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No dia seis de junho de dois mil e dezanove realizou-se na Sala de Sessões do 

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

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

Pelas  10:00  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a 

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

                      

Período de antes da Ordem do Dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Marcos Couto questionou o ponto da 

da  situação  da  construção  do  kartodromo,  e  se  não  era  possível  continuar  no 

espaço atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  em  exercício  informou  que  a  exigência  de  construção  de  um 

kartodromo decorre da recomendação da Provedoria de Justiça na sequência de 

reclamações apresentadas pelos moradores relativamente ao ruído. -------------------

Após reuniões com o Terceira Automóvel Clube optou-se pela construção de uma 

nova  infraestrutura  junto  ao  aterro,  com este  objetivo  foi  solicitada  alteração  à 

delimitação  da  reserva  ecológica,  estando-se  a  aguardar  decisão  do  Governo 

Regional. Esta matéria tem implicações ainda mais importantes a nível económico, 

uma  vez  que  que  está  em  causa  o  alargamento  do  Parque  Industrial  e  a 

autorização de construções de infraestruturas de apoio à agricultura em diversas 

explorações agrícolas. ---------------------------------------------------------------------------------

Mais referiu que logo que esteja resolvida a questão da reserva ecológica, já se 

pode avançar com o processo com vista à construção, uma vez que o projeto está 

pronto e visa a construção de uma pista de treinos e para a realização de provas 

ocasionais, situação articulada com a Direção Regional do Desporto. -------------------

Quanto à utilização do atual espaço o Presidente da Câmara emitiu um despacho 

em  que  são  permitidos  treinos  e  competições  em  dias  e  horários  específicos, 

entretanto, com a realização da obra de saneamento no local parte da pista foi 

consumida,  no  entanto  foi  permitido  adaptar  o  espaço  para  a  outra  zona  do 

estacionamento  e  também  foi  dada  a  opção  de  utilizarem  as  instalações  do 

Complexo  João  Paulo  II,  até  ao  momento  o  Terceira  Automóvel  Clube  não 

manifestou interesse em nenhuma das propostas. --------------------------------------------
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Período da Ordem do Dia

RATIFICAÇÕES

1. 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

1.1.  Ent.  5986  -  Pedido  da  Associação de  Futebol  de  Angra  do Heroísmo, 

solicitando utilização do Campo Municipal  de Futebol  de Angra do Heroísmo e 

respetiva isenção de taxas, para a realização o Campeonato Regional Inter Ilhas 

Sub 12 Futebol 7, no dia 26 pelas 16h00-17h00 e 27 de Abril das 11h30-12h30 e 

das 17h00-18h00. 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 d) do art.º 5.º, alínea d) 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.(319/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

1.2. Ent.  6688 -  Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,  solicitando 

utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de 

taxas, para a realização dos para os treinos de preparação para o Quadriatlo do 

atleta Pedro Bartolomeu, no decurso da época desportiva 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, bem como nos termos conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea 

b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização 

3



das  Instalações  Desportivas  Municipais  e  alínea  a)  do  n.º  2  do  Art.º  22.º  do 

Regulamento  Municipal  de  Atribuição  de  Apoios  a  Coletividades  Desportivas  e 

Atletas Individuais, traduzindo-se em apoio "em espécie" ao abrigo da alínea b) do 

Art.º  3.º  do  mesmo  regulamento.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(320/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

1.3.  Ent.  6629  –  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba, 

solicitando apoio no transporte de alunos no dia 4 de junho para apresentação do 

projeto de Musicoterapia. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos 

da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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.

(321/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Ent. 6785 – Pedido da  Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, 

solicitando apoio no transporte de duas turmas, no âmbito do estudo internacional 

TIMSS4 2019. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 

u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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.(322/2019/CMAH)---------

1.5. Ent. 6994 – Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva 

Ribeiro,  solicitando  apoio  no  transporte  de  instrumentos  da  Escola  Básica  e 

Secundária  Tomás  de  Borba  para  aquela  Biblioteca.  Para  ratificação  do  órgão 

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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.(323/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------
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1.6. Ent. 5220 – Pedido da Associação Marítima de Pescas e Aquicultura da Ilha 

Terceira, solicitando a cedência de 6 quiosques, para realização do “1.º Festival de 

Gastronomia de Peixe e Algas da Ilha Terceira”. Para ratificação do órgão executivo 

municipal  nos termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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 Vice Presidente da 

