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No dia seis de março 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 9:32 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do dia

O Presidente deu conta de que as atuações das Danças e Bailinhos tinham
corrido muito bem no Teatro Angrense, tendo o Senhor Vice-Presidente
acrescentado que tiveram cerca de quarenta atuações.
A Vereadora Catarina Matias chamou a atenção de que a AMI – Assistência
Médica Internacional iria propor uma renovação do Protocolo com o Município,
que previa um aumento de um euro e cinquenta cêntimos, para três euros e
setenta e cinco cêntimos e transformando o serviço em Catering.
Em seguida o Presidente apresentou um relatório sobre a execução das obras
municipais, referindo que as obras no Caminho de Cima do Pico da Urze
estavam em bom andamento estando pronta a fase de consolidação.
Quanto à obra de requalificação das calçadas na Praça Dr Sousa Júnior, referiu
que estávamos a entrar na parte mais difícil, porque previa diversas alterações
de trânsito, obrigando o trânsito a dar a volta junto da PSP e descendo a rua
Frei Diogo das Chagas em direção à Ladeira de São Francisco e que esta
intervenção iria demorar cerca de quatro semanas.
Quanto à obra da Canada do Vimial informou que aguardávamos decisão do
Governo Regional pelo fato de estar prevista uma interseção com a via do
Parque de Exposições obrigando a estrada a subir de cota.
O Vereador Fernando Dias perguntou se existia alguma obra pendente
resultante das intempéries, tendo o Presidente informado que na Canada da
2

Ribeirinha existia um troço que necessitava de intervenção, devido a um
problema que não foi detetado na altura porque teve efeito retardado, cuja
intervenção já está adjudicada e que se devia ao facto de acumular água
debaixo da estrada provocando efeito bolha no asfalto.
O Vereador Alonso Miguel perguntou se a obra da Rua Frei Diogo das Chagas
tinha corrido bem, tendo o Presidente respondido que já se encontrava
concluído o primeiro troço.
Questionou também sobre os horários de recolha de resíduos na cidade, visto
que estava a ser efetuado pelas 18:00 horas e que este era um horário que não
era vantajoso para os automobilistas. O Presidente informou que se tinha
apercebido de que se tratava apenas da recolha efetuada pela Resiaçores e
iríamos notificar a empresa para se cumprir o contrato.

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 5 da reunião ordinária pública de 20 de fevereiro de 2017.
- A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------

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
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2.1 Ent. 1848 - Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva
Ribeiro, solicitando apoio na cedência de 4 estrados para os dias 18 de
fevereiro e 11 de março. 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.(109/2017/CMAH)---------------------

2.2 Ent. 1860 - Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento
solicitando o apoio da Câmara na cedência de bilhetes para as sessões de
cinema de 11, 12, 17 e 18 fevereiro. 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.

(110/2017/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

2.3 Ent. 1799- Pedido da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2017, solicitando apoio
na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo, projetor e tela, para realização de reunião com todos os
elementos da marcha. 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.(111/2017/CMAH)----------------------

2.4 Ent. 1473 – Pedido da Associação Cultural Burra de Milho, solicitando a
disponibilidade do Pavilhão Desportivo do Posto Santo para atividade regular,
às terças feiras, no decorrer da atual época desportiva. 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
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Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(112/2017/CMAH)-------

2.5 Ent. 1886 – Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando
a colaboração no transporte de colchões de salto em altura numa carrinha de
caixa aberta no dia 17 de fevereiro do Pavilhão Municipal de Desportos para a
EBI de Angra do Heroísmo e respetivo regresso no dia 20 do mesmo mês. 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 pelo Vice Presidente da Edilidade.
(113/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 2207 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência sala para reunião de
trabalhos da comissão alargada a realizar no dia 20 de fevereiro. 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.
(114/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.7 Ent. 2517 – Ofício n.º 205 dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
remetendo a 2.ª alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de
Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração 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, retirou este
assunto devendo o mesmo ser reagendado na próxima reunião do
executivo municipal.(115/2017/CMAH)---------------------------------------------------Relativamente a este ponto os vereadores do PSD sublinharam que de acordo
com os mapas anexos estavam a ser submetidos dois tipos de documentos:---2

•

A 2 ª Alteração ao Orçamento dos Serviços Municipalizados no valor de
€145.600,00 sem qualquer reflexo na redução ou aumento do valor
global mas apenas entre rubricas para mais e para menos e que se
compensam entre si;---------------------------------------------------------------------

•

Revisão ao Plano Plurianual de Investimento no valor de €37.000,00
uma vez que o valor global do Plano de Investimento aumenta e foi
dotada uma nova rubrica para compra de tereno (€30.000,00) e a
despesa com outros investimentos foi acrescentada com €7.000,00.------

Ou seja, em nossa opinião os documentos apresentados respeitam a uma
alteração (orçamento) e a uma revisão (PPI) e não unicamente uma alteração
em ambos os documentos.---------------------------------------------------------------------Por outro lado, na folha “introdução” assinado por dois membros do Conselho
de Administração do SMAH refere-se que o valor global é de €137.000,00 o
que não está correto e deverá ser um lapso. Se somarmos os valores que aí
figuram o resultado é de €145.600,00 e nunca de €137.000,00.----------------------

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. 1895 - Pedido da Federação Portuguesa de Cultura Física, solicitando
apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, para o dia 1 de abril, para realização de 1ª Evento oficial
IFBB Open Iron Store, sendo todo o equipamento de som operado por técnico
da autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da
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alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.

