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No dia dois de novembro 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  09:30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      

Período antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Miguel Bezerra questionou o ponto

da situação da ação do empreendedorismo social. --------------------------------------------

O  Presidente  em  exercício  Vereador  Guido  Teles  entende  que  se  deveria

primeiramente  ponderar  os  critérios.  Atualmente  está  em  vigor  o  regulamento

“Atreve-te”, que regulamenta o concurso de empreendedorismo, com dois prémios,

um geral  para qualquer  projeto em qualquer  área e um prémio específico para

indústrias criativas, sendo que a estas últimas não têm muito procura. ------------------

Propõe, por isso adotar este prémio ao empreendedorismo social. -----------------------

O Vereador Marcos Couto sugeriu dar ao empreendedorismo social uma dinâmica

mais arrojada, tendo em conta que a população alvo é muito específica, pelo que

propôs que a autarquia se associe a uma entidade bancária e estabeleça um fundo

que  possa  ser  aplicado  em  conjunto  com  uma  associação  da  área,  apoiando

projetos socialmente relevantes. -------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Miguel  Bezerra  sugeriu  que  o  Gabinete  do  Empreendedor  seja

habilitado com estudos de mercado para fomentar os empreendedores. ---------------

O Presidente em exercício informou que o guia do investidor será apresentado a

curto prazo e contempla um estudo de diagnóstico que aponta alguns caminhos

essenciais  em  vários  sectores,  não  só  nos  tradicionais  mas  também  nos

emergentes e alguns projetos concretos. --------------------------------------------------------

O  Vereador  Marcos  Couto  referiu  que  sendo  a  água  um  bem  cada  vez  mais

importante,  propôs a realização de um trabalho pedagógico junto da população
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estudantil, para tal sugeriu a contratação de teatro que tem abordado a matéria a

nível nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente em exercício informou que irá verificar o custo. ------------------------------

A Vereadora Raquel Ferreira informou que a autarquia tem vindo a desenvolver um

programa orientado para a matéria, tendo sido realizadas visitas à Nasce-Água. ----

Informou ainda que a chuva que ocorreu na passada semana não foi  suficiente

para repor os níveis nas nascentes, pelo que continuam ainda em funcionamento

quatro furos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 20 da reunião ordinária pública de 19 de outubro 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.  14077  -  Pedido  da Delegação  Regional  dos  Açores  da  ANAFRE,

solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e de 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,  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
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Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(614/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 14872 - Pedido da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia da

Ilha Terceira solicitando apoio na cedência de 45 cadeiras e 3 mesas para evento

a decorrer  a  31  de outubro.  Para  ratificação do órgão executivo  municipal  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º,  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.(615/2018/CMAH) ---------

2.3.  Ent.  14301 -  Pedido  da  Casa do Povo dos  Altares,  solicitando  apoio  na

cedência de diverso material para a 5ª Mostra de Teatro "Dar Cena" no período

compreendido  entre  12  e  21  de  outubro.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º,  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.

(616/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

Serviços Municipalizados – Aquisição de berbequim

2.4.  Ent  15192 –  Comunicação  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo, dando conta do ato praticado pela Diretora-Delegada daqueles serviços,

que autorizou a aquisição de  um berbequim sem fios para a Divisão de Resíduos e

Logística  dos  Serviços  Municipalizados.  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  n.º  1  do  artigo  67.º  da  Norma  de  Controlo  Interno,  dos  Serviços

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

administrativo praticado pelo Conselho de Administração daqueles Serviços

Municipalizados.(617/2018/CMAAH) ------------------------------------------------------------

4



Zona Industrial – lotes para venda

2.5. Int. 1660 – Informação da Subunidade de Contratação Pública, dando conta

da  existência  de  lotes  vagos  na  Zona  Industrial  de  Angra  do  Heroísmo.  Para

ratificação do órgão executivo municipal da abertura do procedimento, bem como

da nomeação do júri,  nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro  e  do  Regulamento  do  Parque  Industrial  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Presidente da Edilidade.(618/2018/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.  15057  -  Pedido da um  Grupo de Estudantes Finalistas da  Escola

Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando utilização do Pavilhão

Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para a realização de um torneio de

futsal, no dia 21, 22 e 23 de Dezembro, das 9h00 às 18h00 e o ultimo dia das 9h00

as 21h00. Para deliberação do órgão executivo municipal no termos da alínea u)

do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos

conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do

mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais

e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(619/2018/CMAH) ---------------------------------
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3.2. Ent. 14989 – Pedido da Associação de Avicultores da Terceira, solicitando

apoio logístico para a realização do Campeonato de Expoaves – IV Concurso de

Pombos, que terá lugar entre os dias 23 de novembro e 2 de dezembro deste ano.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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.(620/2018/CMAH) ---------------------------------

3.3. Ent. 6713  – Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,  solicitando

apoio  para  a  sua  participação  no  Campeonato  do  Mundo  de  Quadriatlo  na

República  Checa.  É  proposta  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de  €  500,00

(quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea  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, deliberou atribuir um subsídio no valor

proposto (€500,00)(621/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------

3.4. Ent. 7844 – Pedido do  Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa

Contra  o  Cancro, solicitando  apoio  para  a  deslocação  de  voluntárias  da  Ilha

Terceira  do  Núcleo  dos  Açores  daquela  Liga,  para  participação  no  Movimento

Vencer  e  Viver.  É  proposta  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €  500,00

(quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da

alínea  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, deliberou atribuir um subsídio no valor

proposto (€500,00)(622/2018/CMAH) -----------------------------------------------------------

3.5. Ent. 12751 – Pedido de Adolfo Mendonça Atelier, em representação da Casa

do Povo de São Mateus da Calheta,  solicitando um apoio  para participar  no

evento “The Pitch Market” em Lisboa. É proposta a atribuição de um apoio no valor

de € 500,00 (quinhentos euros). Para deliberação do órgão executivo municipal

nos termos da alínea 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
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Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor

proposto  (€500,00),  em  nome  da  Casa  do  Povo  de  São  Mateus  da

Calheta(623/2018/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent.  13669 -  Pedido da  Freguesia  do Porto Judeu, solicitando apoio  na

cedência do teatro, som, luz e apoio técnico, para atuação do Grupo de Teatro de

Variedades do Porto Judeu no dia 10 de dezembro e apoio em 70% da receita de

bilheteira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 o solicitado.(624/2018/CMAH) ----------------------------

4. Protocolos e contratos

4.1. Ent. 11430 - Protocolo a celebrar entre o Município e a Direção Regional da

Energia, tendo em vista a cooperação para promoção da eficiência energética e a

mobilidade elétrica. Para aprovação da minuta de protocolo pelo órgão executivo

municipal,  bem como revogação  da  deliberação  de  7-09-2018,  que  aprovou  a

anterior minuta deste protocolo,  nos termos da alínea o) 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 esta minuta de protocolo.(625/2018/CMAH) ------------------------------------

4.2. Ent. 12047 – Protocolo a celebrar entre o Município e o Instituto Politécnico

de Beja, tendo em vista a fixação de um quadro de cooperação institucional. Para

aprovação da minuta de protocolo pelo 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  esta  minuta  de  protocolo.

