiscalização da empreitada

de construção da nova escola da Freguesia de

Santa Bárbara, remetendo lista corrigida dos trabalhos a suprir na empreitada
referida (que foi presente a reunião de 14/04/2015), para aprovação pelo órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a lista
em causa.(45/2016/CMAH)----------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e 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, 15 de fevereiro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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