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No dia quinze de maio de dois mil e vinte realizou-se a reunião ordinária da Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo, por vídeo conferência, nos termos do artigo 3.º da

Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, dada a situação epidemiológica provocada pelo

coronavirus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.---------------------------------------------

Pelas  09H30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Miguel Bezerra propôs no âmbito de

arranjos de diversas vias municipais, nomeadamente, no que concerne a canadas

com vistas  panorâmicas  paradisíacas,  a  articulação  com as  diversas  entidades

gestoras de eletricidade e comunicações com vista ao enterramento das linhas e

maior cuidado na colocação dos postes de iluminação pública, de forma a mitigar o

ruído visual e promoção turística. ------------------------------------------------------------------

O Presidente concordou como o proposto que deverá ser objeto de regulamento.

Referiu que atualmente já se aplica medida análoga no centro histórico, através da

construção de galerias técnicas. --------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Guido  Teles  informou  que  na  sequência  do  furação  Lorenzo  e  do

subsequente  levantamento  realizado  pelo  Governo  Regional,  foi  proposto  a

celebração de contrato ARAAL, no valor de cerca de um milhão e meio de euros,

para a realização de obras de recuperação de infraestruturas e proteção da orla

costeira em áreas de galgamentos, nomeadamente, nas freguesias de São Mateus,

Porto Judeu, Feteira, Vila de São Sebastião e Santa Bárbara. ----------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou se já se obteve resposta da tutela sob a

capacidade  de  resposta  para  a  realização  de  teste  à  doença  Covid-19  do

Laboratório de Epidemiologia. ----------------------------------------------------------------------

O Presidente  informou que  ainda  não  foi  recebida  resposta  oficial,  no entanto,

informou que oficiosamente foi informado a capacidade para processar quinhentas

amostras diárias. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou quais as alterações que se irão verificar no

estacionamento junto aos estabelecimentos junto às Silveira. ----------------------------- 
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O  Presidente  informou  que  apenas  é  permitido  o  estacionamento  existente

atualmente,  com limite  de tempo para maior rotatividade. O espaço onde havia

zebras  que  impediam  o  estacionamento  e  que  não  eram  respeitadas,  vai  ser

substituída por estrutura de cimento que irá impedir o estacionamento no futuro e

assim resolver os problemas de congestionamento do trânsito que se verificava por

via do estacionamento indevido. --------------------------------------------------------------------

O Vereador Miguel Bezerra referindo à crescente pressão relativa às quarentenas,

seria de propor ao Governo Regional a sua substituição pela realização de teste à

chegada aos de forma a despiste da doença. ---------------------------------------------------

O Presidente colocou à consideração sobre o que fazer em relação aos eventos de

junho, considerando a atual situação epidemiológica. ----------------------------------------

De forma geral, todos os vereadore(a)s manifestaram que não existem condições

para a realização de ajuntamentos e logo não é possível autorização para já de

eventos  em junho  e  que  se  deve  aguardar  a  publicação  da  legislação  que  se

encontra em preparação. -----------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 12 da reunião ordinária  de 08-05-2020.----------------------

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

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,
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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.  Int.  1357 –  Atribuição  de  apoio  à Comissão  de  Proteção  de  Crianças e

Jovens  de  Angra  do  Heroísmo  de 100  luvas  descartáveis,  11  máscaras

reutilizáveis e 1 álcool gel (1L). 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.(254/2020/CMAH)----------------------------------------------------

2.2. Int. 1463 – Atribuição à Freguesia do Posto Santo,  de 1 litro de álcool gel e

100 luvas descartáveis,a pedido da mesma. 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.(255/2020/CMAH)---------------------------------------------

2.3. Int. 1385 – Atribuição de apoio da Freguesia de São Bartolomeu, de 1 litro de

álcool gel e 100 luvas descartáveis, a pedido daquela Freguesia. 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.(256/2020/CMAH)----------

2.4. Int 1457 - Atribuição de apoio às empresas instaladas na  StartUp Angra,  3

álcool  gel  (500  ml)  e  1  caixa  de  luvas  descartáveis.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal  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.(257/2020/CMAH)----------
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2.5. Int. 1456 - Atribuição de apoio à Casa de São Jorge, de 40 luvas descartáveis,

1 litro de álcool gel e 10 máscaras descartáveis. Para ratificação do órgão executivo

municipal 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.(258/2020/CMAH)----------------------------------------------------

2.6. Int. 5482 - Pedido de apoio da Associação Agrícola da Ilha Terceira, para a

cedência de 12 grades metálicas para a reabertura do Mercado semanal da Vinha

Brava. Para ratificação do órgão executivo municipal 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.-------------

(259/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.7.  Ent.  5692  –  Comunicação  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo, remetendo a 4.ª alteração ao Orçamento e PPI 2020. Para ratificação,

da aprovação da mesma, pelo Conselho de Administração daqueles serviços, nos

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.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.

