
 CÂMARA MUNICIPAL 
DE

ANGRA DO HEROÍSMO

ATA N.º1/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E
DEZANOVE  

(Contém 12 folhas)

 
MEMBROS PRESENTES:

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

             VEREADOR    José Gaspar Rosa de Lima----------------------------

  VEREADORA   Raquel Gomes Caetano Ferreira--------------------

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

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

             VEREADOR    Marcos Duarte Machado do Couto-------------------

VEREADOR    António Miguel Arieiro Gonçalves Bezerra--------

MEMBROS AUSENTES:

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

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

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

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

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

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

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

1



 
No dia quatro de janeiro de dois mil e dezove realizou-se na Sala de Sessões do

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

do Heroísmo.---------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09:35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

Período antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Presidente  fez  um  balanço  positivo  da

execução orçamental do ano de dois mil e dezoito na Câmara Municipal, já nos

Serviços Municipalizados apesar de fechar o ano positivamente a situação ainda é

complexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------

No que diz respeito às obras encontram-se a decorrer na normalidade, tendo a obra

de proteção da orla costeira do Fanal ter respondido bem à forte ondulação de

dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou  ainda  que  a  solução  apresentada  pelo  Governo  Regional  para  o

prolongamento do Porto das Pipas satisfaz a pretensões para o atracamento de

navios de média dimensão, permitindo o seu crescimento no futuro. ---------------------

O  Vereador  Marcos  Couto  questionou  o  ponto  da  situação  do  programa  de

empreendedorismo social. ---------------------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles informou que a negociação com a entidades bancárias

está um pouco difícil porque não tem havido abertura para o financiamento sem

garantia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador  Marcos  Couto  questionou  em que  ponto  se  encontra  o  projeto  do

mercado municipal. ------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  está  em fase  de  negociação  a  revisão  do  projeto,

optando-se  por  manter  o  mercado  no  mesmo  espaço  e  a  construção  de

estacionamento subterrâneo. ------------------------------------------------------------------------

O Vereador  Marcos  Couto  manifestou a  sua  discordância  com a  realização  da

Aldeia de Natal e da Passagem de Ano na Praça Velha, e sugeriu que se procure

uma alternativa noutro local mais abrangente e que permita que os comerciantes

também  participem,  considerando  que  alguns  comerciantes  sentem-se
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prejudicados com a uma dita “concorrência desleal”.  Foram apresentadas como

alternativas o parque de estacionamento do Largo Prior do Crato com extensão à

rua do teatro oua a zona junto à marina e baia. ------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  sendo  um  evento  em  parceria  com  a  Câmara  do

Comércio os comerciantes podem participar. ---------------------------------------------------

Em relação  à  polémica  da  operação  da  Delta  Airlines  para  Ponta  Delgada  os

Vereadores do PSD apresentaram o seguinte voto de protesto: “Tendo em conta as

recentes revelações feitas pelo antigo embaixador dos Estados Unidos da América

(EUA) de que a operação da Delta Airlines em Ponta Delgada, que teve início em

maio deste ano, foi uma das medidas negociadas com os EUA para compensar os

efeitos económicos da diminuição do número de militares na Base das Lajes, o

grupo de vereadores do PSD na Câmara de Angra do Heroísmo apresenta um voto

de  protesto  pelo  facto  dessa  ligação,  pela  mão  do  governo  regional,  ter  sido

desviada para São Miguel, beneficiando apenas essa ilha e a sua economia (pelas

contas  da  CCIPD  a  operação  da  Delta  Airlines  deverá  resultar  numa  receita

estimada de 14 a 16 milhões de euros para o turismo de São Miguel), e não a Ilha

Terceira, principal prejudicada em toda esta situação.” ---------------------------------------

O voto foi recusado com dois votos do PSD a favor e quatro votos contra do PS. ----

O Presidente e Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “O

Presidente da Câmara e a Vereação eleitos pelo Partido Socialista votam contra

este voto de protesto por este assunto ter sido clarificado publicamente pelo antigo

embaixador dos Estados Unidos da América e pelo Presidente do Governo dos

Açores.  No  entanto,  urgem tomadas  de  posição  efetivas  sobre  várias  matérias

relacionadas  com  transportes  aéreos  de  e  para  a  ilha  Terceira.  Atendendo  ao

avolumar  dos  investimentos  relacionados  direta  ou  indiretamente  com  o  setor

turístico na ilha e ao crescimento do mercado de trabalho conexo com o mesmo

setor,  é  imperativo  que  sejam  mantidas  e  aumentadas  as  ligações  aéreas

internacionais diretas que têm como destino a ilha Terceira, garantindo o aumento

do fluxo de turistas para o nosso mercado. Para tal é também fundamental que se

introduzam alterações no modelo de gestão do Aeroporto Internacional das Lajes

que o tornem mais competitivo e eficaz na captação de novas ligações aéreas.”----
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 25 da reunião ordinária pública de 21-12-2018.------------

