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No dia quatro de outubro 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  09:45  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

ANTES DA ORDEM DO DIA

O Presidente entregou aos Vereadores um exemplar da proposta de alteração à

orgânica, tendo ficado de se enviar em suporte digital,  de modo a que possam

apreciar  o  documento  e  eventualmente  apresentar  alguma  proposta  antes  de

submeter a reunião da Câmara Municipal.

O Presidente também abordou a questão da venda das habitações sociais. Trata-se

de uma assunto importante porque o município tem todo o interesse em fomentar a

criação de auto-suficiência das famílias e existem interessados, sendo certo que

apenas há interesse em vender as que tenham entrada direta para a rua, de modo

a libertar a autarquia de responsabilidades de condomínio. A solução terá de ser

encontrada antes da sessão da próxima Assembleia Municipal.

O Presidente propôs que se fizesse uma visita à obra do Fanal a qual deverá ser

agendada durante a próxima semana.

Informou também que no dia 23 de outubro se realizará um almoço/conferência

com  Francisco  George,  o  atual  Presidente  da  Cruz  Vermelha  Portuguesa

convidando todos a  estarem presentes.  Também iria  aproveitar  a  reunir  com o

próprio a fim de discutir os assuntos referentes à delegação de Angra do Heroísmo

daquela instituição.
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 18 da reunião ordinária pública de 28 de setembro 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

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.  12268 - Pedido da  Direção Regional da Cultura, solicitando apoio na

cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo  para  realização  de  seminário.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro

e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pela Vereadora Raquel Ferreira.(577/2018/CMAH)-----------------------------------------

2.2.  Ent.  13032  –  Pedido  da  Azorlinho  –  Linho  dos  Açores,  solicitando  a

cedência de uma sala no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,

tendo em vista  a realização de três  sessões de ioga para  usufruto  da  Oficina

D’Angra – Casa do Sal na promoção de uma ação de formação, de 8 a 12 de

outubro do corrente ano. 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,
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por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador

Guido Teles.(578/2018/CMAH)---------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 11426 - Pedido do  Alpendre - Grupo de Teatro,  solicitando apoio na

cedência de sala de formação do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo para realização de aulas de dança, todas as segundas feiras, entre as

18h00 e 21h00, entre outubro de 2018 e junho de 2019. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.(579/2018/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. 9795 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  na  cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização da festa de Natal do colégio,

nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2018. 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,  autorizou este

pedido.(580/2018/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 12790 - Pedido da  Fábrica da Igreja Paroquial da Feteira, solicitando

que o pagamento da 2ª tranche do apoio seja feito em 2018, em virtude de não
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terem conseguido apresentar o relatório da obra até 31/12/2017, conforme previa o

contrato programa. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(581/2018/CMAH) ------------

3.3. Ent. 13702 – Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  no  transporte  de  alunos  daquela  unidade  orgânica,  para

atividades aquáticas e de equitação, às segundas feiras e quintas feiras de manhã.

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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido.(582/2018/CMAH)-----------------------------

3.4. Ent. 13030 – Pedido da Quinta do Malhinha, solicitando apoio no transporte

de  duas  alunas  que  alcançaram  os  dois  primeiros  lugares  do  Campeonato

Regional de Dressage, para participarem no Campeonato Nacional e na Final da

Taça em Lisboa, respetivamente em setembro e dezembro. Propõe-se a atribuição

de  um  subsidio  no  valor  de  €500,00,  o  qual  deverá  ser  pago  à  ARDEA –

Associação Regional do Desporto Equestre dos Açores. 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 Apoio a Atividades de

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

o apoio proposto (€500,00)(583/2018/CMAH)------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto ausentou-se da reunião no momento da votação

deste assunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do CPA –

Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------

Serviços Municipalizados – Fundos de maneio e fundos de caixa
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3.5. Ent. 13838 – Carta dos Serviços Municipalizados, enviando a informação n.º

898, da Coordenadora técnica daqueles Serviços, Hermínia Miguel, respeitante à

constituição de fundos de maneio e de fundos de caixa.------------------------------------

Propõe-se a constituição de um Fundo de Caixa para os caixas do serviço de

Atendimento, no valor de €100,00 cada, de acordo com o n.º4, do artigo 51.º, da

Norma  de  Controlo  Interno  e  a  constituição  do  um Fundo  de  Maneio  para  a

Tesouraria dos SMAH, no valor de , conforme o n.º 2 do artigo 55.º da Norma de

Controlo Interno, para aprovação pela Câmara Municipal. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou o proposto.(584/2018/CMAH)-----------------------------

INFORMAÇÕES

4. Documentos para conhecimento

      4.1. Ent. 13008 – E-mail da Associação das Testemunhas de Jeová, agradecendo

pelo  apoio  prestado aquando da Assembleia  das Testemunhas de Jeová,  bem

como toda a cooperação dos funcionários da Câmara Municipal, nomeadamente, o

trabalhador Rúben Machado, no apoio logístico e técnico. Para conhecimento do

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

                                        
          

6



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

encerrada a reunião, pelas dez horas e quinze 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, 4 de outubro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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