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No dia quinze de fevereiro de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo.-----------------------------------------------------------------------------------Pelas 09:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Período antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente deu conta que na próxima semana,
no dia 19 de de fevereiro, terá lugar a assinatura do protocolo de cooperação com o
Regimento de Guarnição n.º 1, cujo objeto é a reabilitação da Igreja de São João
Baptista e do edifício do futuro Centro Interpretativo da Fortaleza de São João
Baptista, a qual conta com a presença do Ministro da Defesa Nacional e com o
Comandante da Zona Militar dos Açores. -------------------------------------------------------Que no dia 18 de fevereiro realiza-se uma conferência com o professor doutor
António José Tello, no âmbito do lançamento do livro “Entre o Carro de Bois e o
Avião – Uma Pequena Comunidade no Centro de uma Rivalidade Global” do doutor
Armando Mendes. -------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que no dia 21 de fevereiro desloca-se a Angra do Heroísmo o VicePresidente da Câmara de Alenquer para acertar os detalhes dos preparativos do
Bodo promovido em Alenquer no âmbito da geminação entre os dois municípios. --O Vereador Guido Teles informou que a cidade de Angra do Heroísmo foi escolhida
para as Celebrações Nacionais do Dia Olímpico de 2019, na sequência da
candidatura promovida pela autarquia, pelo que no próximo dia 21 de fevereiro
desloca-se à nossa cidade o Presidente do Comité Olímpico Português para
articular a agenda das celebrações. --------------------------------------------------------------O Presidente informou também que as obras de saneamento em curso estão a
provocar alguns constrangimentos de circulação na ladeira de São Bento e na
avenida Jácome de Bruges que ainda se irão manter por mais algum tempo dada a
complexidade da intervenção. ----------------------------------------------------------------------2

Quanto à obra de proteção da orla costeira do Fanal referiu que se encontra até ao
momento conforme a calendarização e que respondeu bem ao primeiro embate
com o mau tempo. -------------------------------------------------------------------------------------No que se refere à obra do jardim ainda falta fazer a plantação, assim como a
aquisição de uma estufa para plantas tropicais. -----------------------------------------------O Vereador Marcos Couto questionou o facto de ainda não ter sido substituída a
iluminação vandalizada no Passeio Panorâmico Baías de Angra. ------------------------O Presidente informou que a obra ainda não foi entregue e que o empreiteiro ainda
tem de completar a eletricidade até ao parque de estacionamento do Fanal. ---------O Vereador Marcos Couto agradeceu a oferta de livros remetidos pelo Instituto
Histórico da Ilha Terceira. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que o Instituto Histórico da Ilha Terceira tem vindo, em
colaboração com o Município, a editar as publicações que a autarquia tem
obrigação por lei a editar. Referiu como por exemplo “Os Anais da Ilha Terceira”,
obra complexa que terminou agora de ser editada após um longo trabalho de três
anos de sócios daquele Instituto como os Doutores José Guilherme Reis Leite,
José Avelino Rocha dos Santos e Coronel Manuel Augusto Faria. -----------------------O Vereador Marcos Couto manifestou indignação pela discrepância dos horários da
AZORES AIRLINES para o verão IATA, que reduz o número de voos para a
Terceira e o aumento exponencial para Ponta Delgada. Defendeu que se trata de
mais uma consequência da política centralista de fazer passar os passageiros pelo
aeroporto de Ponta Delgada. Neste momento apenas uma ilha não tem ligação
direta a Ponta Delgada, a qual já está a reivindicar essa ligação, já que é a forma
mais rápida de chegar/sair dos Açores. ----------------------------------------------------------O Presidente informou que já solicitou uma reunião à Secretária Regional dos
Transportes sobre a matéria e concordou que opção de horários propostos que já
se repete há três anos tem vindo a penalizar a ilha Terceira em termos de
acessibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto solicitou informações sobre a deslocalização da fábrica
de construção de automóveis da Terceira para a Lagoa. ------------------------------------
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O Presidente informou que houve contactos através da SDEA para a instalação da
fábrica, mas exigiam um pavilhão com determinadas caraterísticas, ao que a
autarquia respondeu que apenas tinha disponibilidade de ceder terrenos. Face a
isto, foi contactada a Câmara Municipal da Praia da Vitória, para tentar enquadrar o
investimento no âmbito da AGESPI, para ser instalado no Parque Industrial das
Lajes e entretanto não houve mais informação sobre a matéria até à recente notícia
nos órgãos de comunicação social. ---------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto referiu ainda que apesar de não ser favorável à
intervenção do público no privado, entende que seria muito importante a autarquia
proporcionar aos empresários locais da área dos lacticínios visitas a fábricas da
Califórnia onde o leite é utilizado na sua totalidade. ------------------------------------------O Presidente informou que existe um protocolo entre as Universidades dos Açores
e de Fresno para formação de alunos que queiram desenvolver atividade nesta
área e também é possível agendar visitas de empresários que demonstrarem
interesse. --------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata

n.º 3 da reunião ordinária de 1-02-2019. - 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
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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. 1878 – Pedido da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo,
solicitando a cedência de um espaço no Centro Cultural e de Congressos (sala
multiusos) para realização de workshops no dia 16 de fevereiro, das 14h30 às
18h30. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º e 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 Vereador Guido Teles.(92/2019/CMAH)--------------------------------------------------