- 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. 16273 – Pedido da  Federação Portuguesa de Ténis, solicitando apoio

para realização da Assembleia Geral daquela Federação em Angra do Heroísmo.

Para ratificação do órgão executivo municipal da atribuição de um subsídio no valor

de €1.500,00, bem como de uma volta à Ilha no valor de €486,20 e o serviço de um

guia turístico no valor de €63,00,  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 Presidente da Edilidade.(1/2019/CMAH) ------------

2.2 Ent. 10693 – Contrato programa entre o Município e a Cáritas da Ilha Terceira,

destinado ao apoio à contratação de um recurso humano a fim de dar continuidade

ao projeto de apoio educativo pós-letivo, no valor de €18.498,65. 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
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Interesse Municipal.  -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(2/2019/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.  13665 -  Pedido  da  NEPTUNA -  Nobre  Enfermagem Poderosa Tuna

Universitária, solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural

e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização do VII  Oceanos,  bem

como o transporte das TUNAS e cedência de 120 canecas das Sanjoaninas, com

as respetivas fitas para crachás. 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.

(3/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Ent. 15407 – Pedido da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desfio

dos Açores – Ilha Terceira, solicitando apoio para realização de um evento no

âmbito do Plano de Atividades daquela Associação. Propõe-se a atribuição de um

subsídio no valor de €2.500,00. 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

subsídio no valor proposto (€2.500,00)(4/2019/CMAH)-----------------------------------

3.3 Ent.  15584 – Proposta da Cáritas da Ilha Terceira, para apoio no âmbito do
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Projeto de Intervenção Sócio Educativa – Projeto Quadrante – 2017/2019. Propõe-

se a atribuição de um subsídio no valor de €11.000,00. 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 subsídio no valor proposto (€11.000,00)(5/2019/CMAH)----------------

3.4 Ent. 15908 – Pedido da  União de Radioamadores dos Açores, solicitando

apoio para aquisição de equipamentos de emergência. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €2.500,00. 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

subsídio no valor proposto (€2 500,00)(6/2019/CMAH)----------------------------------

3.5 Ent.  15995 – Pedido da  Associação de Futebol  de Angra do Heroísmo,

solicitando  apoio  para  a  deslocação  dos  palestrantes  da  Associação  Vencer

Autismo,  no  âmbito  da  palestra  sobre  autismo.  Propõe-se  a  atribuição  de  um

subsídio no valor de €350,00. 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

subsídio no valor proposto (€350,00)(7/2019/CMAH)-------------------------------------

3.6 Ent. 15913 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da

Conceição,  solicitando apoio para a deslocação de um grupo de jovens do 10.º

ano da catequese, que irão realizar uma peregrinação a França, à comunidade

ecuménica de Taizé. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00.

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 subsídio no valor proposto (€500,00).

(8/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------
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3.7  Ent.  16152  –  Pedido  da  APALIT  –  Associação  de  Profissionais  de

Automóveis Ligeiros da Terceira, solicitando apoio para realização de um evento

no âmbito do Plano de Atividades daquela Associação. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €500,00.  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, com os votos contra dos Vereadores do PSD,

deliberou atribuir um subsídio no valor proposto (€500,00)(9/2019/CMAH) ------

3.8 Ent. 17102 – Pedido do Núcleo Regional de Angra do Heroísmo da Liga dos

Combatentes, solicitando apoio para realização de um evento no âmbito do Plano

de Atividades. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00.  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  subsídio  no  valor  proposto  (€500,00)

(10/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.9 Ent. 17114 – Pedido da LADA – Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores,

solicitando apoio para realização de um evento no âmbito do Plano de Atividades

daquela Associação. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €500,00.