Edilidade.(324/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

1.7. Ent. 6630 – Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando a 

cedência de uma tenda para realização de um convívio, no âmbito da atividade do 

NSIT-TERAUTO, evento  de final  de época.  Para  ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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.(325/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

1.8. Ent. 7052 – Pedido do  Rotary Club de Angra do Heroísmo,  solicitando a 

cedência  de  6  holofotes  e  45  cadeiras,  para  o  concerto  de  primavera.  Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º do artigo 

33.º conjugado com 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.(326/2019/CMAH)---------------------------------------------

1.9. Ent. 7249 – Pedido da  Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, solicitando a 

cedência de 4 estrados, bem como um estrado de maestro. Para ratificação do 

órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado 

com 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, 
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por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles.(327/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

1.10. Ent. 7530 – Pedido do Regimento de Guarnição n.º 1, solicitando a cedência 

de cadeiras para a cerimónia de Juramento de Bandeira. Para ratificação do órgão 

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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.(328/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

1.11. Ent. 7184 - Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando o 

apoio através da cedência do pódio, para a realização da prova de canoagem “Dia 

da Marinha”, no dia 18 de maio. Para ratificação do órgão executivo municipal nos 

termos da alínea u) do n.º do artigo 33.º conjugado com 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.

(329/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

1.12. Ent. 7412 - Pedido da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, 

solicitando apoio na cedência do pequeno auditório e foyer do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento a realizar a 4 de 

julho.    Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do 

n.º do artigo 33.º conjugado com 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.(330/2019/CMAH)-------------

1.13.  Ent.  7692  e  7980  –  Pedido  da  Associação  Agrícola  da  Ilha  Terceira, 

solicitando  o  empréstimo  de  10  grades  metálicas  para  a  Agroter  2019.  Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º do artigo 
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33.º conjugado com 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 Vice Presidente da Edilidade.(331/2019/CMAH)--------------------------------------

2. Serviços Municipalizados – alterações ao Orçamento e ao PPI

2.1. Ent. 7754 – 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 dos Serviços 

Municipalizados.(332/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 7909 – Ofício dos  Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo  a  quarta 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 dos Serviços 

Municipalizados.(333/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – Recrutamento de um Técnico Superior – Área 

de  Engenharia  Civil,  especialidade  de  Hidráulica,  Engenharia  Sanitária  ou 

Engenharia de Redes – ratificação de parte de deliberação do Conselho de 

Administração

3.1. Ent. 7335 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

solicitando a ratificação pelo órgão executivo do ato praticado por aqueles Serviços, 

que  autorizou  que  se  pudessem  candidatar  ao  procedimento  em  causa 

trabalhadores detentores de vínculo de emprego público a termo resolutivo, ou sem 
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vínculo de emprego público, para além de trabalhadores com vínculo de emprego 

público por tempo indeterminado, nos termos das alíneas a) e c) do artigo 35.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, bem como do n.º 4 do artigo 30.º do mesmo diploma, tendo em conta o 

preceituado no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 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.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato 

administrativo  praticado  pelo  Conselho  de  Administração  dos  Serviços 

Municipalizados.(334/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------

4.  Programa  Haja  Saúde  Municipal  –   contrato  programa  Santa  Casa  da 

Misericórdia de Angra do Heroísmo – doação de viatura

4.1. Ent. 3162 – Doação da viatura Citroën Xsara à Santa Casa da Misericórdia 

de Angra do Heroísmo, para funcionamento do Programa Haja Saúde Municipal, 

nos  termos  do  contrato  programa  celebrado  entre  as  duas  entidades.  Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos conjugados da alínea u) 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, autorizou a doação da viatura em causa.

(335/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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

5.1. Ent. 6390 - Pedido da GISPO - Grupo Integrado dos Serviços de Psicologia 

da Ilha Terceira, solicitando apoio na cedência do pequeno auditório e foyer do 

8



Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento 

a realizar nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.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,  autorizou este 

pedido.(336/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 6992 - Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e 

de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião na modalidade 

alargada. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) 

e  u)  do  n.º  1  do  artigo  33.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, autorizou este pedido.(337/2019/CMAH) -

5.3.  Ent.  2305  -  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira, 

solicitando o apoio para fazer face às despesas inerentes à organização do Torneio 

Nacional de Minibasquetebol, a realizar no período de 28 de junho a 2 de julho, em 