2.2. Ent. 1477 – Contrato ARAAL de colaboração entre o Município, a VicePresidência, Emprego e Competitividade Empresarial e a Secretaria Regional dos
Transportes e Obras Públicas, cujo objeto é a execução de trabalhos de
reabilitação da via de acesso na Zona da Serretinha, na parte respeitante à
ligação com a Estrada Regional n.º 1, 2.ª, Freguesia da Feteira. 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 Presidente da Edilidade.(93/2019/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
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3.1. Ent. 534 - Pedido da Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores,
solicitando apoio na cedência de duas salas de formação do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de curso a realizar a 9 e 10 de
março. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do
n.º 1 do art.º 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.(94/2019/CMAH)------------------------------

3.2. Ent. 1505 - Pedido do Alpendre - Grupo de Teatro, solicitando apoio na
cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo, e respetiva logística associada, para realização de uma festa de
encerramento de ano que contará com a Companhia de Dança Metamorfose, nos
dias 14 e 15 de junho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
da alínea u) do n.º 1 do art.º 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.(95/2019/CMAH)---

3.3. Ent. 2193 – Pedido da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, solicitando a
cedência de uma barraca e respetiva montagem à entrada da Rua da Palha, de 28
de fevereiro a 3 de março, a fim de divulgar o evento da Tourada dos Estudantes.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 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.(96/2019/CMAH)------------------------------------

3.4. Ent. 2282 – Pedido da Freguesia de São Bento, solicitando a cedência de 12
grades para serem utilizadas junto ao Edifício Cultural daquela Freguesia, bem
como da Sociedade Recreativa, durante os dias de Carnaval. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades
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de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(97/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 1109 – Atribuição de um apoio à Associação Regional de Criadores de
Toiros da Tourada à Corda, no valor de €1.575,30, para a campanha de
promoção e sensibilização da Tourada à Corda. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 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 um apoio no valor proposto (€1.575,30)(98/2019/CMAH)---------------------

3.6. Ent. 1587 – Pedido do Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, solicitando
apoio para a deslocação da equipa de Juniores C, a qual vai participar no Torneio
Internacional de Esposende Cup 2019, de 3 a 8 de julho de 2019. Propõe-se a
atribuição de um subsídio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 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 um apoio no valor proposto (€500,00)(99/2019/CMAH)------------------------

3.7. Ent. 18046 - Pedido do Grupo Coral da Justiça do Porto, solicitando apoio
nos transferes e alojamento para estarem presentes no Encontro de Coros da Ilha
Terceira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do art.º 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 um apoio em espécie na cedência de
transporte, bem como estadia na Pousada da Juventude da Ilha Terceira.------(100/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 17273 – Retificação da deliberação de 18-01-2019 no sentido de ser
atribuído um apoio no valor de €500,00, em nome de Nuno Pereira da Costa
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Santos e não em nome de Diogo Ourique, destinado à edição da Revista Grotta.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do
art.º 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, retificou a deliberação em causa.(101/2019/CMAH)-------------------

3.9. Ent. 784 - Pedido da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, solicitando a
prorrogação do prazo para entrega do relatório referente à aquisição de
instrumentos, objeto de contrato programa assinado com a autarquia. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
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.(102/2019/CMAH)----------------------------------

3.10. Ent. 33 – E-mail da Freguesia da Terra Chã, remetendo relatório final do
projeto “Terra Chã Biológica”. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 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 retirar este assunto, a fim de
serem solicitados esclarecimentos,devendo o mesmo ser reagendado numa
próxima reunião.(103/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------

3.11. Ent. 1027 – E-mail da Freguesia da Sé, remetendo o relatório do projeto de
solidariedade Intergeracional/Partilha de experiências – Inclusão Digital. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º
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 relatório.(104/2019/CMAH)---------------------------------

3.12. Ent. 1409 – E-mail da Associação Cultural Burra de Milho, remetendo nova
versão do relatório do projeto “Transformarte”. Para deliberação do órgão executivo
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municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 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 solicitar a
devolução

das

verbas

não

elegíveis

no

projeto

em

causa.