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 subsídio no valor proposto (€500,00)-

(11/2019/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.10  Ent.  11842  –  Pedido  da  URAP  –  União  de  Resistentes  Antifascistas

Portugueses, solicitando apoio para a edição do livro sobre os Fortes de São João

Baptista e de São Sebastião. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€2.000,00. 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
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Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor

proposto (€2.000,00)(12/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------

3.11 Ent. 12415 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para

a  edição  do livro  da  geminação  de  Angra  do Heroísmo e Évora.  Propõe-se  a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €3.310,00.  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 subsídio no valor proposto (€3.310,00)(13/2019/CMAH)-----------------

3.12 Ent.  15406 – Pedido do  Instituto Histórico da Ilha Terceira,  solicitando

apoio para a edição conjunta com o Instituto Açoriano de Cultura, da obra “Tomás

de Borba – Composição e Pedagogia”. Propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de  €1.000,00. 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 subsídio no valor

proposto (€1.000,00).(14/2019/CMAH)----------------------------------------------------------

3.13 Ent. 15900 – Pedido do Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense,

solicitando apoio para a edição do livro “De Mãos Dadas à Cultura”. Propõe-se a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €500,00.  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 subsídio no valor proposto (€500,00)(15/2019/CMAH)--------------------

3.14 Ent. 16747 – Pedido de  Dionísio Mendes Sousa, solicitando apoio para a

edição do livro sobre a história da Vila de São Sebastião. Propõe-se a atribuição de

um subsídio no valor de €1.000,00. 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
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Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  atribuir  um

subsídio no valor proposto (€1.000,00)(16/2019/CMAH)----------------------------------

3.15 Ent. 16673 – Pedido da Junta de Freguesia de Santa Luzia, solicitando que

o valor atribuído ao Império da Ladeira Branca para a execução de uma cozinha,

mediante contrato programa, seja transferido para o ano 2019, uma vez que as

obras  em  causa  não  foram  realizadas  em  2018.  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.(17/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

3.16 Int. 3086 – Proposta para atribuição de prémios monetários aos vencedores do

5.º  Concurso Municipal  de Bolos Decorados e Licores Tradicionais da Ilha

Terceira, destinado aos Centros de Convívio do Concelho de Angra do Heroísmo,

no valor total de €800,00:

• Dois primeiros lugares – para bolo e licor - €250,00 cada um;

• Dois segundos lugares – para bolo e licor - €100,00 cada um;

• Dois terceiros lugares – para bolo e licor - €50,00 cada um.

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) 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.(18/2019/CMAH)-----------------------------------

4. Protocolos

4.1 Ent. 16313 - Pedido da Cáritas da Ilha Terceira, para renovação do protocolo

cujo objetivo é a implementação de um conjunto de ações capazes de promover o

desenvolvimento sócio educativo e o sucesso escolar no ensino pré-escolar e no

primeiro ciclo do ensino básico. 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
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Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  a  renovação

deste protocolo. (19/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------

4.2 Int. 705 – Protocolo a celebrar entre o Município e a Cáritas da Ilha Terceira,

tendo em vista assegurar o apoio ao funcionamento da Comissão de Proteção de

Crianças  e  Jovens  de  Angra  do  Heroísmo,  no  valor  de  €11.285,12.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) 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.(20/2019/CMAH)------------------------------------------------------

5. Contratos interadministrativos para 2019

5.1 Int.  3301 – Proposta do Presidente da Câmara em exercício, no sentido de

serem  aprovados  os  montantes  com  vista  à  celebração  dos  contratos

interadministrativos de delegação de competências a realizar no ano de 2019.

Para deliberação do órgão executivo  municipal,  nos termos dos artigos 132.º  e

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

unanimidade, aprovou esta proposta.(21/2019/CMAH)-----------------------------------

5.2  Int.  3314  -  Aprovação  dos  projetos  referentes  aos  contratos

interadministrativos com  as  juntas  de  Freguesia,  nos  termos  do  artigo  23.º

conjugado com o artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  concordou  com  os  projetos  em  causa.

(22/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2019

6.1. Int. 3304 – Estabelece o fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de

2019, 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
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unanimidade, aprovou esta proposta.(23/2019/CMAH)-----------------------------------

7. Aplicação de repreensão escrita a trabalhador

7.1 Int. 3159 – Aplicação de repreensão escrita a um trabalhador do Município.

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 197.º

da Lei  n.º  35/2014 de 20 de junho. -  A Câmara Municipal,  após votação por

escrutínio secreto,  com 7 votos a favor, deliberou aplicar uma repreensão

escrita ao trabalhar em causa.(24/2019/CMAH)---------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e seis 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, 4 de janeiro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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