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No dia trinta de outubro de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Sessões do

edifício dos Paços do Concelho a reunião extraordinária da Câmara Municipal de

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

Pelas  09:40  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

1.  Grandes  Opções  do  Plano,  Orçamento  e  Mapa  de  Pessoal  da  Câmara

Municipal para 2019 ---------------------------------------------------------------------------------

1.1. Int. 2738 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal da

Câmara Municipal para 2019 ---------------------------------------------------------------------

Orçamento da Câmara Municipal e GOP’s para 2019, apresentando os seguintes

valores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Grandes Opções do Plano: ------------------------------------------------------------------------

Despesa -  €9 487 120 (nove milhões quatrocentos e oitenta e sete  mil  cento e

vinte euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------

Orçamento: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Receitas  correntes -  €15  760  953  (quinze  milhões  setecentos  e  sessenta  mil

novecentos e cinquenta e três euros); ------------------------------------------------------------

Receitas de capital - €3 476 177 (três milhões quatrocentos e setenta e seis mil

cento e setenta e sete euros); -----------------------------------------------------------------------

Total geral das receitas - €19 237 130 (dezanove milhões duzentos e trinta e sete

mil cento e trinta euros); ------------------------------------------------------------------------------

Despesas correntes -  €11  950 511 (onze  milhões novecentos  e  cinquenta  mil

quinhentos e onze euros); ---------------------------------------------------------------------------

Despesas de capital - €7 286 619 (sete milhões duzentos e oitenta e seis mil 

seiscentos e dezanove euros); ---------------------------------------------------------------------
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Total geral das despesas - €19 237 130 (dezanove milhões duzentos e trinta e

sete mil cento e trinta euros). -----------------------------------------------------------------------

O mesmo orçamento contém o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2019,

o  plano  de  formação  para  2019,  a  proposta  de  venda  parcial  do  parque

habitacional,  bem como as normas sobre a execução orçamental. Para deliberação

do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal, para

aprovação, nos termos conjugados  da alínea c) do n.º 1 do do artigo 33.º e alínea

a) e o) 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 documento e

deliberou  remeter  o  mesmo  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos

citados termos legais. (607/2018/CMAH) -----------------------------------------------------

O Presidente informou que o documento espelha a nova formula de distribuição de

valores  relativamente  à  delegação  de  competências  nas  Freguesias,  que  fora

consensualizada com os Presidentes de Junta, o que se traduz num aumento de

transferências  que  ficará  em  valor  grosso  modo  idêntico  às  transferências  do

Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que a alteração agora implementada tem como objetivo melhorar a limpeza

e manutenção dos espaços urbanos das freguesias. ----------------------------------------

“Os vereadores do PSD apresentaram as seguintes propostas para o Orçamento e

Grande Opções do Plano de 2018 da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo: ----

Os consensos são desejáveis, são possíveis e são alcançáveis!  ------------------------

Considerando o momento muito difícil por que passa a Ilha Terceira, e no Concelho

de Angra do Heroísmo de modo muito particular, com um “ataque” centralista sem

precedentes na história da Região, com um claro benefício de uma outra ilha e de

um outro concelho dessa ilha, em prejuízo da Terceira e de Angra; ----------------------

Tendo em conta a convergência de preocupações, os consensos encontrados e as

unanimidades  geradas  no  passado  recente,  quer  ao  nível  da  Vereação  e

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, quer, e de forma muito especial, nas

reuniões do Conselho de Ilha; -----------------------------------------------------------------------

Acreditando  convictamente  que,  perante  esta  nova  realidade,  os  consensos  na

defesa da Ilha e do Concelho são, como foi já assumido, possíveis e desejáveis de

3



alcançar, porque se tornou cada vez mais imperativa a união de todos os esforços

para defesa e progresso, económico, social, cultural e civilizacional da nossa terra; 