(626/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 3311 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
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Freguesia da Feteira,  tendo em vista  o apoio no valor  de €68 875,00 para a

remodelação e ampliação do edifício  da Antiga Escola da Feteira, sito em Estrada

Regional, daquela Freguesia. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos

termos dos artigos 120.º e 121.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta  de  contrato

interadministrativo.(627/2018/CMAH) ---------------------------------------------------------

5.  Suspensão parcial  do Plano Diretor  Municipal  de Angra do Heroísmo e

estabelecimento de medidas preventivas

5.1. Ent. 12736 –  Proposta do  Presidente da Câmara,  à Assembleia Municipal

respeitante à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo-

PDM e estabelecimento de medidas preventivas: --------------------------------------------

-  Que a  Assembleia  Municipal,  nos termos do artigo  133.º,  n.º  2,  alínea b)  do

RJIGTRAA,  delibere  no  sentido  de  ser  encetado  o  procedimento  com  vista  à

suspensão parcial  do  PDM, publicado pelo  Decreto  Regulamentar  Regional  n.º

38/2004/A, de 11 de novembro; --------------------------------------------------------------------

       - Mais deverá deliberar a Assembleia Municipal que seja solicitado parecer prévio

ao Departamento do Governo Regional competente em matéria de administração

local, nos temos do artigo 133.º, n.º 5 do RJIGTRAA. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta proposta.(628/2018/CMAH) --------------------------------

6. Abate de bens

6.1. Int. 2696 – Informação do serviço de Património, no sentido de ser abatido

diversos  bens.  Para  autorização  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou o proposto.(629/2018/CMAH) -------------

7. Horários da TAP – Inverno

7.1. Ent. 13606 – E—mail da TAP – Air Portugal, remetendo informação quando à

operação da TAP para os Açores no Inverno, de 29 de outubro de 2018 a 30 de
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março de 2019. Para apreciação do órgão executivo municipal. --------------------------

O Vereador Marcos Couto referiu que o fim da pernoita do avião é uma decisão

negativa, uma vez que aquela opção revelou-se muito importante, sendo que a

taxa de ocupação foi muito aceitável, pelo que seria de manter durante o ano todo

o  voo  com  as  mesmas  caraterísticas.  Propôs  que  o  assunto  seja  levado  ao

conselho de ilha. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente em exercício referiu que na altura de implementação do referido voo

a TAP garantia-o apenas durante a época alta, o que foi executado. Concordou

que ficou provado que o voo é muito útil e que é perfeitamente adequado remeter o

assunto para o Concelho de Ilha. -----------------------------------------------------------------

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  apreciou  o  assunto  e  decidiu

solicitar ao Conselho de Ilha que solicite à TAP que o voo que pernoita na

Ilha  Terceira  no  horário  de  verão,  passe  a  operar  durante  todo  o  ano.

(630/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

8. Candidatura Estuda +

8.1 - Int. 2776 - Proposta do Presidente da Câmara Municipal para homologação da

Ata da Comissão de Análise -  Apoio complementar à Frequência de Estudos

Pós-Secundários e Superiores (Estuda +) - Apreciação das Candidaturas - Ano

Letivo 2018/2019, nos termos do Regulamento Estuda +. -  A Câmara Municipal,

por unanimidade, aprovou o proposto.(631/2018/CMAH) -------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1.  Ent.  12766  –  E-mail  da  Sociedade  Musical  Recreio  da  Terra  Chã,

agradecendo aos Serviços Municipalizados pela colocação de três contentores de

lixo junto àquela Sociedade. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------
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9.2. Ent.  14926 – Ofício da TERAMB, EM,  remetendo o relatório  de contas do

segundo trimestre de 2018. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do

órgão  deliberativo  também.  -  A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  e

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

9.3. Ent. 15320 – Ofício da  Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores,  remetendo  um  Voto  de  Congratulação  pelo  100.º  Aniversário  da

Confederação  Operária  Terceirense  –  Associação  de  Socorros  Mútuos.  Para

conhecimento do órgão executivo municipal e do órgão deliberativo também. -  A

Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  e  deliberou  enviar  à  Assembleia

Municipal também para conhecimento. -------------------------------------------------------

9.4. Ent. 15327 – Ofício do Presidente do Conselho de Administração da  Portos dos

Açores cessante, agradecendo pela colaboração da Edilidade enquanto exerceu

aquele  cargo.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------
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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, 2 de novembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _________________________________
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