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No dia vinte de setembro de dois mil e dezanove 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 de antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Vereador  Marcos  Couto  manifestou

preocupação com os recentes dados do turismo do mês de julho em que a ilha

Terceira continua em queda, a que se se soma agora a informação da suspensão

do voo de Madrid, referiu que "se fosse em São Miguel isto não aconteceria, esta é

que é a questão, haveriam de arranjar maneira de resolver o problema, mas como

é na Terceira a coisa vai andando, é grave que assim aconteça." ------------------------

O Presidente concordou que a referida matéria que não está a correr bem, e a

constante insegurança da programação de ligações a curto prazo, não é bom para

a economia nem para o trabalho de promoção. ------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto fazendo uma retrospetiva da visita ao Hospital, nota que

a administração tem algum rumo em termos de gestão, tendo sido delineado um

plano estratégico, no entanto,  fica a preocupação quanto à fixação de médicos,

está-se a perder muitos médicos para o Hospital de Ponta Delgada, para fazer face

a  este  desafio  e  propôs  que  a  autarquia  criasse  incentivos  para  a  fixação  de

médicos, como fazem as autarquias do interior do país. Ficou também assumido na

referida visita que a decisão relativamente à radioterapia é meramente política. ------

O Vereador Miguel Bezerra referiu que com o quadro apresentado de 20% dos

médicos  especialistas  à  beira  da  reforma  sem  substituição,  caminha-se

rapidamente  para  uma  situação  de  centro  de  saúde  com internamento,  com o

encaminhamento das especialidades para Ponta Delgada. ---------------------------------
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O Presidente referiu que no continente as autarquias tem competências na área

dos  cuidados  de  saúde  primários  recebendo  verbas  diretas  do  Orçamento  do

Estado, mas que na Região essas competências são do Governo Regional. Mais

informou que irá solicitar uma reunião à Secretária Regional da Saúde para abordar

as situações colocadas. ------------------------------------------------------------------------------

Os  Vereadores  Marcos  Couto  e  Miguel  Bezerra  manifestaram  o  repúdio  pela

postura da Associação Azulinvade,  no processo da Prainha, porque existia uma

pretensa preocupação com a saúde pública, essa já não existe uma vez que já

terminou  a  época  balnear.  Se  tivessem  interesse  em  participar  na  solução  e

estivessem de boa fé no processo, teriam analisado os dados e propor medidas

para  melhorar  as  condições,  mas  o  que  se  vê  é  um  continuado  denegrir  do

concelho  e  da  ilha  nas  redes  sociais,  que  não  ajudam  a  imagem  da  ilha,

prejudicando o turismo sem um objetivo razoável neste momento porque a época

balnear já terminou. ------------------------------------------------------------------------------------

Deixou no entanto uma crítica política, uma vez que durante vinte anos os diversos

elencos  socialistas  não  resolveram  a  situação  da  sobrecarga  da  rede  de

saneamento, que tem de fazer descargas para o mar. ---------------------------------------

O Presidente referiu que a atual obra que já se encontra em funcionamento vai

mitigar as descargas e reduzir substancialmente o custo associado à bombagem

das águas residuais da estação elevatória do Pátio da Alfândega para a estação de

tratamento. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles clarificou que a autarquia apenas tem competência para

desaconselhar a prática de banhos quando as análises à água não se encontram

dentro dos parâmetros, salientou que a única entidade que pode agir em caso de

perigo para a saúde pública é a Delegação de Saúde, em casos de contaminação é

a Direção Regional dos Assuntos do Mar. Informou que foram realizadas todos os

tipos de análises ao local. ----------------------------------------------------------------------------

Face às questões colocadas sobre a Prainha o Presidente propôs a colocação de

videovigilância  para  a  Prainha.