Os  Vereadores  eleitos  pelo  PSD na  Câmara  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo

apresentam as seguintes propostas para o Orçamento Municipal e Grande Opções

do Plano para o ano de 2019: -----------------------------------------------------------------------

- Construção da Casa Mortuária da Vila de São Sebastião; ---------------------------------

- Prolongamento até à Silveira da Obra de Proteção da Orla Costeira do Fanal, com

acessos para pequenas zonas de banhos; ------------------------------------------------------

-  Manutenção  do  Mercado  Municipal  onde  se  encontra,  com  estacionamento

subterrâneo,  abandonando  definitivamente  o  projeto  de  construção  do  novo

Mercado no Bailão; -------------------------------------------------------------------------------------

- Estacionamento de 2 pisos junto à Fanfarra Operária e Tribunal; -----------------------

- Estacionamento de 2 pisos no parque de estacionamento da Queimada: -------------

- Monte Brasil: criação do Parque Histórico e Natural da Ilha Terceira, com gestão

da CMAH/departamento de cultura de modo a promover a exploração de espaços e

o fornecimento de serviços (culturais, turísticos, restauração, etc) por protocolo com

a autoridade militar e com as competências da Região; -------------------------------------

- Construção do Quartel dos Bombeiros dos Altares; -----------------------------------------

-  Abandono do projeto de construção de um crematório em Angra; ----------------------

- Celebração de um protocolo com a Academia de Dança de São Bartolomeu para

a construção de uma sala de dança desportiva; ------------------------------------------------

-  Pavimentação de 900 metros de estradas na freguesia de São Bartolomeu,  a

serem incluídas nas empreitadas de “sobras de estrada” a realizar pela Câmara

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dotação da verba para a junta de freguesia das Cinco Ribeiras, para intervenção

na zona balnear; ----------------------------------------------------------------------------------------

- Estudo de uma solução para permitir a descida do miradouro até ao Poço Negro e

Água Azeda na freguesia do Raminho, para posterior execução; -------------------------

Acreditamos que estas propostas são equilibradas e realistas. ----------------------------

Acreditamos que  no  atual  contexto  orçamental  e  político,  vão  ao  encontro  das

necessidades das populações, das competências municipais e dos compromissos
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eleitorais  de  todos  os  partidos  com  representação  autárquica  em  Angra  do

Heroísmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Acreditamos  que  é  possível  que  TODAS,  sejam  aceites  e  incluídas  nos

documentos provisionais da Câmara Municipal, para o ano de 2019.” ------------------

As propostas foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------

-  A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este documento e

deliberou  remeter  o  mesmo  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos

citados termos legais. (607/2018/CMAH) -----------------------------------------------------

2.  Documentos  Provisionais  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo para 2019 ---------------------------------------------------------------------------------

2.1. Ent. 15221 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo n.º

32281, de 24-10-2018, remetendo os Documentos Provisionais, acompanhadas

do mapa de pessoal para 2019,  proposta de autorização  para assunção de

compromissos relativos aos procedimentos concursais a iniciar em 2019 e

proposta  de  autorização  prévia  genérica  favorável  à  assunção  de

compromissos de caráter plurianual, apresentando os seguintes valores: ---------

Plano Plurianual de Investimentos: ------------------------------------------------------------

Despesas de investimento - €1 289 750,00 (um milhão duzentos e oitenta e nove

mil setecentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------

Orçamento: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Receitas correntes -  €5  954  400,00 (cinco  milhões  novecentos  e  cinquenta  e

quatro mil e quatrocentos euros);-------------------------------------------------------------------

Receitas de capital - €688 890,00 (seiscentos e oitenta e oito mil oitocentos e

noventa euros); ----------------------------------------------------------------------------------------

Total geral das receitas - €6 643 290,00 (seis milhões seiscentos e quarenta e três

mil duzentos e noventa euros); ----------------------------------------------------------------------

Despesas correntes - €5 181 140,00 (cinco milhões cento e oitenta e um mil cento

e quarenta euros);---------------------------------------------------------------------------------------

