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No dia dezassete 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  09:35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a 

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

                      

Período de antes da ordem do dia

O Presidente deu conta da situação causada pelas chuvadas da noite anterior, que 

foi dramática e poderia ter causado mortes. A situação deveu-se a chuvas intensas 

muito localizadas, na zona oeste, entre as freguesias de São Bartolomeu e Altares. 

Nestas freguesias a água saiu do leito das ribeiras e formaram-se ribeiras onde 

elas não existiam o que causou grandes prejuízos a vários lavradores e destruição 

de várias vias. Estão estradas fechadas em São Bartolomeu, Santa Bárbara e Doze 

Ribeiras, em que os danos atingem grandes valores. Outra situação associada foi a 

entrada de água em várias casas.  As ribeiras levaram quatro pontes causando 

várias situações de risco. O grande problema tem que ver com a insuficiência de 

escoamento de algumas pontes e vias.

Deu ainda conta que o Serviço Municipal de Proteção Civil funcionou muito bem em 

termos de atuação, mas que existe uma grande necessidade de haver investimento 

em termos de prevenção.

O Vereador Miguel Bezerra levantou uma questão sobre o apoio atribuído para as 

obras no edifício escolar de São Bartolomeu de Regatos. O Presidente esclareceu 

que todos os contratos de comodato foram feitos de modo a ceder os edifícios às 

respetivas juntas de freguesia, com exceção de quatro que já haviam sido cedidos 

a  outras  instituições,  cujos  contratos  foram  revogados  a  favor  das  Juntas  de 

Freguesia. Entretanto, a Câmara Municipal já tinha sido deliberado atribuir o apoio 

à Academia Time Step quando se fez a alteração do contrato de comodato a favor 

da Junta de Freguesia, não havendo necessidade de alterar.
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Período da Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 10 da reunião ordinária pública de 17-05-2019.------------

- A ata foi retirada devendo ser reagendada para a próxima reunião.---------------

1.2.   Aprovação da ata n.º 11 da reunião ordinária de 6-06-2019.-------------------------

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

2. 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

2.1 Ent. 13442 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto 

Santo,  solicitando apoio financeiro destinado às deslocação de atletas à ultima 

prova  do  circuito  nacional.  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 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 apoio no valor proposto (€500,00)------

(359/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Ent. 14440 - Pedido da Associação Açoriana de Criadores do Cão Barbado 

da Ilha Terceira, solicitando apoio financeiro destinado à realização dos eventos 
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que  decorrerão  em  2019.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de 

€3.500,00. 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 apoio  no valor 

proposto (€3.500,00) (360/2019/CMAH) --------------------------------------------------------

2.3 Ent. 14804 - Pedido da Associação de Mordomos das Festas Tradicionais 

da Ilha Terceira,  solicitando apoio financeiro  destinado às várias atividades da 

associação.  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 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 apoio no valor proposto (€500,00)------------

(361/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.4  Ent.  4522  -  Pedido  da  Tuna  Académica  Sons  do  Mar,  solicitando  apoio 

financeiro  destinado  à  realização  do  Festival  de  Tunas  –  V  Noites  de  Bruma. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.742,35. 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 apoio no valor proposto (€1.742,35)(362/2019/CMAH)-----

2.5 Ent. 5491 - Pedido da Associação Miratecarts, solicitando apoio financeiro e 

em espécie (cedência do teatro e respetivo apoio logístico) para realização da 8ª 

edição do “+JAZZ”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €6.000,00. 

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 apoio no valor proposto (€6.000,00)---

(363/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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3. Protocolos

3.1 Int. 1474 – Renovação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Angra  

do  Heroísmo  e  a  Associação  do  Heroísmo  e  a  Associação  Humanitária  de 

Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, para a assistência a banhistas 

nas Zonas Balneares e Piscinas Municipais  no decurso do ano de 2019.  Para 

deliberação do órgão executivo municipal,  nos termos da alínea o) 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 renovação deste protocolo.(364/2019/CMAH)------------

INFORMAÇÕES

4. Documentos para conhecimento

4.1 Ent. 8297 – E-mail da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, 

agradecendo pela disponibilidade de acolhimento do grupo do projeto Erasmus +,  

Job opportunities for young people across Europe,  que decorreu de 13 a 18 de 

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

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

4.2 Ent. 8419 – E-mail do Tribunal de Contas, remetendo o relatório n.º 13/2019, 

respeitante  à  vistoria  interna  às  contas  dos  Serviços  Municipalizados.  Para 

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou 

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

4.3  Ent.  8440  –  Ofício  do  Instituto  Histórico  da  Ilha  Terceira,  remetendo  o 

relatório  de contas de 2018 e as propostas de atividades para o ano de 2019. 

Agradece por todo o apoio concedido pela Edilidade. Para conhecimento do órgão 

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

Recrutamento  de  quatro  assistentes  operacionais  –  emissão  de  parecer 

favorável

Ent. 7334 – Ofício dos Serviços Municipalizados, no sentido de o órgão executivo 

dar  parecer  favorável  quanto  ao  recrutamento  de  quatro  assistentes 

operacionais a afetar à Unidade de Resíduos e Limpeza Urbana, para que seja 

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

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.  -  A  Câmara 

Municipal,  por  unanimidade,  deliberou  emitir  parecer  favorável.

(365/2019/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

Atribuição de medalhas

Proposta de Atribuição de Medalha de Mérito Cultural a  Luís Rafael Martins do 

Carmo. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 

votos a favor. (366/2019/CMAH) -----------------------------------------------------------------

Proposta de Atribuição de Medalha de Mérito Cultural, pelos 50 anos do  Grupo 

Coral  do  Raminho.  -  A  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.

(367/2019/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas dez horas e 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, 17 de junho de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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