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No dia  oito de junho de dois  mil  e dezoito  realizou-se na Sala  de Sessões do

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra

do Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09H40  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      
                                              

Periodo antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente da Câmara referindo-se à recente

polémica relativa às obras de correção do muro de suporte da rua Gaspar Corte

Real  na  zona  da  Prainha,  esclareceu  que  o  inicio  de  construção  da  estrada

Bernardino  Machado  data  de  1857  com  início  no  Cais  da  Figueirinha,  tendo

terminado em 1890. É uma obra em tufo muito vulnerável aos elementos, sendo

necessário o seu revestimento, à semelhança do que já foi feito por exemplo na

Igreja da Conceição. -----------------------------------------------------------------------------------

É uma obra do século XIX mandada construir por José Silvestre Ribeiro, que inclui

a  construção  do  Cais  da  Figuerinha,  a  atual  rua  José  Silvestre  Ribeiro  e  as

chamadas Portas da Prata, com tufo retirado do terreno junto ao Relvão, onde se

encontra atualmente o parque de estacionamento.--------------------------------------------

A obra teve como objetivo a proteção da cidade dado que a encosta estava sofrer

erosão como acontece atualmente com a Baía  do Fanal.  Referiu  ainda que  ao

longo dos anos o muro de proteção tem sido alvo de obras de reparação e que a

atual é mais um dessas obras. ----------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que a Universidade de Coimbra está a estudar o tipo de

argamassa  para  a  reparar  a  Igreja  de  São  João  Baptista  cuja  pedra  está  em

avançado estado de degradação. -----------------------------------------------------------------

Deu a conhecimento da inauguração do Passeio Panorâmico das Baías de Angra

no dia 18 de junho, pelas 18h30, com a presença do Ministro da Defesa Nacional,

ficando assim sob gestão da autarquia toda a esplanada da Fortaleza de São João

Baptista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em relação  à questão da execução  dos projetos do orçamento  participativo  da

juventude, que tem vindo a ser discutidos ao longo das últimas reuniões, informou

que foram pedidas informações suplementares às entidades que não conseguiram

concluir  os  projetos,  nomeadamente,  Associação  Burra  de  Milho,  Junta  de

Freguesia da Sé e Junta de Freguesia da Terra Chã. -----------------------------------------

O Vereador Guido Teles acrescentou que logo que cheguem as informações serão

remetidas  ao  Gabinete  Jurídico  para  preparar  a  deliberação  para  reunião  de

câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel  Bezerra colocou à  consideração a necessidade de alterar  o

trânsito  na  canada  dos  Cinco  Reis,  dada  a  grande  quantidade  viaturas

estacionadas  naquela  via,  por  via  da  instalação  no  local  de  uma  empresa  de

serviços de contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que já se tem pensado em alterar o trânsito em São Carlos,

no entanto, é necessário construir a continuação da avenida DaCosta pelo Governo

Regional.  Sendo  que  a  alteração  proposta  é  da  competência  da  Junta  de

Freguesia,  sugeriu  a  sua  submissão  para  posterior  validação  da  Comissão  de

Trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra propôs a criação de um folheto para colocar na Igreja

de São Sebastião uma das igrejas mais visitadas do concelho. ---------------------------

O  Presidente  concordou  com  a  proposta  e  informou  que  com  a  inauguração

anteriormente referida vai-se fazer um teste do tipo de painéis a utilizar futuramente

em todo o concelho que estão associados a um código de barras QR que remete

para um página da internet com informação mais completa sobre os espaços. -------

O Vereador Miguel Bezerra chamou atenção da necessidade da colocação de uma

placa de indicação de Angra do Heroísmo à saída do aeroporto e questionou se já

há decisão sobre o pedido de apoio do grupo de teatro do Porto Judeu. ---------------

Em relação à primeira questão, o Presidente informou que irá solicitar às Obras

Públicas a colocação da sinalética, quanto à segunda que entrou fora de prazo das

candidaturas,  quando  se  terminar  de  processar  as  candidaturas  far-se-á  uma

avaliação dos pedidos pendentes em função da disponibilidade financeira. -----------
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O Vereador Miguel Bezerra propôs criar um trilho na diagonal que ligue os Altares a

São Sebastião,  dada a relevância histórica.  O Presidente entende que se pode

pensar  no  assunto,  uma  vez  que  poderá  utilizara  caminhos  já  existentes,

conhecidos como Caminho da Vila. ---------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que neste momento a autarquia  está fazer  a

grande rota do oeste no âmbito do programa Ecotur. ----------------------------------------

