
CÂMARA MUNICIPAL
DE

ANGRA DO HEROÍSMO

ATA N. 21/2021

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA QUINZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
VINTE E UM

(Contém     folhas)

 

MEMBROS PRESENTES:

PRESIDENTE José Gabriel do Álamo de Meneses-------------------

             VEREADOR Guido de Luna da Silva Teles---------------------------

VEREADORA Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira

Amorim-------------------------------------------------------------------------------

             VEREADOR Paulo Alexandre Silva Lima------------------------------

             VEREADORA Sandra Maria de Sousa Garcia--------------------------

             VEREADOR Maurício Manuel Lima Toledo--------------------------

VEREADORA Brites  Baldaia  do  Rego  Botelho  Mendonça

Cunha-------------------------------------------------------------------------------

MEMBROS AUSENTES:

PRESIDENTE -------------------------------------------------------------------

VEREADOR     -------------------------------------------------------------------

VEREADORA   -------------------------------------------------------------------

VEREADOR    --------------------------------------------------------------------

VEREADOR   ---------------------------------------------------------------------

VEREADORA ------------------------------------------------------------------

VEREADOR ------------------------------------------------------------------
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No dia quinze de outubro de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões

do edifício dos Paços do Concelho a primeira reunião ordinária  do mandato de

2021/2025 da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. ------------------------------------

Pelas 14:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. --

                  

Antes da Ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente deu as boas vindas à nova Câmara

e desejou que os trabalhos sejam profícuos. ----------------------------------------------------

A Vereadora Sandra Garcia reiterou as felicitações ao Presidente, que os trabalhos

se  realizem  pelo  melhor  e  que  quando  houver  discordância  que  se  faça  com

elegância e tendo em conta o melhor para o Concelho. --------------------------------------

A Vereadora Brites Cunha deu os parabéns a todos e perspetivar que seja possível

realizar um bom trabalho em prol da confiança que os angrenses depositaram em

cada  um.

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

Referiu que gostaria de sentir abertura para a realização de algumas propostas que

foram  apresentadas  em  campanha,  pelo  que  irá  imprimir  uma  oposição  muito

consequente, muito colaborativa, o que dependerá de todos fazerem um esforço

acrescido para serem possíveis cedências de ambas as partes no que for melhor

para o desígnio do concelho e da ilha. ------------------------------------------------------------

O Presidente agradeceu e retribui os parabéns, salientando a forma elevada como

decorreu a campanha, o que é demostrado pela significativa afluência às urnas.

Quanto às questões de colaboração e de acordo, manifestou disponibilidade para

encontrar boas soluções para o interesse coletivo, como tem sido demonstrado nos

últimos  mandatos.

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

Deu conhecimento dos pelouros atribuídos aos vereadores a tempo inteiro. -----------

Apenas  dos  esclarecimentos  dados  pelo  Presidente  quanto  ao  anterior  Vice-

Presidente da Câmara José Gaspar Rosa de Lima ser voluntário na coordenação

dos  desfiles  das  Sanjoaninas.   A  Vereadora  Brites  Cunha  manifestou  a  sua
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profunda  discordância  com  o  convite  para  que  o  anterior  Vice-Presidente  da

Câmara José Gaspar Lima coordene a realização dos desfiles das Sanjoaninas

2022,  salientando  que  no  programa  da  coligação  uma  das  medidas  propostas

passa pela devolução da organização das festas a uma comissão da sociedade

civil. --------------------------------

Também a Vereadora Sandra Garcia manifestou a sua estranheza quanto a um

terceiro  modelo  para  a  realização  das  Sanjoaninas.

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

O Presidente reiterou que não existe nenhuma alteração ao modelo,  apenas se

criou mais uma coordenação igual às outras seis já existentes, para a realização

dos  desfiles.

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

A  Vereadora  Brites  Cunha  repudiou  a  forma  de  executar  do  modelo  das

Sanjoaninas,  com  a  criação  de  mais  uma  coordenação  para  os  desfiles.

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

 

1. Regimento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

1.1.  Int.  4474  -  Proposta  de  Regimento  da  Câmara  Municipal  de  Angra  do

Heroísmo apresentada pelo Presidente da Câmara. Para deliberação nos termos

da alínea a) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  com  as  alterações  introduzidas  em  reunião,

aprovou  esta  proposta  de  Regimento  do  executivo  municipal.

(595/2021/CMAH) -----------------

 

2. Reuniões da Câmara Municipal – outubro, novembro e dezembro de 2021 e

ano de 2022

2.1. Int. 4497 - Proposta do Presidente da Câmara para a marcação das reuniões

da Câmara Municipal, destinadas aos meses de outubro, novembro e dezembro

de 2021, bem como para o ano de 2022. Para deliberação nos termos do artigo

40.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por
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unanimidade,  aprovou  esta  proposta  de  remarcação  das  reuniões  do

executivo para o restante ano de 2021 e agendamento para o ano de 2022.

