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No dia vinte e um de março de dois mil e catorze, realizou-se na sala das sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------Pelas dez horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.------

Período de antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia, estiveram presentes dois representantes da
Câmara do Comércio da Angra do Heroísmo, a convite do executivo conforme
proposto em reunião anterior.-------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara agradeceu a presença dos representantes da Câmara do
Comércio Tiago Azevedo e Nuno Batista, tendo tomado a palavra Tiago Azevedo
para fazer uma apresentação sobre a situação atual do comércio no concelho de
Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------------Tiago Azevedo apresentou as atividades e objetivos da Câmara do Comércio, e
salientou o número de associados das ilhas da Terceira, São Jorge e Graciosa.------Informou que a Câmara do Comércio promove as seguintes iniciativas: dinamização
dos centros urbanos, promoção do associativismo, comércio vivo, formação para
profissionais, cartão ofereça Açores, e que está previsto realizar no presente ano um
estudo sobre os horários do comércio. ------------------------------------------------------------Informou que durante o corrente ano estão previstas as seguintes campanhas:
Ofereça Açores, que será acompanhada com um jornal de promoção dos
comerciantes aderentes, Festivais de Gastronomia, Semanas de Snacks e Feira
Agrocomercial. -------------------------------------------------------------------------------------------Por último, informou que a instituição tem vindo a apoiar as empresas nas
candidaturas aos programas de apoio ao investimento. --------------------------------------O Presidente perguntou quais as dificuldades que enfrentam os comerciantes. -------
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Tiago Azevedo informou que as maiores dificuldades se prendem com a falta de
clientela e de formação dos comerciantes. Também apresentam queixas de falta de
animação do centro urbano, salientou que é difícil atrair as pessoas à cidade. Outra
dificuldade prende-se com os altos custos de publicidade e com a dificuldade de
alterar os horários de abertura, que são dificeis de se ajustar às exigências atuais,
por falta de recursos humanos e o custo que isso implica em tempos de contenção. O Vice-Presidente pediu que explicassem o fato dos comerciantes resistirem aos
programas promovidos pela Câmara do Comércio. --------------------------------------------Tiago Azevedo esclareceu que no seu entendimento, a resistência relaciona-se com
a falta de identificação com as propostas apresentadas. Salientou que a Câmara do
Comércio tem vindo a trabalhar no sentido de ir ao encontro das expetativas dos
seus associados. ----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ventura agradeceu a apresentação e solicitou que fosse
abordado o estado atual e as perspetivas do comércio, em matéria de
envelhecimento dos comerciantes, às rendas praticadas, ao estacionamento, às
questões de trânsito, às leis do trabalho, se são condicionantes para o estado atual
do comércio, ou se as queixas passam apenas pelas atividades de atratividade das
pessoas para o centro histórico. Perguntou sobre o que poderá fazer-se para
incentivar o aparecimento de novos comerciantes e se existe alguma matéria em
particular que deva ser melhorada ou se seria necessário um plano mais
abrangente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Tiago Azevedo concordou que as matérias apontadas são condicionantes
importantes e que são frequentemente apontadas dificuldades de estacionamento.
Entende que é necessário aumentar o estacionamento de proximidade. O
envelhecimento é um fato, quanto às rendas já não um problema de maior, dada à
redução do custo. Salientou a falta de atratividade do comércio, que poderá ser
melhorada com as novas ferramentas para alterar os horários de trabalho, mais
adequados às exigências atuais. --------------------------------------------------------------------O Presidente, referindo-se, ao alargamento dos horários relatou a experiência do
Mercado Duque de Bragança, onde está em experimentação o prolongamento do
horário, manifestando-se uma reduzida aderência dos comerciantes, o que
compromete a iniciativa dos que aderiram ao alargamento e referiu a necessidade
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de um maior número de comerciantes para que este tipo de medida tenha sucesso. Face ao exposto questionou sobre as medidas que se poderiam tomar para