O  Vereador  Miguel  Bezerra  questionou  se  já  dados  sobre  o  novo  sistema  de

recolha de resíduos. A Vereadora Raquel Ferreira informou que houve um aumento

significativo na separação e que a limpeza das via melhorou substancialmente. -----

O Vereador Marcos Couto questionou quando vai  estar disponível  o parecer do

Gabinete  Jurídico  sobre  a  execução  dos  projetos  do  orçamento  participativo

anteriormente referido.  Chamou a atenção para o fato das  atas anteriores não

referirem o pedido de parecer ao Gabinete Jurídico. -----------------------------------------

O Presidente informou que  dependerá da entrega da informação por parte das

entidades.  Por  outro  lado,  referiu  que  só  faz  sentido  falar  em  parecer  jurídico

quando o mesmo existir sobre cada um dos casos levantados, como já foi acertado

em reuniões anteriores. -------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 10 da reunião ordinária pública de 22 de maio de 2018.

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. 7313 - Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás Borba, solicitando

o apoio através da cedência dos Jogos Tradicionais, para a realização da III Feira

Medieval, nos dias 5 e 6 de junho. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com 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  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(321/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.2.  Ent.  7018 -  Pedido  do  Lions Clube da Ilha  Terceira, solicitando  o  apoio

através da cedência de 3 mesas e 3 cadeiras, para a realização de um rastreio do

Diabetes, no dia 2 de junho, das 10h00 às 13h00, na Praça Velha. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º  em

conjugação com 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles.(322/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 4322 - Pedido da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do

Pico da Urze, solicitando a cedência de um palco descoberto, com as medidas 6m

e 6m, por ocasião das festas do Espírito Santo, que decorrem no período de 06 a

14 de maio. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com 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

praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(323/2018/CMAH)-----------------------
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2.4. Ent. 6389 - Pedido da  Direção Regional dos Assuntos do Mar, solicitando

apoio  na  cedência  e  sala  de  formação  para  realização  de  workshop.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º em conjugação com 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles.(324/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  3680- Pedido da  Real Extudantina dos Açores,  solicitando apoio na

cedência do Teatro Angrense, e respetiva logística associada, para lançamento de

CD. 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  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(325/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 6911 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

o apoio através da cedência de 3 tendas pop-up e plantas, nos dias 19 e 20 de

janeiro, para o Torneio Regional Olímpico Jovem, no Estádio João Paulo II. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo

33.º em conjugação com 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles.(326/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 3727 - Pedido da Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha

Portuguesa, solicitando a cedência de 8 baldes de 15 litros de tinta para pintura

de alguns armazéns e reparação de janelas que se encontram em mau estado de

conservação. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea

u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com 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
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praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(327/2018/CMAH)-----------------------

2.8.  Ent.  2925  -  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Terra  Chã,  solicitando  a

cedência de um palco pequeno, para ser utilizada durante as festas da Canada de

Belém que decorrerão de 29 de abril  a  07 de maio.  Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação

com 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 praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.

(328/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.9.  Ent.  6039  –  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

solicitando  apoio  no  transporte  de  41 alunos  e  respetivos  professores  daquela

Escola  até  à  Biblioteca  Pública,  a  fim  de  assistirem  ao  lançamento  do  livro

“Guirilampo”, no dia 18 de maio. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com 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 praticado pelo Vereador Guido Teles.(329/2018/CMAH)-------------

2.10. Ent. 7732 – Pedido da Casa de Saúde de São Rafael – Instituto São João

de  Deus,  solicitando  a  cedência  do  carro  alegórico  da  rainha  das  Festas

Sanjoaninas para as festas “Sanrafaelinas”, de 5 a 7 de julho. Para ratificação do

órgão executivo  municipal  nos termos da alínea  u)  do n.º  1 do artigo 33.º  em

conjugação com 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  praticado  pelo  Vice

Presidente da Edilidade.(330/2018/CMAH)----------------------------------------------------

2.11.  Ent.  6766  -  Pedido  da  Direção  Regional  do  Desenvolvimento  Rural,

solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno  auditório  do  Centro  Cultural  e  de
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Congressos de Angra do Heroísmo para realização de formação. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º  em

conjugação com 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 praticado pelo Vereador

