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No dia seis de março de dois mil e vinte realizou-se na Sala de Sessões do edifício

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

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

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

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

                      

Antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Presidente  apresentou  a  proposta  de

organização  da  museulização  do  Centro  Interpretativo  de  Angra  do  Heroísmo,

elaborada pela empresa Evoke It. ------------------------------------------------------------------

Em traços gerais a proposta desenvolve temas desde antes do povoamento até à

atualidade, através de suportes multimédia com ecrãs touch e tabletes, recorrendo

a  cenografia,  acrescendo espaços  para  experienciação  dos  visitantes  e  vitrines

para exposição de peças.  A proposta apresentada mereceu a concordância dos

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente, ao levantamento estatístico realizado sobre o Carnaval, verifica-se

que se realizaram 1376 atuações, com a participação de cerca de 1400 pessoas e

uma assistência  de  certa  de  20.000  pessoas,  durante  quatro  dias,  o  que  vem

relevar o grande impacto social e económico desta manifestação popular. -------------

O Vereador Marcos Couto propôs recuperar a tradicional cozedura de alimentos

nas  Furnas  de  Enxofre,  aplicando  regras  de  utilização  operada  por  agente

devidamente licenciado, de forma a preservar o ambiente. ---------------------------------

O  Presidente  informou  que  tem  reservas  em  relação  ao  proposto  dado  a

necessidade  de  preservação  da  natureza.  Referiu  que  se  poderia  fazer  com

vantagens através da cedência de calor geotérmico.  ----------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra propôs a criação de um túnel de secagem de lixo, para

aproveitar  a  energia  excedentária  da  Central  de  Valorização  Energética,  e

possibilidade de proceder à separação dos inertes. -------------------------------------------
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O Presidente referiu que o ganho termodinâmico da secagem do lixo é marginal em

relação ao investimento necessário. Já a criação de um sistema de separação dos

inertes dos restantes resíduos era uma mais valia significativa.  --------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou a evolução do estudo do transporte aéreo. --

O Vereador Guido Teles informou que se encontra em fase de recolha de dados. ---

O Vereador Miguel Bezerra reiterou que discorda da resposta da Delegação da

Secretaria Regional das Obras Públicas e Transportes, em manter os cruzamentos

para o novo troço da Avenida DaCosta que não tem visibilidade e são perigosos,

bem como a necessidade de colocar lombas. --------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou o ponto da situação da implementação do

projeto de empreendedorismo social. -------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que têm sido feitos contatos com uma entidade

bancária, o problema é como financiar o projeto quando a Lei das Finanças Locais

impedem a participação das autarquia em fundos de capital de risco. -------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 3 da reunião ordinária  de 7-02-2020.-----------------------

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

1.2.  Aprovação da ata  n.º 4 da reunião ordinária  pública de 21-02-2020.-------------

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
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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  de  Apoio  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. 1670 - Pedido do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

Açores, solicitando apoio na cedência de 5 luzes LED, e respetiva montagem e

desmontagem, para realização de conferência. 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  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Vereador Guido Teles.(110/2020/CMAH)--------------------------------------------------------

2.2.  Ent.  2531 – Pedido da  APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes

Renais dos Açores, solicitando a cedência de mesas e cadeiras, tendo em vista a

realização de um rastreio na Praça Velha, no dia 12 de março, no âmbito do “Dia

Mundial do Rim”. 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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(111/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – alterações ao Orçamento e GOP’S 2020

3.1. Ent. 3078 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo  a  segunda alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

conjugados da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

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

ato  administrativo  praticado  pelo  Conselho  de  Administração  daqueles

Serviços Municipalizados.(112/2020/CMAH)--------------------------------------------------
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3.2. Ent. 3079 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,

remetendo  a  terceira alteração  ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos  termos

conjugados da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

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

ato  administrativo  praticado  pelo  Conselho  de  Administração  daqueles

Serviços Municipalizados.(113/2020/CMAH)--------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

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  de  Apoio  a  Atividades  de

Interesse Municipal     e do Regulamento Municipal de Taxas

4.1.  Ent.  224-  Pedido da  Get Art  -  Associação Cultural,  solicitando  apoio  na

cedência do grande auditório, pequeno auditório, Piano bar e do Foyer do Centro

Cultural  e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização do Festival  +

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

por unanimidade, autorizou este pedido.(114/2020/CMAH)-----------------------------

4.2. Ent. 695 - Pedido do Jardim de Infância de São Gonçalo, solicitando apoio

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

Heroísmo para realização da festa de Natal, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro.

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.(115/2020/CMAH)------------------------------------------------------
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4.3. Ent. 876 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo – Lugar de São

João de Deus – Santa Luzia, solicitando o empréstimo de um palco, a fim de ser

utilizado pelas festas que terão lugar de 31 de maio a 7 de junho de 2020. 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 de Apoio a Atividades

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este

pedido.(116/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 1469 – Pedido do Angra Iate Clube, solicitando a cedência de uma tenda

e respetiva logística, a ser instalada em frente à sede daquele Clube, de 15 a 19

de  julho,  tendo  em  vista  a  realização  de  eventos  no  âmbito  do  Campeonato

Nacional ORC 2020. 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 de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou este pedido.(117/2020/CMAH)----------------------------