Angra do Heroísmo, no Pavilhão Desportivo da Escola Básica e Secundária Tomás 

Borba. Para deliberação do órgão executivo municipal da atribuição de um apoio 

no valor de 2.500,00€, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.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, 

deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€2.500,00)(338/2019/CMAH)----

5.4. Ent. 3204 – Pedido da ARIC – Associação de Rádios, solicitando apoio para 

realização  do  Congresso  de  Rádios  Lusófonas.  Propõe-se  a  atribuição  de  um 

apoio no valor de €2.100,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.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,  deliberou  atribuir  um 

apoio no valor proposto (€2.100,00)(339/2019/CMAH)------------------------------------
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5.5. Ent. 5239- Pedido do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, solicitando 

apoio financeiro destinado às Jornadas de Medicina Interna dos Açores. Propõe-se 

a atribuição de um apoio no valor de €500,00. Para deliberação do órgão executivo  

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 um apoio 

no valor proposto (€500,00)(340/2019/CMAH)-----------------------------------------------

5.6.  Ent.  5589  –  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira, 

solicitando apoio financeiro destinado às Jornadas de Enfermagem. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €1.500,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse 

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

no valor proposto (€1.500,00)(341/2019/CMAH)---------------------------------------------

5.7. Ent. 6397 – Pedido do  Boavista Club da Ribeirinha solicitando apoio para 

deslocação  da equipa sénior à Ilha de São Jorge. Propõe-se a atribuição de um 

apoio 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  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 um apoio 

no valor proposto (€500,00)(342/2019/CMAH)-----------------------------------------------

5.8. Ent. 6430 – Pedido do  Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira,  solicitando 

apoio para realização do 4.º Quadriatlo da Ilha Terceira. Propõe-se a atribuição de 

um apoio no valor de €1.604,02. 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, deliberou atribuir um apoio 

no valor proposto (€1.604,02)(343/2019/CMAH)---------------------------------------------
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6. Apoio Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa – Festas Sanjoaninas 2019

6.1.  Int.  1319  –  Proposta  do  Vice  Presidente  da  Edilidade,  no  sentido  de  ser  

atribuído um apoio  no  valor  de  €3.000,00,  à  Delegação da Terceira  da  Cruz 

Vermelha Portuguesa, tendo em vista a cobrir as despesas com a presença das 

várias equipas e equipamentos de prevenção durante as festas Sanjoaninas 2019. 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) do n.º 1 

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

unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€3.000,00)---------

(344/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

7. Protocolos e contratos

7.1. Ent. 794 – Protocolo a celebrar com a  Fábrica da Igreja Paroquial da Sé, 

tendo em vista apoiar a mesma na contratação dos serviços da VITEC para a 

transmissão  televisiva  das  principais  celebrações  que  acontecem  na  Igreja 

Paroquial da Sé, incluindo, a transmissão regular da missa dominical. O apoio em 

causa será anual e no valor de €17.700,00. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

(345/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

7.2.  Ent.  2855  –  Renovação  do  protocolo  existente  com  o  TAC  –  Terceira 

Automóvel Clube, para apoio nas despesas correntes referentes ao ano de 2019, 

bem como apoio logístico  aos eventos organizados por aquele Clube, no valor de 

€17.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 

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

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  renovação  deste  protocolo.

(346/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

8. Regulamentos
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8.1.  Int.  865 –  Regulamento Municipal  de Circuitos Turísticos em Veículos 

Hipomóveis. Para  deliberação  do  órgão  executivo  e  submissão  ao  órgão 

deliberativo, nas alíneas k) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g) do n.º 1, e do 

artigo  25.º  do  Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais,  das  Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12  de  setembro,  na  redação  mais  atual  dada  pela  Lei  n.º  42/2016,  de  28  de 

dezembro.  -  A  Câmara  Municipal  concordou  com  este  Regulamento  e 

deliberou  submeter  o  mesmo  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos 

citados termos legais.(347/2019/CMAH)-------------------------------------------------------

8.2. Int. 1049 – Regulamento do Exercício da Atividade de Transporte Público 

de  Aluguer  em  Veículos  Automóveis  Ligeiros  de  Passageiros.  Para 

deliberação do órgão executivo e submissão ao órgão deliberativo, nos termos do 

artigo 241.º  da Constituição da República Portuguesa do citado Decreto-Lei  n.º 

251/98, e no exercício das competências previstas na alínea k) do n.º 1 do artigo 