incentivar os comerciantes a praticar horários mais competitivos. -------------------------Tiago Azevedo referiu que a resposta a essa questão será resultado do estudo que
será realizado durante o corrente ano, a partir do qual se espera ser possível definir
linhas orientadoras. Sendo que o alargamento de horário está condicionado à
redução dos quadros de pessoal das empresas. -----------------------------------------------O Vereador António Ventura questionou sobre a aderência ao programa de
reabilitação urbana, ainda mais quando se trata de uma cidade património mundial,
que ainda tem edifícios danificados pelo sismo e outros em estado de degradação
ou infestados por térmitas. Esta questão foi reforçada pelo Presidente que
questionou sobre a adesão ao programa Loja +. -----------------------------------------------Tiago Azevedo informou que neste momento os números de adesão são muito
reduzidos, o que provavelmente se deve a reservas ao investimento, dada a
conjuntura financeira atual. Salientou que a Câmara do Comércio tem vindo a
trabalhar no sentido de angariar associados que possam usufruir dos programas
referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente agradeceu a presença e disponibilidade da Câmara do Comércio para
esclarecer os assuntos colocados, solicitou que continuassem a manter a Câmara
atualizada dos desenvolvimentos ou qualquer outro assunto que seja considerado
pertinente. Ao que Tiago Azevedo reiterou a disponibilidade da Câmara do
Comércio. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente deu conhecimento da situação do Parque Industrial, que nos últimos
anos sofreu de especulação imobiliária, o que faz com que a estrutura esteja quase
lotada mas sem atividade. Sobre esta matéria foram realizadas reuniões com a
Câmara do Comércio e com os empresários, e com a AGESPI que deveria apoiar na
gestão do mesmo, até porque a Câmara de Angra comparticipa em 25% esta
entidade. Na sequência das reuniões foi solicitado ao prof. Nuno Martins, da
Universidade dos Açores, a elaboração de um estudo sobre a atratividade do Parque
Industrial. Para além disso foram propostas medidas imediatas, como reparação de
estradas, e alteração de rendas que passarão pela alteração do Regulamento do
Parque Industrial, no sentido de reduzir para metade o custo dos lotes e das rendas,
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e abrir novos lotes por forma de desincentivar a especulação. Solicitou que reflitam
sobre esta matéria que se será abordada com mais pormenor em próximas reuniões.
O Vereador António Ventura concorda que é necessário atuar no Parque Industrial,
nomeadamente, na resolução dos problemas de escoamento de água nas estradas,
proibição da utilização das ruas para a prática de condução imprópria e atividade
ligada à toxicodependência durante a noite. Quanto ao futuro concorda que a
proposta é um bom desafio sobre a qual irão refletir, propôs que se deveria pensar
numa forma de impor a utilização dos espaços. ------------------------------------------------O Presidente da Câmara fez o ponto da situação dos parquimetros, que não tem
sido agradável, porque a empresa tem tido uma atitude que não se coaduna com a
de parceira da autarquia. No entanto, a autarquia está condicionada ao contrato que
restringe a sua atuação e vai continuar a tentar gerir a situação o melhor possível
para resolver as situações, ou então irá partir para um processo de contencioso, o
que será muito difícil e poderá ter consequências na casa de um milhão de euros. --O Vereador Nuno Melo Alves questionou se as alterações ao regulamento implicam
custos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que todos os espaços estão concessionados pelo que
qualquer alteração implica o pagamento de indemnização à empresa. Relativamente
às notificações que a empresa tem feito, informou que a PSP não reconhece à
mesma funções de polícia, pelo que tem mandado arquivar as mesmas. Também
referiu que a empresa voltou atrás em relação às zonas de estacionamento da
Guarita, deixando de cumprir um acordo verbal e passando a tarifar de acordo com o
contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ventura referiu que tem recebido muitas queixas sobre a
matéria, em particular em relação ao excesso de zelo dos funcionários e a utilização
indevida do símbolo da Câmara. --------------------------------------------------------------------Quanto à utilização do símbolo da Câmara, o Vereador Guido Teles esclareceu que