4.5.  Ent.  1608  –  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  da  Terra  Chã,  solicitando  a

colaboração  no  sentido  de  ser  realizada  uma  estrutura  em calçada  do  brasão

daquela Freguesia, bem como do símbolo alusivo à Festa da Castanha, a fim de

serem  colocados  no  Largo  da  Igreja.  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 de Apoio a Atividades de Interesse Municipal.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(118/2020/CMAH) -

5. Atribuição de apoios – prorrogações de prazo

5.1.  Ent.  15362-  Pedido  da  Diocese  de  Angra  –  Fábrica  da  Igreja  da  Sé,

solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa

assinado  com a  autarquia.  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.(119/2020/CMAH)--
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5.2. Ent. 16499 - Pedido da  ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas

Scientiarum Agrariarum, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do

objeto do contrato programa assinado com a autarquia. 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.------

(120/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.3.  Ent.  16521-  Pedido  da  Fábrica  da  Igreja  de  Santa  Luzia,  solicitando  a

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado

com a autarquia. 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.(121/2020/CMAH)-----------------------------

5.4. Ent. 17563 - Pedido da  Fábrica da  Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras,

solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa

assinado  com a  autarquia.  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.(122/2020/CMAH)-

5.5.  Ent.  17645 -  Pedido da   Fábrica da  Igreja  Paroquial  de  S.  Sebastião,

solicitando a prorrogação do prazo para execução das obras na sede, objeto de

contrato programa assinado com a autarquia. 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.

(123/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

5.6.  Ent.  17680  -  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

solicitando a prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa
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assinado  com a  autarquia.  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.(124/2020/CMAH)-

5.7. Ent. 17946 - Pedido do Império da Ladeira Branca, solicitando a prorrogação

do prazo para execução das obras na sede, objeto de contrato programa assinado

com a autarquia. 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

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

por unanimidade, autorizou este pedido.(125/2020/CMAH)----------------------------

5.8. Ent. 20 - Pedido do  Sport Clube Barbarense, solicitando a prorrogação do

prazo para execução das obras na sede, objeto de contrato programa assinado

com a autarquia. 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.(126/2020/CMAH)----------------------------

5.9. Ent.73 - Pedido da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, solicitando a

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado

com a autarquia. 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.(127/2020/CMAH)-----------------------------

5.10.  Ent.  308  -  Pedido  do  Centro  Hípico  da  Ilha  Terceira,  solicitando  a

prorrogação do prazo para conclusão do objeto do contrato programa assinado

com a autarquia. 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.(128/2020/CMAH)-----------------------------
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6. Contrato interadministrativo

6.1.  Ent.  18174  –  Contrato  interadministrativo  a  celebrar  com  a  Junta  de

Freguesia de Cinco Ribeiras, para a execução de obras de reparação de troços

de muros de proteção das margens das ribeiras da Canada da Praia e Canada do

Hospital, que foram destruídos pelo evento extremo de precipitação no dia 16-06-

2019, no valor de €20 982,38. Para deliberação do órgão executivo municipal nos

termos dos artigos 117.º, 118.º, 119.º e 120.º 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, aprovou este contrato.(129/2020/CMAH)-------------

7. Protocolos

7.1. Ent. 395 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a  Junta de

Freguesia  da  Vila  do  Porto  Judeu,  redefinindo  a  integração  do  Pavilhão

Multiusos de Pedro Francisco no Parque Desportivo Municipal. 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, bem como nos termos conjugados dos n.ºs

2  e  3  do  art.º  2.º  do  Regulamento  de  Utilização  das  Instalações  Desportivas

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

(130/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

8. Serviços Municipalizados – proposta de concessão de apoio à atividade

agrícola

8.1. Ent. 2199 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, tendo

em vista a aprovação pelo órgão executivo municipal da atribuição de um apoio à

atividade agrícola do Concelho de Angra do Heroísmo,  consubstanciado na

assunção  dos  encargos  decorrentes  do  consumo  de  água  pelos  agricultores

através dos postos de abastecimento público em causa, nos termos da alínea m)

do n.º 2 do artigo 23.º em conjugação com a alínea u) do n.º do artigo 33.º, ambos
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da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

deliberou  assumir  os  encargos  decorrentes  do  consumo  de  água  pelos

agricultores  através  dos  postos  de  abastecimento  público  em  causa.

(131/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

9. P  rograma de regularização extraordinária dos vínculos precários

9.1.  Int.  858 -  Proposta  que  reconhece a existência de um trabalhador que

cumpre  os  requisitos  do  programa  de  regularização  extraordinária  dos

vínculos precários e autoriza a abertura de procedimentos concursais para

referida  regularização,  nos  termos conjugados da  Lei  n.º  112/2017,  de  29  de

dezembro,  Lei  n.º 42/2016, de 28 de dezembro,  a Resolução do Conselho de

Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro e o Decreto Lei n.º 84/2019, de 28 de

junho  (Decreto-Lei  que  estabelece  as  disposições  necessárias  à  execução  do

Orçamento Geral do Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de

dezembro). -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.

(132/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1. Int. 742 – Quinta alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da

Câmara Municipal, para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal.--

- A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------
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Fora da agenda

Ent.  2323  -  Proposta  de  deliberação  que  aprova  a  celebração  de  contrato  de

comodato com a  Junta de Freguesia de São Pedro relativo ao antigo edifício

escolar do primeiro ciclo, sito às Bicas de Cabo Verde, nos termos das alíneas g) e

u) do n.º  1 do artigo 33.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  celebração  deste  contrato.

(133/2020/CMAH) -------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e vinte 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, 6 de março de 2020.--------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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