(105/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4. Remodelação e ampliação de imóvel para Hostel-Boutique – isenção de
taxas

4.1. Ent. 2137 – Pedido de Middle Atlantic Unique Hostel Unipessoal, Lda., para
isenção da taxa de emissão do alvará de construção, tendo em vista a
recuperação, remodelação e ampliação de imóvel para Hostel-Boutique,
competindo à Câmara Municipal deliberar sobre o mesmo pedido, nomeadamente,
quanto à equiparação do início da atividade empresarial ao início das obras de
edificação do empreendimento em causa, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(106/2019/CMAH)------------------------------------------------------

5. Protocolos e contratos

5.1. Int. 452 – Protocolo de cooperação a celebrar com as Juntas de
Freguesia, tendo em vista a atribuição de um apoio no valor de €50,00 por cada
inumação (colocação de cadáver em sepultura ou jazigo) realizada nos cemitérios
das Freguesias. 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 e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

este

protocolo.

(107/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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5.2. Ent. 15969 – Protocolo entre o Município e a Academia Time Step, tendo em
vista o apoio para realização de obras na Escola do Pesqueiro, no valor de
€35.958,00. 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 e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

aprovou

este

protocolo.

(108/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Ent. 16567 – Contrato de comodato a celebrar entre o Município e a ACRA –
Associação dos Consumidores da Região dos Açores, tendo em vista a
cedência de dois gabinetes no Edifício do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos
das alíneas p) e 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, aprovou este contrato de comodato.
(109/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Ent. 16747 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Freguesia da Vila de
São Sebastião, tendo em vista o apoio para a edição de um livro sobre a história
daquela Vila, no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos das alíneas p) e 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.------------------------------------------------------------------------------------------------Revogação da deliberação de 4-01-2019, na qual tinha sido atribuído um subsídio
no mesmo valor a Dionísio Mendes Sousa para o mesmo fim. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo e revogou a citada
deliberação (110/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------

5.5. Int. 295 – Renovação do protocolo com o Instituto Histórico da Ilha Terceira,
para os anos de 2018 e 2019, tendo em vista o apoio no valor anual de €2.500,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
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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, bem como do n.º 4 da
cláusula 6.ª do protocolo celebrado em 6-06-2014. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou a renovação deste protocolo.(111/2019/CMAH)------------

5.6. Ent. 772 – Minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município e a
Freguesia de São Pedro, para cedência, a título gratuito, do imóvel onde se
encontra implantado o edifício de apoio ao Império do Pico da Urze. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º
33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este contrato de comodato.(112/2019/CMAH)---------------

5.7. Ent. 1661 – Acordo de colaboração entre o Município e a Escola Básica
Integrada de Angra do Heroísmo, tendo em vista a atribuição de apoio no valor
de €399,99 para aquisição de equipamentos de cozinha destinados à EB/JI Infante
D. Henrique. 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 e do
Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este acordo de colaboração.
(113/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.8. Ent. 1905 – Protocolo entre o Município e a ASTECIA – Associação
Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar, tendo por objeto o apoio nas
despesas correntes do ano de 2019, no valor de €5.000,00. 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este protocolo.(114/2019/CMAH)----------------------------------------------------

5.9. Ent. 808 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado
com a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, com vista à alteração da
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cláusula 1.ª a qual passa a ter a seguinte redação:------------------------------------------“O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de
competências da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo na Junta de Freguesia
de Nossa Senhora da Conceição, tendo em vista a execução do projeto/obra
relativas à beneficiação e recuperação dos impérios, ermidas, igrejas e outras
infraestruturas.”-----------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 117.º, 118.º
e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este aditamento ao contrato interadministrativo.
(115/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

6. Regulamentos

6.1. Int. 455 – Regulamento dos Cemitérios Municipais de Angra do Heroísmo.
Para deliberação do órgão executivo municipal e submissão ao órgão deliberativo
municipal, para aprovação, nos termos conjugados dos artigos 23.º, alínea k) e v)
do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este
Regulamento e deliberou remeter o mesmo à aprovação da Assembleia
Municipal, nos citados termos legais.(116/2019/CMAH)---------------------------------

6.2. Int. 472 – Alteração ao Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das
Condições de Habitação no Concelho de Angra do Heroísmo. Para deliberação
do órgão executivo municipal e submissão ao órgão deliberativo municipal, para
aprovação, nos termos conjugados dos artigos 23.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º
e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta alteração ao
Regulamento e deliberou remeter a mesma à aprovação da Assembleia
Municipal, nos citados termos legais.(117/2019/CMAH)---------------------------------
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6.3. Int. 473 - Alteração do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação
do Concelho de Angra do Heroísmo. Para deliberação nos termos do artigo 3.º
do RJUE, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República
Portuguesa, e ainda pelo determinado no Regulamento Geral das Edificações
Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, com as
alterações introduzidas, do consignado na Lei das Finanças Locais, aprovada pela
Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e no Regime Geral das Taxas das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, e do estabelecido
nos artigos 25.º e 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.- A Câmara
Municipal, por unanimidade, concordou com este Regulamento e deliberou
remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos citados termos
legais. (118/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