foi uma exigência do anterior executivo e informou que o mesmo já foi retirado das
notificações. Informou ainda que a empresa entende que o código de estrada
permite a comunicação das notificações à PSP. ------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves perguntou se o regulamento permite a notificação, uma
vez que esta funciona como uma forma de pressão sobre o utente. Questionou
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ainda sobre o tempo que falta para terminar o contrato e defendeu que terá de haver
uma solução para esta situação, propondo uma alteração do regulamento,
nomeadamente, a alteração das zonas tarifadas para duas zonas, sem que isso
constitua prejuízo para a autarquia. Propôs ainda como forma de pressão sobre a
empresa, passar a abrir o comércio fora do horário dos parquímetros. -------------------O Vereador António Ventura manifestou disponibilização para apoiar a rescisão do
contrato, se houver justificação jurídica fundamentada. --------------------------------------O Presidente fez o ponto da situação do andamento das obras, informou que houve
um atraso no processo do Pavilhão do Posto Santo que está sanado, aguardando-se
a decisão da candidatura ao programa Proconvergência. Quanto aos pacotes de
estradas aguardam a redistribuição de fundos, cujo prazo foi alargado para o dia
trinta e um de março. Na hipotese de resposta negativa far-se-á a consignação à
conta de fundos futuros. -------------------------------------------------------------------------------Na sequência do visto do Tribunal de Contas da Empreitada de ConceçãoConstrução e assistência técnica à exploração da central de valorização energética
dos resíduos da Ilha Terceira, propôs a aprovação de um voto de congratulação à
TERAMB, pelo trabalho e competência demonstrados pela equipa liderada por Paulo
Monjardino, num processo de valor relevante para a autarquia. ----------------------------Informou ainda que está em preparação pacotes de promoção dos incentivos
criados através do regulamento de taxas em conjunto com a SDEA. ---------------------Na sequência dos recentes aumentos de taxas de policiamento e de foguetes,
informou que se irá alertar os deputados da Assembleia Legislativa no sentido de
legislar sobre esta matéria, que está a penalizar a realização das festas tradicionais.
O Vereador António Ventura informou que a questão já esteve na Assembleia
Legislativa e que não é de fácil resolução. -------------------------------------------------------A Vereadora Catarina Matias solicitou informação sobre o ponto da situação do
pagamento do IVA da Culturangra. -----------------------------------------------------------------O Presidente informou que a Câmara manifestou a sua indisponibilidade para pagar,
aguardando-se resposta das Finanças. É entendimento da Câmara Municipal que
deve ser o Tribunal Administrativo a decidir sobre a matéria. --------------------------------
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A Vereadora Catarina Matias pediu também esclarecimentos sobre a redução na
remuneração compensatória, nas situações em que os colaboradores auferem horas
extraordinárias, lamentou que os colaboradores não tenham sido informados desta
situação atempadamente, com prejuízo para aqueles que tem menores vencimentos.
O Presidente esclareceu que as chefias foram advertidas em reunião para esta
matéria, por várias vezes, que as horas extraordinárias teriam de terminar, em
alguns casos foi comunicado diretamente aos trabalhadores pelo próprio. -------------O Presidente informou que o valor das taxas pagas pelo Angra Marina Hotel foram
de 33.578,40€ referente ao alvará de construção e de 14.089,54 referente ao alvará
de utilização. ----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a uma questão colocada pelo Vereador Nuno Melo Alves,
relativamente a uma exploração agrícola em terrenos a montante do Colégio de
Santa Clara, informou que existe um processo de licenciamento para reconstrução e
ampliação de um estábulo para cabras, e que a obra foi embargada a 22 de
fevereiro, estando a ser cumprido o auto de embargo. Foi pedida uma prorrogação
de prazo para entrega de elementos em falta por mais 60 dias, o requerente
informou que em breve irá entregar os elementos em falta para concluir o
licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------------------Por fim o Senhor Presidente deu conhecimento das linhas do novo quadro
comunitário que se encontra em consulta pública. ----------------------------------------------

Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária de 7 de março de 2014.-------------- Aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------
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RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo Presidente desta Câmara Municipal
na isenção de taxas, nos termos do n.º 1 do artigo 5.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. 1166 – Pedido de ocupação da via pública, efetuado pela Escola Básica
e Secundária Tomás de Borba, destinada à realização de feiras da tralha,
na Rua da Palha, freguesia da Sé, nos dias 15, 22 e 29 de março de 2014, no
âmbito do projeto “Açores – BENELUX: da Periferia ao Centro da União
Europeia”, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara
Municipal, no sentido da isenção da taxa, nos termos conjugados do n.º 1 do
artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas edo n.º 3 do artigo 35.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de € 2,70 (dois euros e setenta cêntimos).------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade. (162/2014/CMAH). ---------------------

2.2.

Ent. 1292 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Junta de Freguesia da
Vila de São Sebastião, referente à ocupação da via pública com feiras da
tralha, na Praça da Vila de São Sebastião, no primeiro domingo de cada mês,
durante o ano 2014, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta
Câmara Municipal, nos termos conjugados do n.º 1 do artigo 5.º do
Regulamento Municipal de Taxas edo n.º 3 artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------O valor da taxa isentada é de € 9 540,00 (nove mil quinhentos e quarenta
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade. (163/2014/CMAH). ---------------------
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3. 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
75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o
município) e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal

3.1.

Ent. 932 - Pedido do Centro Social e Paroquial de São Mateus da Calheta,
solicitando apoio para acesso gratuito ao Bowling, nos dias 11 e 13 de março,
entre as 14 e as 17h. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º, conjugado com o n.º 3 do
artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. -------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (164/2014/CMAH). ------------------------

3.2.

Ent. 943 - Pedido da A.C.T.U.S.A, para cedência do piano bar do Centro
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no âmbito da realização do
X Ciclone - Festival Internacional de Tunas da Cidade de Angra do Heroísmo.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos daalínea u) do n.º 1
do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 doartigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (165/2014/CMAH).-------------------------

3.3.

Ent. 931 - Pedido da Escola Secundária Padre Jerónimo Emiliano de
Andrade para cedência de cortinados, para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1do artigo 33.ºe n.º 3 do artigo
35.ºambosda Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como do Regulamento
Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. ------------------------9

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (166/2014/CMAH). ------------------

3.4.

Ent. 1309 - Pedido do Sindicato dos Professores da Região Açores tendo
em vista a isenção do pagamento das taxas pela utilização de espaço,
equipamento e apoio técnico, para a realização de um plenário. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o 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. (167/2014/CMAH). ------------------

3.5.

Ent. 1499 - Pedido dos Serviços da Vice-Presidência do Governo Regional
tendo em vista a isenção do pagamento das taxas pela utilização de espaço e
equipamento, para a realização de uma sessão de esclarecimentos. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea b) do n.º 2
artigo 6.º do Novo Regulamento Municipal de Taxas, conjugado com o 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. (168/2014/CMAH). ------------------

3.6.

Ent. 6002 - Pedido do LawnTennis Club, solicitando apoio para organização
do XX LawnTennis Club - Under 14. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos conjugadosdas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e
n.º 3 artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, tendo sido
dado o seguinte apoio:-------------------------------------------------------------------------a) Atribuição do apoio financeiro de 11.000,00€;-------------------------------------b) Atribuição do apoio em espécie através do acesso gratuito ao espaço de
bowling, no Pavilhão Multiusos, entre os dias 12 e 19 de abril de 2014, até
às 17h00, sob a condição de o espaço em causa ainda não estar
concessionado a terceiros. -------------------------------------------------------------10

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (168/2014/CMAH). -------------------

3.7.

Ent. 1556 - Deliberação que ratifica o ato praticado pelo Vereador Guido Teles
na cedência à Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, do Parque de
Campismo da Salga (wc e casa) para os dias 24, 25 e 26 de abril, para a
realização do Festival do Garajau, para nos termos da alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Atividades de Interesse Municipal. –

− A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles. (170/2014/CMAH). ------------------------

3.8.

Ent. 1556 - Deliberação que indefere o pedido da Junta de Freguesia da Vila
de São Sebastião para a cedência da tenda de 300m2, para a realização do
Festival do Garajau, de decorre nos dias 24, 25 e 26 de abril, para nos termos
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o 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. (171/2014/CMAH). ------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. Pedido de apoio alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do
artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Atividades de Interesse Municipal.
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4.1.