Despesas de capital - €1 462 150,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e dois

mil cento e cinquenta euros);------------------------------------------------------------------------
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Total geral das despesas - €6 643 290,00 (seis milhões seiscentos e quarenta e

três mil duzentos e noventa euros); ----------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia

Municipal, para aprovação, nos termos conjugados  da alínea c) do n.º 1 do do

artigo 33.º e alínea a) e o) 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 documento e

deliberou  remeter  o  mesmo  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos

citados termos legais.(608/2018/CMAH) ------------------------------------------------------

3. Tarifário dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para 2019

3.1. Ent. 15226 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo n.º

32282,  de  24-10-2018,  remetendo  a  proposta  de  tarifário  para  2019,  para

aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  o  tarifário  é  apresentado  em conformidade  com a

recomendação da ERSARA. ------------------------------------------------------------------------

Referiu que não há alteração da tarifa da água. São alterados os tipos de tarifas,

com a criação a tarifa sénior que agrega a anterior pensionistas e 65+, é extinta a

tarifa sazonal, que fica dividida nas correspondentes tarifas especiais, em «obras»

válida  apenas  durante  o  período  de  validade  da  licença  de  obras,  «prédios

devolutos» e «regas e abeberamento». --------------------------------------------------------

A repercussão da taxa da ERSARA de 1% passa a ser de 50% para o cliente final

cumprindo o limite legal. -----------------------------------------------------------------------------

Referiu  ainda  que  passa  para  25,00€  a  taxa  de  deteção  de  fugas  e  que  a

reprodução  de  documentos  passa  a  ser  cobrada  mediante  o  Regulamento

Municipal de Taxas, ficando uniformizado este serviço no Município. --------------------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este documento e deliberou

remeter  o  mesmo  à  Assembleia  Municipal,  para  conhecimento.

(609/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4. Taxas, Impostos e Derrama
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4.1. Int. 2527 - Proposta de taxas referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis

a cobrar  no ano de 2019,  nos termos do n.º  6 do artigo 112.º  do Código do

Imposto  Municipal  sobre  Imóveis.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  e

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

unanimidade,  aprovou  a  proposta  e  submeteu  a  mesma  à  Assembleia

Municipal, para efeitos de aprovação.(610/2018/CMAH) --------------------------------

4.2. Int. 2489 – Informação do gabinete técnico no sentido de ser ou não atualizada

a  tabela  de taxas em função do índice  de inflação.  Para decisão do órgão

executivo municipal,  nos termos do n.º 3 do artigo 17.º  da Tabela de Taxas da

Câmara  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, deliberou não atualizar a tabela de taxas. (611/2018/CMAH) ------

4.3. Int. 2730 -  Aplicação de regime de derrama nos termos do n.º 1 do artigo

18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das

Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. Para aprovação do órgão executivo

e submissão à  Assembleia  Municipal,  para efeitos de deliberação. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  proposta  e  submeteu  a  mesma à

Assembleia Municipal, para efeitos de deliberação. (612/2018/2018) --------------

Fora da agenda

Tarifa social de água e águas residuais

Int.  2750 – Proposta  no sentido de ser  submetida à  aprovação da Assembleia

Municipal a Tarifa social de água e águas residuais, nos termos conjugados do

n.º 1 do artigo 3.º com o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de

dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação a esta matéria o Presidente informou que se trata de normalizar a

matéria da tarifa social por força da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 147/2017,

de 5 de dezembro,  daí resultando a necessidade de aprovação da Assembleia

Municipal,  passando  a  sua  aplicação  a  ser  automática  através  dos  dados
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fornecidos pela segurança social. -----------------------------------------------------------------

-  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  concordou com esta  proposta  e

deliberou  submeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.

(613/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

                                        
          

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

encerrada a reunião,  pelas dez horas e vinte e cinco 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, 30 de outubro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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