Guido Teles.(331/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 7008 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Império do

Outeiro,  solicitando a cedência de cinco cancelas de trânsito e respetivos sinais

por ocasião das festas do Outeiro. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com 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  praticado  pelo  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(332/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.13.  Ent.  7041  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  do  Raminho, solicitando  a

cedência de quatro cancelas de trânsito para assinar o desvio da tourada no dia 28

de maio. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com 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

praticado pelo Vice Presidente da Edilidade.(333/2018/CMAH)-----------------------

2.14. Ent. 966 – Retificação do apoio concedido ao  Grupo de Teatro Alpendre,

para  dinamizar,  em  parceria  com  o  Município,  atividades  no  âmbito  dos  dias

mundiais da poesia e do teatro, em reunião do executivo municipal de 2-03-2018.

Foi  atribuído  o  valor  de  €5  000,00,  sendo  necessário  alterar  para  €4  480,73,

correspondente a 80% da receita líquida da bilheteira, aquando dos espetáculos no

âmbito  dos  eventos  supramencionados.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com n.º 3

do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal
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de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(334/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.15. Ent. 959 – Protocolo entre o Município e a Câmara do Comércio de Angra

do Heroísmo, tendo em vista o apoio destinado à realização do evento “Wine in

Azores  –  Terceira  2018”,  no  valor  de  €23  600,00.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação

com 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 praticado pelo Vereador Guido Teles.-----------

(335/2018/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.  2645  -  Pedido  da  Escola  Básica  Integrada  Francisco  Ferreira

Drummond,  solicitando  o  apoio  através  da  cedência  de  2  contentores  para

reservatório de águas pluviais para rega das hortas e estufa. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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.(336/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 6336 - Pedido do  Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA,

solicitando o apoio através da cedência do Relvão, para a realização do evento
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“Bolinhas de Sabão”, no dia 13 de julho, das 9h30 às 16h00. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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.(337/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.3.  Ent.  7251  -  Pedido  da  Direção  Regional  da  Prevenção  e  Combate  às

Dependências, solicitando  apoio  na  cedência  do  pequeno  auditório  do  Centro

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento no dia

10 de julho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)

do n.º 1 do art.º 33.ª 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.(338/2018/CMAH)----------------------------

3.4.  Ent.  6394  -  Pedido  da  Casa  do  Povo dos  Altares,  solicitando  apoio  na

cedência  do  Teatro  Angrense  para  realização  de  espetáculo  de  dança.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º

33.ª  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.(339/2018/CMAH)----------------------------------

3.5. Ent. 6108 - Pedido da Associação Nascer e Crescer Feliz, solicitando apoio

na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo para realização de evento, no dia 15 de setembro. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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.(340/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 7168 – Pedido do  Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira,

solicitando a cedência de 25 grades metálicas a serem utilizadas na Feira Agrícola
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Açores,  no  Parque  Multisetorial  da  Ilha  Terceira,  de  15  a  17  de  junho.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º

33.ª  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.(341/2018/CMAH)----------------------------------

3.7. Ent. 6711 – Pedido da  Irmandade do Império do Espírito Santo da Rua

Nova de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência e montagem de um palco,

para as festas a ter lugar de 12 a 16 de julho. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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.

(342/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.8.  Ent.  5158  -  Pedido  da  Universidade dos  Açores  –  Escola  Superior  de

Saúde  –  Departamento  de  Enfermagem,  Saúde  Mental  e  Gerontologia,

solicitando o Jardim Duque da Terceira,  no dia  15 de junho, às 21h00, para a

realização da Noite de Serenatas. Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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.

(343/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.9.  Ent.  4193  -  Pedido  do Mira  Mar  Sport  Clube,  solicitando  apoio  para

deslocação da representante Angrense para o concurso Miss Queen Açores 2018.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €107,04. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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 subsídio no valor proposto (€107,04)(344/2018/CMAH)------------------
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3.10.  Ent.  3002  -  Pedido  do  Cine-Clube  da  Ilha  Terceira,  solicitando  apoio

financeiro para realização do projeto "Cinema na Recreio dos Artistas". Propõe-se

a atribuição de um subsídio no valor de €7 500,00. Para deliberação do órgão

executivo  municipal  nos  termos da  alínea  u)  do  n.º  1  do  art.º  33.ª  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 subsídio no valor proposto (€7 500,00)(345/2018/CMAH)---------------