(596/2021/CMAH) -----

3. Vereadores a tempo inteiro e meio tempo

3.1.  Int.  4445 – Proposta  do Presidente  da Câmara para a  fixação em três o

número  de  vereadores  em  regime  de  tempo  inteiro  e  meio  tempo.  Para

deliberação nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99 de 18

de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 5-A/2002 de 11 de janeiro, 67/2007 de 31 de

dezembro,  Lei  Orgânica  n.º  1/2011  de  30  de  novembro  e  75/2013  de  12  de

setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta para

fixação  do  número  de  vereadores  a  tempo  inteiro.  (597/2021/CMAH)

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

 

4. Delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal

4.1. Int.  4583 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 8 de outubro de

2021,  com  vista  à  deliberação,  pelo  órgão  executivo,  da  delegação  de

competências no Presidente, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 34.º

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

aprovou  esta  proposta  de  delegação  de  competências  no  Presidente  da

Edilidade.  (598/2021/CMAH)

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

 

5. Nomeação de representantes

5.1. Int.  4506 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 1 de outubro de

2021,  com  vista  à  designação,  pelo  órgão  executivo,  do  representante  da

Edilidade  na  Assembleia  Intermunicipal  da  Associação  de  Municípios  da

Região Autónoma dos Açores. Para deliberação nos termos da alínea oo) do n.º

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

unanimidade,  deliberou  designar  como  representante  na  Associação

supramencionada,  o  Vereador  Guido  de  Luna  da  Silva  Teles,  sendo

substituído nas faltas e impedimentos pela Vereadora Fátima da Conceição

Lobão  Santos  da  Silveira  Amorim.  (599/2021/CMAH)

--------------------------------------------------------------------------------------
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5.2. Int. 4504 - Proposta do Presidente da Câmara, com vista à designação, pelo

órgão  executivo,  do  representante  da  Edilidade  na  Assembleia  Geral  da

TERAMB, EM. Para deliberação nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da

Lei 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 2 do artigo 7.º dos Estatutos

da  TERAMB  -Empresa  Municipal  de  Gestão  e  Valorização  Ambiental  da  Ilha

Terceira, E.M. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear como

representante  na  Assembleia  Geral  da  TERAMB,  EM,  o  Presidente  da

Edilidade, sendo substituído nas faltas e impedimentos pelo Vereador Guido

de  Luna  da  Silva  Teles.  (600/2021/CMAH)

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

 

5.3. Int.  4557 - Proposta do Presidente da Câmara, com vista à designação do

representante na OCPM – Organização das Cidades Património Mundial. Para

deliberação nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12

de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear como

representante o Vereador Paulo Alexandre Silva Lima, sendo substituído nas

faltas  e  impedimentos  pelo  Vereador  Guido  de  Luna  da  Silva  Teles.

(601/2021/CMAH)

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

 

5.4. Int.  4558 - Proposta do Presidente da Câmara, com vista à designação do

representante na APMCH – Associação Portuguesa com Centro Histórico. Para

deliberação nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12

de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear como

representante o Vereador Paulo Alexandre Silva Lima, sendo substituído nas

faltas  e  impedimentos  pelo  Vereador  Guido  de  Luna  da  Silva  Teles.

(602/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Int.  4561 - Proposta do Presidente da Câmara, com vista à designação do

representante na  UCCLA – UNIÃO DAS CIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA.

Para deliberação nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013,

de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear
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como  representante  o  Vereador  Paulo  Alexandre  Silva  Lima,  sendo

substituído nas faltas e impedimentos pelo Vereador Guido de Luna da Silva

Teles.  (603/2021/CMAH)

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

5.6. Int. 4579 - Proposta do Presidente da Câmara, com vista à  designação do

representante na Federação Portuguesa de Tauromaquia – PROTOIRO. Para

deliberação nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12

de  setembro.

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

A Vereadora Sandra Garcia propôs a indicação da Vereadora Brites Cunha para ser

representante  na  Federação  considerando  o  seu  conhecimento  na  área  da

tauromaquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  nomear  como

representante  o  Presidente  da  Edilidade,  sendo  substituído  nas  faltas  e

impedimentos  pela  Vereadora  Brites  Baldaia  do  Rego  Botelho  Mendonça

Cunha. (604/2021/CMAH) 

5.7. Int. 4500 - Proposta do Presidente da Câmara, com vista à designação, pelo

órgão executivo, do  representante efetivo e suplente da Edilidade na Direção

da GRATER – Associação de Desenvolvimento Regional. Para deliberação nos

termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. - A

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear como membro efetivo

a  Vereadora  Fátima  da  Conceição  Lobão  Santos  da  Silveira  Amorim,  e  o

Vereador  Guido  de  Luna  da  Silva  Teles,  como  membro  suplente,  que

substituirá  aquela  nas  suas  faltas  e  impedimentos.  (605/2021/CMAH)

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

 

6. Constituição da Comissão Municipal de Trânsito

6.1. Int.  4556 - Proposta do Presidente da Câmara, datada de 7 de outubro de

2021,  para  constituição  da  Comissão  Municipal  de  Trânsito  de  Angra  do
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Heroísmo. Para nos termos das alíneas ee) e rr) 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  proposta  de  constituição  da  Comissão  Municipal  de  Trânsito.

(606/2021/CMAH) ------------

 

7. Isenção de taxa no âmbito do   Regulamento das Zonas de Estacionamento

Tarifado na Cidade de Angra do Heroísmo

 

7.1.  Int.  4555 – Proposta de deliberação para  isenção da taxa relativamente a

veículos utilizados por eleitos locais. Para deliberação nos termos do n.º 3, artigo

6.º do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade de Angra do

Heroísmo. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta de

isenção de taxas de estacionamento de veículos, utilizados por eleitos locais.

(607/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada  a  reunião,  pelas  quinze  horas e  doze  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 outubro de 2021. ----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_______________________________

A colaboradora que lavrou a ata,
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_______________________________
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