7. Nomeação de Júri – cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de
Divisão de de Desporto e Promoção da Qualidade de Vida (UDPQV)

7.1. Int. 446 – Proposta do Presidente da Câmara para designação dos seguintes
elementos

a

fim

de

constituírem

o

júri

do

procedimento

concursal

supramencionado:-------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Chefe da Unidade de Desenvolvimento de Serviços Integrados, Paulo
Henrique Rocha Fantasia Cardoso;---------------------------------------------------------------Vogais – Chefe da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos, João
Pedro Mendes Menezes Cardoso e Chefe da Unidade de Cultura e Apoio Social,
Sandra Patrícia Vieira Costa. -----------------------------------------------------------------------Vogais suplentes – Chefe da Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais,
Paulo Manuel Borba Mont’Alverne Sequeira e Chefe da Unidade de Águas dos
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, Gil da Silva Navalho.----------------Propõe-se ainda nos termos do artigo 24.º, n.º 2 da Lei supramencionada a
atribuição de despesas de representação no montante previsto no n.º 1 do mesmo
artigo ao candidato a selecionar.-------------------------------------------------------------------13

Para deliberação do órgão executivo municipal no sentido de submeter a proposta
ao órgão deliberativo, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29
de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a
proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia
Municipal, nos citados termos legais. (119/2019/CMAH)---------------------------------

8. Serviços Municipalizados – Primeira revisão ao Orçamento para 2019

8.1. Ent. 2304 – Primeira revisão ao Orçamento, dos Serviços Municipalizados,
para o ano de 2019. Para deliberação do órgão executivo municipal, e submissão à
aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos conjugados da alínea c), n.º
1 do artigo 33.º e alínea a), n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a
alteração e deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia
Municipal, nos citados termos legais.(120/2019/CMAH)---------------------------------

9. Serviços Municipalizados – Primeira alteração ao Orçamento e PPI para
2019

9.1. Ent. 2306 – Primeira alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de
Investimentos, dos Serviços Municipalizados, para o ano de 2019. Para
deliberação do órgão executivo municipal, nos termos n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
esta alteração.(121/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------
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10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent. 1689 – Ofício da Freguesia do Porto Judeu, a agradecer em nome da
equipa de “Um Dia pela Vida” toda a disponibilidade demonstrada pela Edilidade,
na cedência das instalações , logística e funcionários, aquando do evento que
decorreu no dia 26 de janeiro. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

10.2. Ent. 1776 – E-mail da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, remetendo o relatório anual de atividades e avaliação de
2018 daquela Comissão. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do
órgão deliberativo municipal, nos termos da alínea j) do artigo 18.º da Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99 de 1 de setembro,
alterada pela Lei n.º 26/2018 de 5 de julho). -

A Câmara Municipal tomou

conhecimento e deliberou enviar à Assembleia Municipal também para
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Ent. 1825 – Ofício do Observatório das Autarquias Familiarmente
Responsáveis, felicitando a Edilidade pela distinção atribuída como autarquia
familiarmente responsável em 2018. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------

10.4. Ent. 2261 – Ofício do Chefe do Estado-Maior das Força Aérea,
agradecendo o apoio e cordialidade demonstrados no reforço da cooperação entre
as Instituições, em virtude de cessar funções no dia 24-02-2019. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
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Fora da agenda

Compromissos plurianais

Int. 493 – Informação do Presidente da Câmara para conhecimento da Câmara
Municipal e Assembleia Municipal relativamente à assunção de compromissos
plurianuais em 2018, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 1987/99, de 8
de junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este documento e
deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal também para aprovação.
(122/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

Revogação do Plano de Pormenor “Rua Jacinto Cândido” - Av. Infante D.
Henrique – Rua Dr. Henrique Braz” - Quarteirão dos Silos

Ent. 14662 – Proposta de revogação do Plano de Pormenor “Rua Jacinto Cândido”
- Av. Infante D. Henrique – Rua Dr. Henrique Braz” - Quarteirão dos Silos. Para
deliberação do órgão executivo, no sentido de submeter ao órgão deliberativo para
aprovação, nos termos do n.º 3 do artigo 127.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
concordou com esta proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação da
Assembleia Municipal, nos citados termos legais.(123/2019/CMAH)---------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas 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 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

17