(116/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

3.2 Ent. 2188 - Pedido da Escola Básica de São João de Deus, solicitando apoio
no transporte dos alunos daquela entidade para visita de estudo ao Canil
Municipal a realizar no dia 9 de março de 2017. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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.(117/2017/CMAH)-------------------------------------------------

3.3 Ent. 1875 – Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva
Ribeiro, solicitando a cedência da carrinha de nove lugares, entre os dias 10 e
12 de março, para transporte dos músicos da banda “The Soaked Lamb”. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33º 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.(118/2017/CMAH)-----------------------------

3.4 Ent. 15390 - Pedido do Grupo de Forcados Açoriano Tremores de Terra,
solicitando apoio financeiro (€1.000,00) e cedência de folhetos, bandeira e
emblemas para capas de estudantes, para o I Encontro Nacional de
Estudantes Açorianos. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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 no
valor de €1.000,00 e autorizou o apoio logístico.(119/2017/CMAH)--------------
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3.5 Ent. 7604 – Atribuição de um subsídio no valor de €150,00 à artesã Sílvia
Teixeira, tendo em vista a sua participação na Ilha de São Miguel, na “4ª Feira
Tricontinental de Artesanato”. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º 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 no valor de €150,00. (120/2017/CMAH)---------------------------------------

3.6 Ent. 569 – Pedido do Grupo de Amigos da Terceira, solicitando apoio para a
deslocação de uma dança de espada vinda dos Estados Unidos da América.
Propõe-se a atribuição de um apoio em espécie para transportes no valor de
€767,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33º 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 em
espécie proposto.(121/2017/CMAH)-------------------------------------------------------

3.7 Ent. 13725 – Pedido da Associação Vencer o Autismo, solicitando um
subsídio tendo em vista a deslocação dos fundadores daquela Associação à
Ilha Terceira. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €324,86. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 33º 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 no valor de €324,86.
(122/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

3.8 Ent. 397 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para a
edição do livro “José Domingos – O Tocador”. Propõe-se a atribuição de um
subsídio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o
subsídio no valor de €1.000,00.(123/2017/CMAH)-------------------------------------

4.

Protocolos

4.1 Ent. 15643 – Proposta de minuta de protocolo de cooperação entre o
Município de Angra do Heroísmo e o Terceira Automóvel Clube para o ano
de 2017, no valor de €17.500,00, sendo €12.500,00 pagos no corrente ano e
€5.000,00 já foram pagos no ano transato. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta minuta de protocolo.(124/2017/CMAH)--------------------------------

4.2 Ent. 14376 – Proposta de minuta de protocolo de cooperação entre o
Município de Angra do Heroísmo e o Lawn Tennis Club para a organização
do XXIII Lawn Tennis Club - Under 14, no valor de €11.000,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º
1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.(125/2017/CMAH)------

4.3 Ent. 2250 – Protocolo de integração do Pavilhão Multiusos de Pedro
Francisco no Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo. Para
aprovação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do
Regulamento de utilização das instalações desportivas municipais e da alínea
u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo. (126/2017/CMAH)----

INFORMAÇÕES

5.

Documentos para conhecimento
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5.1 Ent. 2336 – Ofício da AMI – Assistência Médica Internacional, agradecendo
pelo apoio que a Câmara tem vindo a prestar àquela Associação. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Ent.

2334-

Ofício

do

Bazar

Internacional

do

Corpo

Diplomático,

agradecendo pelo contributo da Câmara aquando da realização do Bazar de
2016. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------

5.3 Ent. 2363 – Ofício da ACRA – Associação Consumidores Região Açores,
agradecendo pelo subsídio atribuído para fazer face às despesas de
funcionamento daquela Associação. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------

5.4 Ent. 2478 – Ofício do Rotary Club de Angra do Heroísmo – Cidade
Património Mundial, agradecendo pelo apoio prestado aquando da realização
do seminário “Extensão da Plataforma Continental – Atualidade e Perspetivas”.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------

5.5 Int. 509 – Terceira alteração ao Orçamento e às GOP'S da Câmara
Municipal para 2017. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------

5.6 Ent 2618 - Ofício da Direção Regional de Organização e Administração
Pública remetendo documento entregue naquele serviço pela Agência de
Informação Animal, e que se refere ao valor que a edilidade vai atribuir às
touradas a realizar nas Sanjoaninas 2017. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------4

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta 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, 6 de março de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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