33.º e da alínea g) do n.º 1, e do artigo do 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico,  aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação mais atual dada pela Lei n.º 

42/2016,  de  28  de  dezembro.  -  A Câmara  Municipal  concordou  com  este 

Regulamento e  deliberou  submeter  o  mesmo à aprovação  da  Assembleia 

Municipal, nos citados termos legais.(348/2019/CMAH)---------------------------------

8.3. Int. 1612 – Proposta no sentido de a Câmara Municipal deliberar publicitar o 

início  do  procedimento  administrativo  referente  à  elaboração  do  projeto  de 

Regulamento de apoio a atividades de interesse municipal, de acordo com a 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como  

delegar no Presidente da Edilidade, o poder de direção, nos termos do artigo 55.º  

do CPA – Código do Procedimento Administrativo.  -  A Câmara Municipal,  por 

unanimidade, aprovou esta proposta.(349/2019/CMAH)---------------------------------

9. Recrutamento de assistente técnico – emissão de parecer favorável

9.1. Ent. 5873 – Informação do serviço de Recursos Humanos, no sentido de o  
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órgão executivo dar parecer favorável quanto ao recrutamento de um assistente 

técnico para a Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais, para que 

seja possível recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou 

sem vínculo de emprego público, nos termos das alíneas a) e c) do artigo 35.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, bem como do n.º 4 do artigo 30.º do mesmo diploma, tendo em conta o 

preceituado  no  Decreto-Lei  n.º  209/2009,  de  3  de  setembro.  -  A  Câmara 

Municipal, por unanimidade, emitiu parecer favorável quanto ao proposto.-----

(350/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

10. Abate de viaturas

10.1. Int. 547 – Despacho do Presidente da Edilidade no sentido de entregue às 

Sucatas Brum as viaturas Nissan Micra 46-65-NT e Opel Corsa 45-19-RT, para 

desmantelamento das mesmas,uma vez que foi a única a dar resposta e pagar 

para efetuar o serviço em causa. Para deliberação do órgão executivo municipal.---

- A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este despacho.--------

(351/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

11.   Relatório de Gestão

11.1. Int. 1730 - Demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Municipal 

de  Angra  do  Heroísmo,  composto  pela  Câmara  Municipal  e  os  Serviços 

Municipalizados, para apreciação e votação do órgão deliberativo, nos termos do 

n.º 2 do artigo75.º e do artigo 76.º da Lei das Finanças Locais e nos termos da 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. O saldo da  

Gerência  de  2018  que  resulta  da  operação  de  consolidação  ascende  a  € 

5.768.964,98,  composto  por  €  5.437.472,06  de  execução  orçamental  e  € 

331.492,92 de operações de tesouraria. O resultado Liquido consolidado é de € 

3.126.194,83. Propõe-se a aprovação das demonstrações financeiras consolidadas 

e a sua remessa ao órgão deliberativo para aprovação. ------------------------------------

Relativamente a este assunto os Vereadores do PSD reiteram a sua discordância 
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quanto à falta de planeamento e abertura de ações com cinco euros no plano, 

quando a situação financeira da autarquia permite um planeamento mais preciso. 

Consideram ainda  que  a  realização   de  investimentos  não  planificados  e  que 

tenham apenas por base o Programa de eleitoral  do PS à Câmara Municipal é 

redutor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este relatório e deliberou 

remeter  o  mesmo  à  Assembleia  Municipal  também  para  aprovação.

(352/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

12.  ART – Associação Regional  de Turismo – readmissão – retificação de 

deliberação de 5-04-2019

12.1. Ent. 7923 e 931 – Retificação da deliberação n.º 234/2019/CMAH, de 5-04-

2019:  “Proposta  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  para  readmissão  do 

Município de Angra do Heroísmo como associado da Associação Regional de 

Turismo,  nos  termos  do  disposto  no  artigo  33.º,  n.º  1,  alínea  ccc)  da  Lei  n.º 

75/2013, de 12 de setembro (RJALEIAA), conjugado com o artigo 25.º, n.º 1, alínea 

n)  do  mesmo diploma,  bem como do previsto  no  artigo  53.º,  n.º  1,  da  Lei  n.º 

50/2012, de 31 de agosto (RJAEL), aplicável por remissão do artigo 56.º, n.º 3, do 

mesmo regime jurídico. Para deliberação do órgão executivo municipal, e posterior 

remessa à Assembleia Municipal, para aprovação da referida adesão, bem como 

aceitação dos respetivos Estatutos e a comparticipação anual a título de quota fixa 

de  €  1.250,00  (mil  duzentos  e  cinquenta  euros).”  Para  retificação  e  envio  à 