------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------
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Período da ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 17 da reunião ordinária de 6-09-2019.------------------------

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. 11784 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto

Santo,  solicitando  utilização  do  Pavilhão  Desportivo  do  Posto  Santo,  para  a

realização do III Torneio de Apresentação Posto Santo, nos dias 12,13,14 e 15 de

Setembro, das 11h00-23h45. Pedem também a realização de uma Cerimónia de

Apresentação das Equipas de Dança Desportiva e Futsal, no dia 21 de Setembro,

das 10h00 às 24h00. 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 d) do art.º 5.º, alínea d) 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,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(511/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------
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2.2 Ent. 11952 – Pedido de Bruno Vasconcelos em representação da comissão

das festas de Santo António de Santa Bárbara, solicitando a cedência de seis

grades e seis sinais de trânsito, para utilização nas citadas festas, de 24 a 30 de

agosto. 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 Vice Presidente da

Edilidade.(512/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.3 Ent. 12255 – Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, solicitando a cedência

de trinta grades para corte de trânsito, nas festas de Nossa Senhora dos Milagres

da Serreta, de 5 a 12 de setembro. 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 Vice Presidente da Edilidade.(513/2019/CMAH)--------------------------------------

2.4 Ent. 12483 – Pedido da Junta de Freguesia da Serreta, solicitando a cedência

de   vinte  e  oito  sinais  de  trânsito,  para  serem utilizados  nas  festas  de  Nossa

Senhora dos Milagres da Serreta, de 5 a 12 de setembro. 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 Vice Presidente da Edilidade.(514/2019/CMAH)---

2.5 Ent. 12291 – Pedido de Pedro Reis em representação das festas de Nossa

Senhora da Consolação – Ribeira Seca, solicitando a cedência de duas grades, a

fim de serem  utilizadas nas citadas festas, de 31 de agosto a 3 de setembro. 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  Vice  Presidente  da  Edilidade.

(515/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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2.6  Ent.  12632  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  dos  Altares,  solicitando  a

cedência de quatro sinais de trânsito, a fim de serem utilizados nas festas de Nossa

Senhora de Lourdes, de 31 de agosto a 5 de setembro. 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 Vice Presidente da Edilidade.(516/2019/CMAH)---

2.7 Ent. 12768 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

apoio na cedência de sala de formação 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.(517/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.8 Ent. 12967 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando

apoio  na  cedência  de  sala  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do

Heroísmo para realização de reunião a realizar a 12 de setembro. 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.(518/2019/CMAH)-------------

2.9 Ent. 5015 - Pedido da Dionysus - Associação Recreativa e Cultural do Porto

Judeu, solicitando apoio na cedência de 80% da receita de bilheteira da atuação do

Teatro de Variedades do Porto Judeu na sua atuação de 27 de junho, no Teatro

Angrense, no valor de €1.028,80. 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. (519/2019/CMAH)------------------------------------------------
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2.10 Ent. 12087 - Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, solicitando apoio na

cedência da estrutura, tela, projetor e apoio técnico para a VII Gala do Pónei da Ilha

Terceira realizada a 31 de Agosto no Pavilhão Multisetorial da Ilha Terceira. 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.

(520/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.11 Ent.  12922 -  Pedido da  Filarmónica Liberdade Cais do Pico,  solicitando

apoio  (em  espécie)  aquando  da  sua  deslocação  a  Angra  do  Heroísmo.  Para

ratificação do órgão executivo municipal da atribuição do apoio na cedência de um

jantar para 39 pessoas no Restaurante “As Nossas Ilhas”, no valor de €468,00, nos

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

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

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles.(521/2019/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. 6380 - Pedido da  Casa do Povo do Raminho, solicitando utilização do

Campo de Futebol dos Altares, para a realização de treinos regulares, todas as

segundas  e  quartas,  com  inicio  a  1  de  Setembro,  das  20h00-22h00.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1
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do  art.º  33.ª  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 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido.(522/2019/CMAH)----------------------------------

3.2 Ent. 11828 - Pedido da  Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento a realizar a 27 de

Outubro  2019.  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.(523/2019/CMAH)-

3.3  Ent.  11889  -  Pedido  da  Secretaria  Regional  de  Educação  e  Cultura,

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento a 8 e 9 de maio de

2020. 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 de

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

unanimidade, autorizou este pedido.(524/2019/CMAH)----------------------------------

3.4 Ent. 12597 - Pedido da Direção Regional dos Assuntos do Mar, solicitando

apoio na cedência de sala de formação e foyer do Centro Cultural e de Congressos

de Angra do Heroísmo para realização de workshop a realizar a 9 de outubro de

2019. 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.(525/2019/CMAH)----------------------------

3.5 Ent. 11175 - Pedido da N.E.P.T.U.N.A. - NOBRE ENFERMAGEM PODEROSA

TUNA UNIVERSITÁRIA NOS AÇORES, solicitando apoio na cedência do Teatro

Angrense, e respetiva logística associada e apoio técnico de luz e projeção, para
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realização  do  Encontro  de  Tuna  IX  OCEANUS.  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.(526/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

3.6  Ent.  11841  -  Pedido  da  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio na cedência de diverso material para apoio às Jornadas Médicas

que se realizarão no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo  entre

14 e 16 de novembro. 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.

