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No dia dez de janeiro de dois mil e dez realizou-se na Sala de Sessões do edifício

dos Paços do Concelho a  reunião ordinária  da Câmara Municipal  de Angra do

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

Pelas  9:39  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      

Antes da ordem do dia

No período antes  da ordem do dia  o  Presidente  informou que ainda  persistem

dúvidas sofre a situação financeira da Associação Regional de Turismo - ART, pelo

que propôs que se adie a readmissão do Município até que sejam esclarecidas

todas as questões financeiras. ----------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------

Informou que considerando que se está a meio do mandato autárquico 2017/2021

foi  feito  o  balanço  de  execução  dos  objetivos  traçados,  tendo-se  chegado  à

conclusão de que cerca de 80% do projetado se encontra feito, estando em falta a

construção do mercado como medida de maior impacto, cujo o projeto se encontra

em fase final. --------------------------------------------------------------------------------------------

Informou  ainda  que  está  em  curso  a  aquisição  dos  conteúdos  para  o  Centro

Interpretativo e a aquisição da execução de um guia turístico da ilha Terceira. --------

Por  último,  referiu  que  o  balanço  da época  de Natal  foi  bom,  com o comércio

tradicional a ter um bom desempenho. -----------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra solicitou a colocação de uma lomba junto à saída da

Canada  Nova  para  o  novo  troço  da  Avenida  António  Dacosta,  por  forma  a

disciplinar a velocidade do trânsito e permitir a entrada dos condutores que vem da

Canada Nova com maior segurança, uma vez que a visibilidade é reduzida naquele

cruzamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que irá colocar o assunto à Delegação de Obras Públicas,

uma vez que se trata de uma via regional. ------------------------------------------------------
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O Vereador Marcos Couto congratulou-se com a realização da exposição dos 40

anos do sismo de 1 de janeiro de 1980, patente nas ruas das cidade, porque dá a

conhecer aos mais novos uma realidade que desconhecem e reaviva a memória

dos mais velhos, e propos que a exposição fique em permanência  melhorando  a

sua estética. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Questionou o ponto da situação do projeto da obra de prolongamento do Porto das

Pipas e se há novidades sobre o voo de Madrid. ----------------------------------------------

O Vice-Presidente informou que o projeto do Porto das Pipas se encontra em fase

de reclamações segundo informação obtida junto da Portos dos Açores, quanto ao

voo de Madrid não tem conhecimento do desenvolvimento do processo. ---------------

O Vereador Marcos Couto manifestou-se preocupado com a dificuldade do Governo

Regional em encontrar uma entidade para a gestão do Aeroporto das Lajes. ---------

O Presidente considerou que será muito difícil concessionar o Aeroporto das Lajes

per  si,  a  única  hipótese  é  agregar  em conjunto  com os  outros  aeroportos  dos

Açores que se encontram privatizados ou integrar na SATA aeroportos. ----------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 24 da reunião ordinária  de 6-12-2019.------------------------

A ata foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------

1.2.  Aprovação da ata n.º 25 da reunião ordinária pública de 20-12-2019.--------------

A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES
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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.  8027 -  Pedido  do  Serviço de Desporto  da  Ilha  Terceira,  solicitando

utilização  de  uma  pista  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a  realização  das

atividades de natação pura, para os dias 29 e 30 de Maio, entre as 19h00 e as

21h00. 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 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.

(1/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 16061 - 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 2019/2020, com início a 11 de Novembro, entre as

10h45 e as 11h45,  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.(2/2020/CMAH)--------------------------------------

2.3 Ent. 17705 - Pedido do Regimento de Guarnição Nº 1, solicitando utilização

do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo para a realização de um
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jogo/treino, no dia 18 de dezembro, das 08h30-10h00. 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 c) do art.º 5.º, alínea c) 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.(3/2020/CMAH)--------------------------------------

2.4 Ent. 14711 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando apoio

na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo,  som,  luz,  piano e  apoio  logístico,  para  realização  do ensaio  geral  e

concerto final do 8.º Estágio da Filarmónica. 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.(4/2020/CMAH) ---------------

3. Contrato interadministrativo

3.1 Ent. 15000 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado em

2019 com a Junta de Freguesia da Sé, tendo em vista a transferência da segunda

tranche no valor de €20.000,00, a título excecional, como adiantamento, até 31-12-

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  pelo  Vereador  Guido

Teles.(5/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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4. 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

4.1 Ent. 17757 - Pedido do  Serviço Desporto da Terceira,  solicitando o apoio

através da cedência 2 tendas pop up e 4 vórtexs de arremesso, para o evento

MEGASPRINTER ESCOLAR, que se vai realizar no decorrer do dia 22 de Janeiro

no  Estádio  João  Paulo  II.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º  33.ª 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.