(260/2020/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
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3.1.  Ent.  5693  –  Comunicação  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do

Heroísmo,  remetendo o Relatório de Monitorização do Plano de Prevenção de

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, relativo a 2018. Para aprovação do

órgão executivo municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, aprovou

este documento.(261/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 16867 – Comunicação da  Associação de Atletismo da Ilha Terceira,

formalizando uma proposta de parceria com a edilidade com vista à organização

do “Azores Bravos Trail  2020”,  a ter lugar nos dias 2 a 4 de outubro próximo,

materializando-se em apoio em espécie e financeiro no valor de €3.652,00. 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

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

unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€3 652,00)(262/2020/CMAH)

3.3.  Ent.  7362 - Informação do Serviço de Património no sentido de notificar  o

superficiário  Paulino dos Santos Subtil  para pronunciar-se em audiência prévia

escrita sobre a decisão  da  reversão do direito de superfície do  prédio urbano,

lote 9 da ZIAH, sito no Caminho d’ Justa, freguesia de São Bento, Concelho de

Angra do Heroísmo, descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 1038

de freguesia de São Bento e descrito também sob o n.º 2514 da freguesia do Porto

Judeu, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1148.º da freguesia de São

Bento,  por  não  ter  procedido  ao  pagamento  de  mais  de  duas  prestações

pecuniárias anuais sucessivas, que se encontram em processo de execução fiscal,

conforme estipulado nas cláusulas segunda e terceira  da escritura de constituição

do direito de superfície realizada a 6/02/2007, o qual veio pronunciar-se, fora de

prazo, alegando novamente que desconhecia tal obrigatoriedade uma vez que não

sabia  da  existência  da  escritura  de  constituição  do  direito  de  superfície.  Para

autorização, do resgate do direito de superfície, nos termos da alínea c) do n.º 2 do

artigo 8.º do Regulamento do Parque Industrial, atribuído em 17/01/2020, a Paulino

dos  Santos  Subtil,  no  âmbito  do  processo  de  execução  fiscal  n.º
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2747201201025150, do Serviço de Finanças de Angra do Heroísmo.  A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou o resgate do direito de superfície em

causa.(263/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

4. Protocolos

4.1. Ent. 17697– Minuta do protocolo a celebrar entre o Município e a Cáritas da

Ilha Terceira, cujo objetivo é a cooperação destinada à contratação de um recurso

humano para dar continuidade ao projeto de Apoio Educativo Pós-Letivo, no valor

de €18.498,65.  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,  aprovou  esta  minuta  de  protocolo.

(264/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent 14642 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município e a Junta de

Freguesia de Santa Luzia,  cujo  o objeto é a cooperação financeira, tendo em

vista a realização da obra de ampliação do Centro Social de Santa Luzia, no prédio

sito  no  lote  n.º  11,  na  Rua  Padre  Máximo,  daquela   freguesia,  no  valor  de  €

200.000,00, repartidos em 50% pelos anos de 2020 e 2021. 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,

aprovou esta minuta de protocolo.(265/2020/CMAH)------------------------------------

5. Contratos Interadministrativos

5.1.  Ent  17929   –  Minuta  do  Contrato  Interadministrativo   a  celebrar  com  a

Freguesia do Raminho,  com vista à execução de obras de reparação de troços

de muros de proteção das margens da Ribeira do Cabo do Raminho  Ribeira do
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Borges, no valor de €3.350,16. 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 Municipal  de Apoio a Atividades de Interesse Municipal.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,   aprovou  esta  minuta  de  contrato

interadministrativo.(266/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------

5.2.  Ent  4596   –  Minuta  do  Contrato  Interadministrativo   a  celebrar  com  a

Freguesia  de  Santa  Bárbara, com  vista  à  execução  da   empreitada  de

asfaltamento das vias municipais da  Ribeira das Nove, da Estrada Regional   à

Ponte, Canada do Tenrinho e Canada da Ajuda, no valor de € 66.572,29. 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 Municipal de

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

unanimidade,   aprovou  esta  minuta  de  contrato  interadministrativo.

(267/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

6. Regulamentos

6.1.  Int.  1500  -  Proposta  de  alteração  do  Regulamento  das  Zonas  de

Estacionamento Tarifado. Para deliberação nos termos da alínea k) do n.º 1 do

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  aprovou esta alteração ao citado regulamento e introduzir esta

matéria  na  proposta  de  regulamento  regime  de  concessão  de  apoios

excecionais às famílias e à retoma da atividade económica.(268/2020/CMAH)--

7. Conhecimentos

7.1. Ent 3905 – Pedido da Associação Fontinhas Activa,  solicitando apoio para

as provas a realizar no ano em curso. Entretanto face às restrições impostas pelo

Plano  de  Contingência  do  Covid-19,  solicitou  uma atualização  do pedido,  com

possíveis  agendamentos  de  provas,  apesar  de  não  ter  apresentado  até  ao
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momento por  aguardar  orientações da  Federação  Portuguesa  de Ciclismo.  -  A

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

7.2.  Ent  5550  –  Comunicação  da  EMATER  –  Empresa  Abastecedora  de

Mercearias Terceirense, SA., manifestando o seu agrado em ter contribuído para

o  serviço  de  embalagem  de  máscaras  sociais.  -  A Câmara  Municipal  tomou

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

7.3. Ent 5535 – Comunicação da Presidência do Governo Regional dos Açores,

agradecendo  o  contributo  da  edilidade  a  propósito  do  documento  “Roteiro  da

Região Autónoma dos Açores – critérios para uma Saída Segura da Pandemia do

Covid 19”. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

7.4.  Ent 5613 – Comunicação do Regimento de Guarnição n.º1 – Agradecendo a

colaboração da edilidade na realização da obra de reparação do empedrado junto à

entrada  daquela  Unidade,  que  muito  contribuiu  para  a  melhoria  do  acesso  a

viaturas ao Regimento e à área do Monte Brasil. -  A Câmara Municipal tomou

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

7.5.  Int.  1481 -  Balanço Social   dos Serviços Municipalizados de Angra do

Heroísmo relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019. Para conhecimento do órgão

executivo  e  da  Assembleia  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 onze horas e quarenta 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, 15 de maio de 2020.-------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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