Ent. 6441 - Concessão de apoio logístico à Sociedade Recreio Filarmónica
dos Lavradores da Ribeirinha tendo em vista a comemoração do respetivo
125.º aniversário, nos termos 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,

autorizou

este

pedido.

(172/2014/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

4.2.

Ent. 835 - Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba para a
cedência de bens e respetivo transporte para a realização de um espetáculo
de dança, 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. --------------

− A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(173/2014/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

4.3.

Ent. 1402 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando apoio no transporte dos alunos daquela instituição para visita de
estudo a realizar nos dias 24 e 31 de março, 19 e 26 de maio, 2 e 16 de
junho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas
o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------

− A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(174/2014/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

4.4.

Ent. 1516 - Deliberação que indefere o pedido da Junta de Freguesia de São
Pedro tendo em vista a cedência da tenda para as Festas do Pico da Urze,
de 23 de maio a 2 de junho, 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 n.º 4.º do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. ------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, indeferiu o pedido, em virtude de
não ser possível atender o solicitado por questões técnicas e logísticas,
bem como preservação do património da Câmara. (175/2014/CMAH). ------
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5. Emissão de pareceres prévios nos termos do n.º 11, artigo 73.º da Lei do
Orçamento de Estado para 2014 n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro

5.1.

Ent. 196 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição de serviços para coordenação e segurança da empreitada da Grota
do Tapete à Empresa Valeska e Rosa, pelo valor de €800,00 mensais,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do n.º 11 do artigo 73.º da
Lei do Orçamento de Estado para 2014, de 31 de dezembro. ----------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (176/2014/CMAH). -------------------

5.2.

Ent. 197 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição de serviços para coordenação e segurança da empreitada dos
arruamentos municipais danificados pelo mau tempo de março de 2013,
Ribeira do Testo/Poço do Além, Jogo da Bola, Canada do Barata, Quatro
Caminhos Ribeira Seca de Cima, à Empresa Arquiangra, pelo valor de
€800,00 mensais, acrescido de IVA á taxa legal em vigor, nos termos do n.º
11 do artigo 73.º do Orçamento de Estado para 2014, de 31 de dezembro. ----

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (177/2014/CMAH). -------------------

5.3.

Ent. 459 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição de serviços para a realização de um estudo geológico e geotécnico
para o silo de estacionamento automóvel a realizar no espaço do antigo
Mercado Duque de Bragança à Empresa Açorgeo – Sociedade de Estudos
Geotécnicos, Lda., pelo valor de €13 790,00, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, nos termos do n.º 11 do artigo 73.º do Orçamento de Estado para
2014, de 31 de dezembro. --------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (179/2014/CMAH). -------------------
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5.4.

Ent. 185 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição de serviços para o programa base destinado ao novo Mercado do
Bailão em Angra do Heroísmo, à Empresa Costa Poim, pelo valor estimado
€30 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do n.º 11
artigo 73.º do Orçamento de Estado para 2014, de 31 de dezembro. ------------Em relação a esta matéria o Presidente esclareceu que se trata de uma
acerto do custo do projeto adjudicado pela anterior Câmara, para o projeto no
local do atual mercado cujo custo foi inferior dada alteração do projeto para
silo, revertendo assim 30.000,00€ para a elaboração do projeto base do novo
mercado no Bailão. -----------------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por maioria, com as abstenções dos Vereadores do
PSD e do CDS-PP, deliberou emitir parecer favorável quanto à aquisição
do serviço em causa. (180/2014/CMAH). -----------------------------------------------

5.5.

Ent. 6920 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição de serviços para publicidade diária durante o ano de 2014 à Rádio
Horizonte, no valor de €3 677,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos
termos do n.º 11 artigo 73.º do Orçamento de Estado para 2014, de 31 de
dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (181/2014/CMAH). -------------------

5.6.

Ent. 6920 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição para a agenda cultural à Rádio Ilha, Lda., no valor de €2 000,00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do n.º 11 artigo 73.º do
Orçamento de Estado para 2014, de 31 de dezembro. -------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (181/2014/CMAH). -------------------
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5.7.