Assembleia Municipal para retificação da deliberação daquele órgão deliberativo. - 

-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  retificou  a  deliberação  n.º 

234/2019/CMAH  de  5  de  abril  de  2019  e  deliberou  enviar  o  assunto  à 

Assembleia  Municipal  para  retificação  da  deliberação  daquele  órgão 

deliberativo de 15-04-2019.(353/2019/CMAH)------------------------------------------------

13. Atribuição de medalhas e insígnias

13.1.  Int.  1330  –  Proposta  de   atribuição  da  Medalha  de  Mérito  Cultural  a 
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Dionísio Mendes de Sousa, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do Regulamento 

de Insígnias  e  Medalhas Municipais  do  Município  de  Angra do Heroísmo,  pela 

valiosa  atividade  cultural  e  cívica,  a  submeter  à  Assembleia  Municipal.  -  A 

proposta  foi  aprovada  com  7  votos  a  favor,  após  votação  por  escrutínio 

secreto, tendo sido deliberado remeter a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal.(354/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

13.2. Int.  1704 – Proposta de  atribuição da  Medalha de Mérito Desportivo a 

Carlos Alberto Silva Sousa, nos termos da alínea d) do artigo 5.º do Regulamento 

de Insígnias  e  Medalhas Municipais  do  Município  de  Angra do Heroísmo,  pelo 

relevante percurso na área do desporto, a submeter à Assembleia Municipal. -  A 

proposta  foi  aprovada  com  7  votos  a  favor,  após  votação  por  escrutínio 

secreto, tendo sido deliberado remeter a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal.(355/2019/CMAH)------------------------------------------------------------------------

13.3. Int.  1705 – Proposta de  atribuição da  Medalha de Mérito Desportivo a 

Carlos  Alberto  Alves  da  Silva,  nos  termos  da  alínea  d)  do  artigo  5.º  do 

Regulamento  de  Insígnias  e  Medalhas  Municipais  do  Município  de  Angra  do 

Heroísmo, pelo relevante percurso na área do desporto, a submeter à Assembleia 

Municipal. -  A proposta foi aprovada com 7 votos a favor, após votação por 

escrutínio secreto, tendo sido deliberado remeter a mesma à aprovação da 

Assembleia Municipal.(356/2019/CMAH)------------------------------------------------------

13.4. Int. 1498 – Proposta de atribuição de Voto de Congratulação ao Boavista 

Club da Ribeirinha, pela vitória no Campeonato da Ilha Terceira, apuramento de 

Campeão AFAH e a Taça AFAH, na época desportiva 2018/2019, a submeter à 

Assembleia Municipal. -  A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido 

deliberado remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.--------------

(357/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
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14. Documentos para conhecimento

14.1. Ent. 7333 – E-mail da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Angra do Heroísmo,  remetendo relatório de atividades devidamente revisto. 

Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara Municipal tomou 

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

14.2. Ent. 7713 – E-mail do Presidente cessante da Comissão Administrativa da 

Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha Portuguesa, agradecendo 

todo o apoio e ajuda dispensados àquela Instituição. Para conhecimento do órgão 

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

14.3. Ent. 7846 – E-mail dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo ofício do Centro Comunitário da Terra Chã, agradecendo pela visita de 

estudo à ETAR. Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A Câmara 

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

14.4. Ent. 7936 – Ofício da  Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo um Voto de Congratulação ao Projeto “Um Dia Pela Vida”. Para 

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

-  A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou enviar à Assembleia 

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

14.5. Int. 1369 – Nona alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

da  Câmara  Municipal  para  2019.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo 

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

Fora da agenda
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Alteração de reunião do executivo municipal

Alteração da reunião do executivo municipal inicialmente agendada para o dia 21 

de junho de 2019, ficando a mesma antecipada para o dia 17 de junho de 2019, 

mantendo-se a  mesma hora  (9:30).  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade, 

aprovou esta alteração.(358/2019/CMAH)-----------------------------------------------------
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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 um 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 junho de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal em exercício,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________

18


	ATA N.º 11/2019
	Reunião ordinária do dia seis de junho de DOIS MIL E
	dezanove

	MEMBROS AUSENTES:
	DELIBERAÇÕES DIVERSAS