(6/2020/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Ent. 7 - Pedido do Sport Clube "Os Leões" solicitando apoio na cedência do

grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para

realização do evento  “Fala  Quem Sabe”  com vista  a  receita  de fundos para a

coletividade  .  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.(7/2020/CMAH) ----

4.3  Ent.  16282  –  Pedido  da  Associação Juvenil  da  Ilha Terceira,  solicitando

apoio para a V Feira “Angra com Futuro: Mostra de Projetos Empreendedores e

Capacitação”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €15.000,00. 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, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€15.000,00)-------

(8/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------
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4.4  Ent.  11818  –  Pedido  da  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do  Livramento,

solicitando apoio para realização de estudo geológico da recuperação da Igreja de

Nossa Senhora do Livramento, no valor de €7.382,08. 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,  deliberou

atribuir um apoio no valor proposto (7.382,08)(9/2020/CMAH)------------------------

5. Protocolos

5.1 Int. 10 – Protocolo de cooperação a celebrar com as Juntas de Freguesia,

tendo em vista a atribuição de um apoio no valor de €50,00 por cada inumação

(colocação  de  cadáver  em  sepultura  ou  jazigo)  realizada  nos  cemitérios  das

Freguesias, no ano 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  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.

(10/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Ent. 13 – Protocolo entre o Município e o Serviço de Desporto da Terceira, de

cedência de instalações do Pavilhão Municipal de Desportos e Piscina Municipal.

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 este protocolo.(11/2020/CMAH)----------------------------

6. Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos em Veículos Hipomóveis –

definição de locais de estacionamento de trens

6.1 Int. 2407 – Proposta do Presidente da Edilidade no sentido de serem definidos

os seguintes locais de estacionamento para trens, nos termos do artigo 7.º, n.º 1

do Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos em Veículos Hipomóveis:
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a) No  final  da  Av.  Infante  D.  Henrique  em  local  a  desafetar  da  atual  área

demarcada para estacionamento;------------------------------------------------------------------

b) Na Av. Jácome de Bruges, no sentido descendente em frente à Praça de Toiros;

c) Em frente ao Império  de São Pedro,  no sentido ascendente da Av.  General

Ferreira Borges, parcialmente na zona atualmente demarcada com raias brancas

no pavimento;--------------------------------------------------------------------------------------------

Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal,  nos  termos  do  citado

Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.

(12/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

7. Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2020

7.1 Int. 41 – Estabelece o  fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de

2020, nos termos do n.º 2.3.4.3. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias

Locais. Para deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta proposta.(13/2020/CMAH)-----------------------------------

8.  Consulta Pública do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de

Angra do Heroísmo

8.1. Int. 27 - Proposta para Consulta Pública do Plano Municipal de Emergência

de Proteção Civil de Angra do Heroísmo. Para deliberação nos termos dos n.ºs 6

e 8 do art.º 7.º da Resolução n.º 30/2015, de 07 de maio, a consulta pública por um

período  de  30  dias.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou esta

proposta.(14/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento
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9.1.  Ent.  18205 –  E-mail  da  Tertúlia  Tauromáquica Terceirense,  remetendo  o

relatório  de  atividades  e  contas  referente  às  Sanjoaninas  de  2019.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

9.2.  Ent.  177 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

dando conhecimento de ajuste direto simplificado destinado a aquisição de serviços

para  receção  de  RCD’s  em  aterro  licenciado  –  3  anos  (2020-2022).  Para

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

Municipal  tomou conhecimento  e  o  assunto vai  ser  enviado à  Assembleia

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

9.3. Int. 4033 – Vigésima quinta alteração ao Orçamento da Câmara Municipal

e 24.ª às Grandes Opções do Plano, para 2019. Para conhecimento do órgão

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

9.4. Int. 5 – Informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, dando conta dos

registos de pluviosidade do ano de 2019, da estação meteorológica localizada na

Zona Industrial  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo

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

9.5. Int. 33 –  Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do

Direito  de  Oposição  relativo  ao  ano  de  2019. Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal e do órgão deliberativo. - O assunto foi retirado, devendo ser

reagendado para a próxima reunião.-----------------------------------------------------------

9.6.  Ent  33  -  Junta  de  Freguesia  da  Terra  Chã -  Devolução  de  verbas

correspondentes a despesas não elegíveis referentes ao apoio concedido para o

projeto "Terra Chã Biológica", nos termos da deliberação camarária de 30 de maio

de maio de 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara

Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------
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8.7.  Ent.  1409/2019  -  Associação  Cultural  Burra  de  Milho  -  Devolução  de

verbas correspondentes a despesas não elegíveis referentes ao apoio concedido

para  o  projeto  "Transform/Art",  nos  termos  da  deliberação  camarária  de  15  de

fevereiro  de  2019.  Para  conhecimento  do  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 quarenta e oito 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, 10 de janeiro de 2020.------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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