3.11.  Ent.  6754  –  Pedido  da  Associação  Açoriana  de  Criadores  dos  Cães

Barbados  da  Ilha  Terceira, solicitando  apoio  para  realização  da  segunda

especializada do cão barbado da Ilha Terceira,  a ter  lugar  no dia 16 de junho.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €3 500,00. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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 subsídio no valor proposto (€3 500,00)(346/2018/CMAH)---------------

3.12. Ent. 6964 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio

para a deslocação do Dr. António Nabais a Angra do Heroísmo, a fim de proferir

uma conferência  sobre as soluções museológicas e museográficas a adotar no

Museu da Sé de Angra, cuja requalificação museológica está a decorrer. Propõe-se

a  atribuição  de  um subsídio  no  valor  de  €198,83.  Para  deliberação  do  órgão

executivo  municipal  nos  termos da  alínea  u)  do  n.º  1  do  art.º  33.ª  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 subsídio no valor proposto (€198,83)(347/2018/CMAH)------------------

3.13. Ent. 5971 – Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da

Ribeirinha, solicitando apoio em passagens aéreas para deslocação a Portalegre,

no âmbito de um intercâmbio com a Filarmónica do Crato. 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.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de
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setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -   A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  um

subsídio no valor proposto (€500,00)(348/2018/CMAH)----------------------------------

3.14.  Ent.  1806  –  Retificação  da  entidade  destinatária  do  apoio  atribuído  em

reunião do executivo municipal de 19-05-2018. Foi deliberado conceder um apoio

no  valor  de   €1.500,00  à  Associação  de  Estudantes  da  Escola  Secundária

Jerónimo Emiliano de Andrade através do Grupo Folclórico de São Bartolomeu.

No entanto,   uma vez que o Grupo não possui NIF, o subsídio deverá ser em

nome da  Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos. Para deliberação do

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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

retificar a citada deliberação.(349/2018/CMAH)---------------------------------------------

3.15.  Ent.  6085  -  Retificação  da  entidade  destinatária  do  apoio  atribuído  em

reunião do executivo municipal de 22-05-2018. Foi deliberado ratificar a cedência

de um apoio no valor de €500,00 à Associação de Estudantes da Escola Básica

e Secundária Tomás de Borba.  No entanto, uma vez que a mesma não possui

NIF, o subsídio deverá ser em nome da Escola Básica e Secundária Tomás de

Borba. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do

n.º  1  do  art.º  33.ª  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  retificar  a  citada  deliberação.

(350/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4. Minutas de protocolos e contratos

4.1.  Ent.  14978  –  Proposta  de  minuta  de  protocolo  de  cooperação  entre  o

Município de Angra do Heroísmo e o  Lawn Tennis Club para a organização do

XXIV Lawn Tennis Club - Under 14, no valor de €11 000,00. Para deliberação do
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órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades

de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta

minuta de protocolo.(351/2018/CMAH)---------------------------------------------------------

4.2.  Ent.  5498 – Protocolo entre  o Município e a  Academia de Dança Paulo

Borges do Sport Clube Barbarense, tendo em vista o apoio financeiro (€5.000) e

em espécie (cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de

Angra do Heroísmo) para realização do evento "Angra Dança Esta Noite 2018", e

respetiva receita de bilheteira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.ª 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.

(352/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.3.  Ent.  8008  –  Proposta  do  Conselho  de  Administração  dos  Serviços

Municipalizados  para  aprovação  de  minuta  de  contrato  de  delegação  na

TERAMB,  EM  da  gestão  dos  resíduos  de  embalagem  produzidos  no

município e cuja responsabilidade seja atribuída ao MAH nos termos do artigo

12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro e remessa

à  Assembleia  Municipal  para  aprovação.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta proposta.(353/2018/CMAH)---------------------------------

5. Relatório de Gestão – Contas Consolidadas 2017

5.1.  Int.  1566  –  Relatório  de  Gestão  do Município  de  Angra  do  Heroísmo,

referente  às  contas  consolidadas  do  ano  de  2017.  Proposta  de  aplicação  de

resultados e aprovação do Saldo de Gerência.

- O saldo da Gerência de 2017 é de € 3.811.642,46 composto por €_3.569.839,16

de execução orçamental e € 241.803,30 de operações de tesouraria.

Propõe-se, de acordo com os pontos 2.6 e 2.7.5 do POCAL a sua aprovação.
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O resultado líquido positivo é de € 1.624.978,64.