Ent. 372 – Proposta que visa a emissão de parecer prévio favorável à
aquisição de serviços de conceção e design de trabalhos gráficos, no valor de
€6 050,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a José Henrique de
Sousa Garcia, nos termos do n.º 11 artigo 73.º do Orçamento de Estado para
2014, de 31 de dezembro. --------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (182/2014/CMAH). -------------------

5.8.

Ent. 1298 - Pedido de parecer prévio favorável à contratação da Açoraudio Produção Audio e Iluminação, Lda, para a prestação dos serviços de apoio
técnico e fornecimento de Som, Luz, e Backline, entre outros equipamentos,
para os eventos inseridos na programação das Sanjoaninas 2014, no valor de
€ 40 568,00, acrescido de IVA à taxa em vigor, nos termos do n.º 11 do artigo
73.º, da Lei do Orçamento do Estado para 2014. ---------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável
quanto à aquisição do serviço em causa. (183/2014/CMAH). -------------------

6. Apoio à manutenção de edifícios de interesse público - Abertura da época
de candidaturas do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal

6.1.

Ent. 477 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser deliberado
a abertura da época de candidaturas para apoio à manutenção de edifícios de
interesse público, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Municipal
de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.---------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou o seguinte:-----------------1. A época de candidaturas para apoios pontuais, para a manutenção
de edifícios de interesse municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º
do mesmo regulamento em apreço e n.º 2 do artigo 128.º do Código
do Procedimento Administrativo, é fixada de 1 a 15 de abril de 2014.--
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2. Para a presente época de candidatura e nos termos do artigo 10.º do
regulamento, é fixado como limite de comparticipação um teto
máximo de 20 000,00€ (vinte mil euros). -----------------------------------------3. Os pedidos de apoio, remetidos à Câmara Municipal durante a
suspensão das épocas de candidatura, que não tenham sido objecto
de qualquer resposta por parte dos serviços municipais, são
automaticamente convertidos em candidatura e analisados na
presente época de candidatura. (184/2014/CMAH). ---------------------------

7. Regulamento Municipal de Teleassistência – Alteração

7.1.

Int. 385 - Proposta de deliberação que altera o Regulamento Municipal de
Teleassistência, nos termos das disposições conjugadas da alínea g) n.º 1 do
artigo 25.º, com a alínea k) n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------

− A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta alteração e
deliberou submeter a mesma à Assembleia Municipal, para aprovação,
nos termos da citada disposição legal. (185/2014/CMAH). ----------------------

8. Abertura de procedimento para ocupação de espaços no Mercado Duque
de Bragança

8.1.

Int. 488 - Proposta de deliberação que aprova o programa de procedimento
para a ocupação de 12 bancas e 6 lojas no Mercado Duque de Bragança. –
O Presidente propôs a introdução das seguintes alterações para que se
harmonizem com o Regulamento Municipal de Taxas: ------------------------------Introduzir na alíena a) do n.º 1 do artigo 2.º “...origem local enquadráveis no
conceito de autoabastecimento alimentar;” ----------------------------------------------Introduzir na alínea b) do n.º do artigo 2.º “...livres de qualquer ónus ou
encargos...”. -------------------------------------------------------------------------------------16

Introduzir no ponto ii) da alíena a) do n.º 1 do artigo 3.º “...origem
predominantemente local enquadráveis no conceito de autoabastecimento
alimentar;” ----------------------------------------------------------------------------------------Alterar no ponto viii) da alíena a) do n.º a) do artigo 3.º onde se lê “...na
primeira parte...”, deve-se ler “...no primeiro parágrafo...”. --------------------------Incluir no ponto i) da alínea b) do artigo 3.º “...frescos incluindo o marisco,
peixe e a carne...”. -----------------------------------------------------------------------------Incluir novo ponto na alínea b) do artigo 3.º “Florista e atividades similares;” --− A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta, com as
alterações

introduzidas

em

reunião

do

executivo

municipal.

(186/2014/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

9. Projeto do novo Mercado Municipal

9.1.