(527/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4. Apoios Regulares – limites de comparticipação

4.1 Int. 2786 – Proposta de deliberação do Presidente da Câmara, no sentido de

ser  fixado  um  teto  máximo  de  €20.000,00,  para  os  apoios  regulares.  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, aprovou esta proposta.(528/2019/CMAH)---------------------------------

5. Empreitada de construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo

5.1 Ent. 13219 - Informação da fiscalização (Arquiangra) propondo a aprovação do

pedido de prorrogação graciosa de prazo de execução da empreitada em mais

125 dias, sem direito a indemnização nem acréscimo da revisão de preços, e dos

documentos anexos (Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos com Cronograma

Financeiro, Plano de Mão de Obra e Plano de Equipamentos). Vem acompanhado

de informação do CDUIM sobre a consequente necessidade de ser prorrogado o

prazo  da  prestação  do  serviço  de  fiscalização  com  os  respetivos  encargos  a
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deverem  ficar  a  cargo  do  próprio  empreiteiro  adjudicatário,  que  para  o  efeito

deverá  ser  ouvido  em sede  de  audiência  prévia.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou a prorrogação de prazo solicitada.(529/2019/CMAH)-----

6. Tourada à corda da Rua de Baixo de São Pedro – submissão à Assembleia

Municipal para classificação como tradicional

6.1 Ent. 8001 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser submetido à

aprovação da Assembleia Municipal o pedido da Junta de Freguesia de São Pedro,

para classificação como tradicional da tourada à corda das festas do Império

da Rua de Baixo de São Pedro. Para deliberação do órgão executivo municipal,

nos  termos do  artigo  45.º,  n.º  1,  do  Regime  Jurídico  de  Atividades  Sujeitas  a

Licenciamento  das  Câmaras  Municipais  na  Região  Autónoma  dos  Açores,

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional,  n.º  37/2008/A, de 5 de agosto,  na

versão atual dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2018/A de 11 de maio. -

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

deliberou  submeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.

(530/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

7. Segunda revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara

Municipal

7.1 Int. 2846 - Segunda revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal, para  o ano de 2019.  Para deliberação do órgão executivo

municipal, e submissão à aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos

conjugados da alínea c), n.º 1 do artigo 33.º e alínea a), n.º 1 do artigo 25.º, ambos

da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

concordou com esta revisão e deliberou submeter a mesma à aprovação da

Assembleia Municipal.(531/2019/CMAH)------------------------------------------------------

8. Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal
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8.1 Int.  1612 –  Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal.

Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos conjugados da

alínea k), n.º 1 do artigo 33.º e alínea g), n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º

75/2013  de  12  de  Setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

concordou com esta proposta de regulamento e deliberou submeter a mesma

à aprovação da Assembleia Municipal.(532/2019/CMAH)-------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1 Ent. 11787 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

dando conta de uma alteração aos mapas de controlo orçamental da despesa e

balancetes,  no âmbito  dos documentos de Prestação de Contas de 2018.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

9.2 Int. 2787 –  Décima terceira alteração ao Orçamento da Câmara Municipal,

para  2019.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

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

Fora da agenda

Compromissos plurianuais – listagem

Int.  2864  –  Listagem  de  assunção  de  compromissos  plurianuais relativos  a

2019. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal para aprovação, nos

termos  do  artigo  22.º  do  Decreto-Lei  n.º  197/99  de  8  de  junho.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  este  documento  e  deliberou

remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para aprovação.(533/2019/CMAH)---
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Correção material ao Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo

Int. 2960 - Proposta de Deliberação que aprova a declaração de correção material

ao Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo, nos termos do n.º 3 do artigo

129.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta declaração.(534/2019/CMAH)---------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião,  pelas dez horas e cinquenta 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, 20 de setembro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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