Nos termos do ponto 2.7.3.3 e 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54
– A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se à Assembleia Municipal, que o mencionado 
resultado seja utilizado de acordo com o proposto nas contas individuais.

Para  aprovação  do  órgão  executivo  municipal  e  posterior  envio  ao  órgão
deliberativo  municipal,  também  para  aprovação.-  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  aprovou  este  documento  e  deliberou  submeter  o  mesmo  à
aprovação da Assembleia Municipal.(354/2018/CMAH)-----------------------------------

6. Delimitação de áreas de reabilitação urbana

6.1. Ent. 14697 - Proposta do Presidente da Câmara para a criação das áreas de

reabilitação Urbana  de São  Mateus  e  do  Porto  Judeu,  nos  termos do Regime

Jurídico de Reabilitação Urbana, instituído pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de

outubro,  alterado  pela  Lei  n.º  32/2012,  de  14  de  agosto,  pelo  Decreto-Lei  n.º

136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, em

conjugação com  a alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  esta

proposta  e  deliberou  remeter  a  mesma  à  Assembleia  Municipal  para

aprovação, nos termos da alínea h), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro.(355/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------

7. Regulamento do Sistema Municipal de Apoio Complementar à Frequência

de Estudos Pós-Secundários e Superiores

7.1. Int. 1571 - Nos termos das atribuições do Município nos domínios da educação

e da ação social, previstos, respetivamente,  nas alíneas d) e h) do n.º 2, do artigo

23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do

Associativismo Autárquico1, bem como as competências previstas na alínea k), n.º

1

. Aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09, com a redação da Lei n.º 25/2015, de 30/03, da Lei n.º

69/2015, de 16/07, da Lei n.º 7-A/2016, de 30/03, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
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1, do artigo 33.º, e na alínea g), n.º 1 do artigo 25.º, ambos do mesmo diploma, a

Câmara Municipal delibera submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, o

seguinte projeto do Regulamento do Sistema Municipal de Apoio Complementar à

Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores. - A Câmara Municipal, por

unanimidade,  aprovou  este  projeto  de  Regulamento  e  deliberou  enviar  o

mesmo  à  Assembleia  Municipal  também  para  aprovação.

(356/2018/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

8. Teramb, EM – Contrato programa

8.1. Ent. 6805 – Proposta de contrato programa a celebrar entre os Municípios

de Angra do Heroísmo e Praia  da Vitória  e  a  Teramb,  EM, no qual  inclui  a

mineração  e  a  proposta  de  preço  por  tonelada  devidamente  justificado.  Para

aprovação do órgão executivo municipal  e posterior envio ao órgão deliberativo

municipal  também para  aprovação.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou este contrato programa e deliberou remeter à Assembleia Municipal,

também para aprovação.(357/2018/CMAH)---------------------------------------------------

9. Plano Municipal para a Igualdade de Género

9.1.  Int.  1087  –  Proposta  da  Vereadora  Raquel  Ferreira  –  Conselheira  para  a

Igualdade, apresentando o  Plano Municipal para a Igualdade de Género. Para

deliberação do órgão executivo municipal,  nos termos da alínea q) do n.º  1 do

artigo 33.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  esta  proposta  e  deliberou  remeter  à  Assembleia

Municipal, também para aprovação, nos temos da alínea h), n.º 1 do artigo

25.º da Lei n.º 758/2013 de 12 de setembro.(358/2018/CMAH)--------------------------

10. Atribuição de medalhas, insígnias e louvores

10.1.Int. 1381 – Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de

ser atribuída a Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Dourada ao
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funcionário  Manuel  Areias  Ferreira,  pela  forma  leal,  isenta,  competente  e

empenhada  como  exerceu  as  suas  funções,  honrando-se  e,  por  acréscimo,

honrando  todos  os  funcionários  do  Município  de  Angra  do  Heroísmo.  Para

aprovação  do  órgão  executivo  municipal  e  posterior  submissão  à  Assembleia

Municipal,  para  conhecimento.  -  A  Câmara  Municipal,  após  votação  por

escrutínio  secreto,  aprovou  esta  proposta,  com  7  votos  a  favor.

