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No dia  vinte  e  um de  dezembro  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  9:34  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 informou que o Governo Regional

apresentou  o  projeto  de  arquitetura  para  a  construção  da  rampa  RO-RO  e

prolongamento do Porto das Pipas, estando prevista a entrega das especialidades

para fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade congratulou-se com a posição pública do Presidente da

Câmara  no  programa  “Poder  Local”  relativamente  aos  transportes  aéreos  e

marítimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Vereadora  Rita  Andrade  questionou  o  ponto  da  situação  do  projeto  de

empreendedorismo social abordado em reuniões anteriores. ------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que está a ser preparado o regulamento assim

como as formas de financiamento. -----------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade solicitou informação sobre a reunião da Associação de

Municípios no que concerne à reprogramação do PO2020. ---------------------------------

O Presidente informou que foi decido propor ao Governo Regional a abertura de

candidaturas em março e que haverá uma última redistribuição em janeiro de 2020.
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 24 da reunião ordinária pública de 7-12-2018. - 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. 16431 - Pedido da Casa de Saúde de São Rafael, solicitando utilização

do tanque das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a realização

das atividades de hidroterapia 2018/2019, com início a 19 de Novembro, entre as

10h00 e as 12h00,  num total  de 35 sessões anuais.  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, bem como nos termos conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea a) 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 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de

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

praticado pelo Vereador Guido Teles. (709/2018/CMAH)---------------------------------

2.2.  Ent.  15966 -  Pedido da  Escola  Básica e Secundária  Tomás de Borba -

Conservatório Regional de Angra do Heroísmo,  solicitando apoio na cedência

do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,
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equipamento de som e luz e apoio técnico, para realização da festa de Natal. 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  Vereador  Guido  Teles.

(710/2018/CMAH).--------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent.  16574 -  Pedido da  Sociedade Empresarial para o Desenvolvimento

dos Açores, solicitando apoio na cedência do pequeno auditório do Centro Cultural

e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento. 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 Vereador Guido Teles. (711/2018/CMAH)------------

2.4. Ent.16732 - Pedido da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia da

Ilha Terceira, solicitando apoio na cedência de 50 cadeiras e 3 mesas para evento

a decorrer a 6 de dezembro. 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 Vereador Guido Teles. (712/2018/CMAH) - ---------------------------------------------

2.5.  Ent.  13281 –  Pedido da  Diocese de  Angra,  solicitando a  colaboração da

Edilidade na poda das árvores,  junto ao Adro da Sé.  Para ratificação do órgão

executivo municipal, do apoio em espécie, 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.

(713/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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2.6.  Ent.  17081  –  Pedido  do  Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  apoio  para

deslocação de equipa ao Campeonato Regional  de Júniores, cuja comitiva será

composta por 27 elementos. Foi concedido um apoio no valor de € 500.00. Para

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

33.º, conjugado com o 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.  (714/2018/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. 12769 – Pedido da Associação Cultural Anda & Fala, solicitando apoio

para realização do Festival Walk & Talk. Propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de €11.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

das alíneas o) e 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 o subsídio proposto

(€11.000,00). (715/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------

4. Quotizações e assinaturas 2019
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4.1.  Int.  3188  –  Informação  do  serviço  de  Aprovisionamento,  dando  conta  das

quotizações e assinaturas que a Edilidade tem de pagar no ano de 2019, a

diversas  associações  e  revistas/jornais.  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou continuar com o

pagamento das quotizações e assinaturas  no ano de 2019. (716/2018/CMAH) -

5. Acordos de execução de delegação de competências nas Juntas de 

freguesia – aprovação da Assembleia Municipal

5.1.  Ent.  16607 – Ofício  da  Assembleia Municipal  de Angra do Heroísmo,  a

informar da aprovação da  minuta dos acordos de execução de delegação de

competência a celebrar com as Juntas de Freguesia do Concelho de Angra do

Heroísmo, nos anos de 2019 a 2021, tendo aquele órgão deliberativo aprovado a

inclusão do n.º 3 na cláusula 25.º da minuta em apreço. Para aprovação do órgão

executivo municipal, nos termos dos artigos 132.º e 133.º da Lei n.º 75/2013 de 12

de Setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com o que

foi  aprovado  pela  Assembleia  Municipal  em  sessão  de  23-11-2018.

(717/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

6. Contrato interadministrativo

6.1. Ent. 15573 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia da Feteira, tendo em vista a obra de construção de muros na Quinta

Pedagógica.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal,  nos  termos

conjugados dos artigos 33.º,  n.º 1, 120.º e 121.º,  da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  minuta.

(718/2018/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------
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7. Tarifário TERAMB, EM

7.1. Ent. 14677 e 17202 - Ofício da TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e

Valorização Ambiental  da Ilha Terceira,  EM,  remetendo o tarifário para 2019.

Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 42.º da Lei n.º

50/2012 de 31 de agosto e da alínea f) do artigo 13.º, conjugado com a alínea d)

do  artigo  20.º  dos  estatutos  da  TERAMB,  EM.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  este  tarifário  e  deliberou  remeter  à  Assembleia

Municipal, para conhecimento. (719/2018/CMAH) - --------------------------------------

8. Calendário reuniões do executivo municipal para 2019

8.1. Int. 3254 – Calendário das reuniões da Câmara Municipal para 2019. Para

aprovação do órgão executivo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou

este calendário. (720/2018/CMAH) - -------------------------------------------------------------

9. Modelo de organização interna dos Serviços Municipais de Angra do 

Heroísmo

9.1. Ent.  16601 -  Modelo de Organização dos Serviços Municipais de Angra do

Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea a)

do artigo 7.º e do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e da

deliberação da Assembleia Municipal de 23 de novembro de 2018. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  modelo  de  organização  interna.

(721/2018/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1.  Ent.  17049  –  E-mail  da  Associação VOX SDR,  agradecendo  pelo  apoio

aquando da deslocação à Ilha  Terceira.  Para conhecimento  do órgão executivo

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

10.2. Ent. 17608 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo pelo apoio concedido aquando da participação do Coro Tibério Franco

no programa cultural das comemorações dos 520 anos daquela Instituição. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

10.3. Ent. 17656 – Carta do  Chefe do Estado-Maior do Exército, apresentando

cumprimentos  à  Edilidade  e  manifestando  total  disponibilidade  pessoal  e

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

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

10.4. Ent. 17697 – Ofício da Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, remetendo

para conhecimento, o abaixo assinado enviado à Assembleia Legislativa Regional

dos  Açores,  sobre  a  permanência  da  Escola  das  Cinco  Ribeiras.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

10.5. Int. 3156 – 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para

2018.  Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara Municipal

tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------
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10.6.  Int.  3238  –  15.ª  alteração  ao  Orçamento  da  despesa,  da  Câmara

Municipal e 14.ª às Grandes Opções do Plano, para 2018. 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 trinta e seis 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, 21 de dezembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________

10


	ATA N.º25/2018
	Reunião ordinária PUBLICA do dia VINTE E UM de DEZembro DOIS MIL E
	dezoito

	MEMBROS AUSENTES:
	DELIBERAÇÕES DIVERSAS