Decisão sobre a opção de projeto da arquitetura para o novo Mercado
Municipal a construir no Bailão. ------------------------------------------------------------Sobre esta matéria esteve presente a equipa projetista para proceder a
explicações, não tendo sido colocadas quaisquer dúvidas. -------------------------O Vereador António Ventura referiu que em relação ao projeto não há nada a
apontar, é uma excelente ideia para um projeto, com a introdução da
rodoviária e do mercado, não se manifestam em questões de pormenor. São
a favor de construção de um novo mercado numa nova localização,
consideram que a sua construção no Bailão, permite a sua centralidade em
relação à cidade, ao mesmo tempo que permite uma comunicação com as
freguesias, no entanto, gostaria ver estudado o seu enquadramento em
Angra, enquanto cidade património mundial. -------------------------------------------Manifestou-se contra o processo que foi adotado com escolha apenas de uma
opção, defendeu que se deveria ter optado por um concurso de ideias, com
participação pública, com a opção escolhida foi limitada a estruturação, que
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altera questões como o ruido, estética, relação dos moradores com a nova
estrutura e a circulação rodoviária na cidade. ------------------------------------------O Presidente informou que em relação do local, este foi um compromisso
eleitoral, sufragado pela população, quanto às questões de natureza
arquitetónica são para os técnicos, o passo seguinte será submeter à Direção
Regional da Cultura. ---------------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves reiterou a ideia defendida na reunião anterior de
alongamento do edifício, criando uma zona nobre no próprio edifício. ---------− Após ter-se verificado um empate na votação, o Presidente da Câmara
exerceu o voto de qualidade, tendo sido obtido o seguinte resultado:-----A Câmara Municipal, por maioria, com 3 votos a favor do Presidente da
Edilidade e dos Vereadores do PS e 3 votos contra dos Vereadores do
PSD e do CDS-PP, apreciou o projecto e aprovou a opção B do mesmo.
(187/2014/CMAH). ------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10. Estudo de viabilidade de minagem dos resíduos no aterro intermunicipal
da Ilha Terceira

10.1. Ent. 408 – Estudo de viabilidade de minagem dos resíduos no aterro
intermunicipal da Ilha Terceira. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------− A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------

11. Comunicado da Comissão de Saúde da Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo
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11.1. Ent. 1580 – Comunicado da Comissão de Saúde da Câmara do Comércio de
Angra do Heroísmo, manifestando a sua opinião sobre as sucessivas notícias
respeitantes

ao

funcionamento

do

Hospital

da

Ilha

Terceira.

Para

conhecimento do órgão executivo municipal. -------------------------------------------Propôs que se convide a Presidente do Conselho de Administração para uma
próxima reunião, para se pronunciar sobre o assunto, porque esta é uma
matéria de enorme relevância para o Concelho, a qual foi aceite. ----------------O Vereador António Ventura subscreveu as preocupações manifestadas, e
salientou que é preocupante do lado de quem dá a notícia e de quem a
fornece, é visivel uma guerra entre o Hospital e o Jornal que não se
compreende. -------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Nuno Melo Alves defendeu a referenciação livre na escolha do
hospital. -------------------------------------------------------------------------------------------− A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------

12. Tribunal de Contas – comunicação de decisão final

12.1. Ent. 475 – Comunicação de decisão final do Tribunal de Contas, respeitante
ao visto da Empreitada de Conceção-Construção e assistência técnica à
exploração da central de valorização energética dos resíduos da Ilha Terceira.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. ------------------------------------− A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------

Fora da agenda

Voto de Congratulação à TERAMB
Apresentação verbal de voto de Congratulação à TERAMB, pelo trabalho e
competência demonstrados, no que diz respeito à obtenção do visto do Tribunal de
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Contas da Empreitada de Conceção-Construção e assistência técnica à exploração
da central de valorização energética dos resíduos da Ilha Terceira. ----------------------−

O Voto foi aprovado por unanimidade. (188/2014/CMAH). -------------------------

Alteração de data de reunião do executivo municipal
Alteração da data da reunião do executivo municipal de 18 de abril para 21 do
mesmo mês e à mesma hora – 10H00 – em virtude de o dia que estava agendado
ser sexta-feira Santa. -----------------------------------------------------------------------------------−

Aprovado por unanimidade. (189/2014/CMAH). -----------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas doze horas e dez 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, 21 de março de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

___________________________________
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