(359/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

10.2. Int. 1570 – Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de

ser atribuída a Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Dourada ao

funcionário Manuel Santos Soares Pereira, pela forma leal, isenta, competente e

empenhada  como  exerceu  as  suas  funções,  honrando-se  e,  por  acréscimo,

honrando  todos  os  funcionários  do  Município  de  Angra  do  Heroísmo.  Para

aprovação  do  órgão  executivo  municipal  e  posterior  submissão  à  Assembleia

Municipal,  para  conhecimento.  -  A  Câmara  Municipal,  após  votação  por

escrutínio  secreto,  aprovou  esta  proposta,  com  7  votos  a  favor.

(360/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Int. 1577 - Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de

ser

atribuído um Voto de Louvor a José Manuel Medeiros, pelo relevante percurso na

projeção cinematográfica. Para aprovação do órgão executivo municipal e posterior

submissão  à  Assembleia  Municipal,  também  para  aprovação.  -  A  Câmara

Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou esta proposta, com 7

votos a favor.(361/2018/CMAH)-------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

11. Documentos para conhecimento
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11.1.  Ent.  6372 –  E-mail  da  Associação de Escoteiros de  Portugal  – Chefia

Regional dos Açores,  remetendo o relatório e as faturas relativos aos projetos

financiados  pela  Câmara  Municipal.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------

11.2.  Ent.  7259  –  Ofício  da  SDEA  –  Sociedade  para  o  Desenvolvimento

Empresarial dos Açores, informando em resposta ao pedido de reunião, que em

caso de dúvida sobre o Plano de Feiras e Missões Empresariais Açores Export

2018, a mesma terá de ser colocada à SDEA ou à CCIA. Para conhecimento do

órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.3.  Ent.  4379  –  Circular  da  ANMP  –  Associação  Nacional  de  Municípios

Portugueses,  respeitante  à  descentralização  administrativa,  processo  de

transferência  de  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades

intermunicipais.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------

11.4.  Ent.  6850  –  Ofício  do Instituto  Açoriano  de  Cultura,  agradecendo  pela

colaboração prestada aquando das comemorações do 1.º  de maio,  que tiveram

lugar no Teatro Angrense. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A

Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------

11.5. Ent. 7545 – Ofício da  Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores, remetendo um Voto de Congratulação pelos 450 anos da edificação da

nova Sé Catedral de Angra. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

11.6. Ent. 7446 – Ofício da  Inspeção Regional do Trabalho, agradecendo pela

cedência do Teatro Angrense aquando do seminário “Lançamento da Campanha
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Europeia 2018-2019”, bem como a presença do Presidente da Câmara na sessão

de abertura do evento em causa. Para conhecimento do órgão executivo municipal.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------

11.7. Ent. 7547 – Ofício do  Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa

Contra  o  Cancro,  agradecendo  pela  colaboração  na  mini  caminhada  que  se

realizou  no  dia  1  de  maio,  no  âmbito  da  Meia  Maratona  dos  Bravos.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.8.  Ent.  7644  –  Ofício  do  Instituto  Histórico da  Ilha  Terceira,  remetendo  o

relatório  e  contas  de  2017,  bem como  as  propostas  de  atividades  para  2018.

Agradece por todo o apoio que a Câmara Municipal tem prestado àquele Instituto.

Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara Municipal tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.9. Ent. 6182 – E-mail do Palácio Nacional da Ajuda, agradecendo pela oferta

de  donas  Amélias  que  permitiu  acompanhar  os  teabreaks  do  “Colóquio  de

Primavera DIAITA III,  Mesa,  cerimónias e  rituais”.  Para  conhecimento do órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

11.10.  Ent.  7721 –  E-mail  do  Grupo Parlamentar  “Os Verdes”,  remetendo os

projetos de resolução que recomendam “medidas extraordinárias para as situações

críticas  nas  ligações  aéreas  entre  o  Continente  Português  e  as  Regiões

Autónomas”, bem como a “estratégia para a mobilidade aérea com resposta eficaz

para as ligações entre o Continente e as Regiões Autónomas. Para conhecimento

do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.11.  Ent.  7822 – Ofício  da  Universidade dos Açores – Escola Superior de

Saúde  –  Departamento  de  Enfermagem,  Saúde  Mental  e  Gerontologia,
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agradecendo pelo apoio no acolhimento e receção aos estudantes da “Exchange

Week do Projeto Bridging the Atlantic 2018”. Para conhecimento do órgão executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------

11.12. Int. 1545 – Quarta alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano

para 2018, da Câmara Municipal. Para conhecimento do órgão executivo municipal.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------

          
Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião,  pelas onze horas e vinte e dois 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, 8 de junho de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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