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No dia três de abril 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 

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

Pelas  09:30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a 

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

                      

Antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Presidente  fez  o  ponto  da  situação  da 

pandemia COVID-19 durante a última semana, tendo-se verificado que a cadeia de 

transmissão local  em São Mateus está contida. No entanto, surgiram potenciais 

focos nas Fontinhas e nos Biscoitos que se encontram a aguardar os resultados de 

análises. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que nesta última semana o Serviço Municipal de Proteção Civil  cedeu 

material de proteção individual e de desinfeção a diversas instituições. -----------------

Solicitou que os membros do executivo se pronunciassem sobre a prestação do 

Município até o momento. ----------------------------------------------------------------------------

O Vereador  Paulo Lima entende que se  tem tomado as  medidas adequadas e 

atempadas para o bom funcionamento dos serviços prestados à população. ----------

O Vereador Miguel Bezerra entende que a tomada de posição dianteira referente ao 

adiamento e cancelamento de eventos, deixou uma mensagem de clara orientação 

que tem sido seguida por outras entidades. -----------------------------------------------------

Em termos dos serviços de resíduos e de água,  têm sido prestados dentro da 

normalidade.  Salientou  o  atempado  fornecimento  de  material  às  entidades 

parceiras da proteção civil, nomeadamente, bombeiros e polícia. -------------------------

A Vereadora  Raquel  Ferreira  informou  que  as  equipas  que  coordena  estão  a 

funcionar dentro da normalidade, embora se registe uma diminuição de serviço, 

mais precisamente nos resíduos. -------------------------------------------------------------------
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Referiu que os serviços em colaboração com as juntas de freguesia estão a fazer o 

levantamento  dos buracos nas vias  decorrentes  das  intervenções  dos Serviços 

Municipalizados, para se iniciar de imediato a reparação. -----------------------------------

O Vereador Marcos Couto referiu que, do ponto de vista da Câmara Municipal, as 

coisas  estão  a  correr  bem  em  termos  de  organização  e  articulação  entre  as 

diversas entidades. -------------------------------------------------------------------------------------

Manifestou preocupação com as consequências do confinamento social por mais 

30 dias, quer do ponto de vista económico, quer da capacidade de resposta do 

serviço de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------

Em seu entender a autarquia está a por em marcha um bom plano de intervenção, 

com  medidas  importantes  para  mitigar  a  situação  social  e  económica  que  as 

famílias vão enfrentar muito brevemente. --------------------------------------------------------

O Presidente reiterou também a sua preocupação com o futuro, uma vez que a 

atual situação vai deixar muitas sequelas sociais e económicas, a autarquia tem de 

se preparar para injetar recursos na economia através do fomento da realização de 

pequenas obras em todas as freguesia, que permita a captação de mão de obra 

para esta vertente. --------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles referiu que em termos contraordenacionais verifica-se uma 

redução substancial de reclamações. -------------------------------------------------------------

Entende  que  autarquia  tomou  medidas  adequadas  em  devido  tempo,  como  o 

encerramento dos espaços públicos, suspensão dos prazos, foram importantes e 

um exemplo para a população, para promoção do afastamento social, fundamental 

nesta situação. ------------------------------------------------------------------------------------------

Por outro lado, salientou o trabalho realizado em matéria de higiene e segurança no 

trabalho e no fornecimento de meios e material às entidades parceiras da proteção 

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

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS
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1.1. Aprovação da ata n.º 7 da reunião ordinária de 27-03-2020.-------------------------

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, 

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.  25  – Pedido de licença especial  de ruído,  efetuado pelo Sport  Clube 

Barreiro do Porto Judeu, para o dia 4 de janeiro de 2020, destinada a música ao 

vivo, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos 

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de 

Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (176/CMAH/2020)------------------------------------------------------------------------

2.2  Ent.  577  –  Pedido  de  licença  de  ocupação  da  via  pública,  efetuado  pela 

FRATERUNE – Associação a Fraternidade que Nos Une, para os dias  17, 18, 

19 e 20 de janeiro de 2020, destinada a contentor, para ratificação do ato praticado 

pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º,  

n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (177/CMAH/2020)--------
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2.3 Ent. 870 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela  Associação Todo-o-Terreno 

da Ilha Terceira, para os dias 28 e 29 de fevereiro de 2020, destinada ao passeio 

de Todo o Terreiro – Longitude 027–2020, para ratificação do ato praticado pelo 

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, 

alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de  

12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (178/CMAH/2020---------

2.4 Ent. 1660 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Clube Náutico 

de  Angra  do  Heroísmo,  para  o  dia  6  de  fevereiro  de  2020,  destinada  a 

comemoração do Dia de Amigas, para ratificação do ato praticado pelo Presidente 

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do 

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de 

setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (179/CMAH/2020)--------

2.5 Ent.  2018 – Pedido de suspensão de trânsito  para a Vila de S.  Sebastião,  

efetuado pela  Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas,  para o 

período de 14 a  20 de fevereiro  de  2020,  destinado a  trabalhos no âmbito  da 

Empreitada de Reabilitação do Pavimento, para ratificação do ato praticado pelo 

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, 

alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (180/CMAH/2020) --------

2.6 Ent. 3891 – Pedido de suspensão de trânsito para a Rua da Oliveira, freguesia 

da Sé, efetuado pelo Centro de Oncologia dos Açores, para o dia 21 de março de 

2020,  destinada  a  limpeza  e  reparação  da  fachada,  para  ratificação  do  ato 

praticado pelo  Presidente  desta  Câmara Municipal,  nos  termos conjugados dos 

artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei 

n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 
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ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade. 

(181/CMAH/2020) --------------------------------------------------------------------------------------

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.  2219 -  Pedido do  Grémio Atlântico -  Associação Cultural,  Cívica e 

Solidária, solicitando apoio na cedência de cavaletes, e respetivo transporte, para 

evento que irá decorrer no dia 24 de abril na Sala dos Canhões, Pousada de São  

Sebastião. 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, autorizou este pedido. (182/CMAH/2020)------------

3.2  Ent.  3474  -  Pedido  da  Universidade  dos  Açores,  solicitando  apoio  na 

cedência do grande auditório, sala de formação e foyer do Centro Cultural e de 

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  de  evento  "Fundamental 

cosmology  from  the  ELT  and  space”  -  IV  Azores  School  on  Observational 

Cosmology  /  VI  Azores  International  Advanced  School  in  Space  Science",  que 

decorrerá entre 1 e 5 de setembro. 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,  autorizou  este  pedido. 

(183/CMAH/2020) --------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Ent. 16951 - Pedido do  Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio o 
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Baloiço, solicitando apoio na cedência do grande auditório do Centro Cultural e de 

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo,  e  respetiva  logística  de  som,  luz  e  apoio 

técnico,  para  realização  da  festa  de  Natal  a  decorrer  a  5  de  dezembro.  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, autorizou este pedido. (184/CMAH/2020)----------------------------------

3.4 Ent. 2330 – Pedido da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, solicitando apoio 

para aquisição de t-shirts tendo em vista a promoção da cultura taurina. Propõe-se 

a atribuição de um apoio no valor de €660,00. 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 (€660,00). (185/CMAH/2020)----------------------------------------------

4. Atribuição de apoios – pedidos de prorrogação de prazo

4.1 Ent. 1590 - Pedido da Filarmónica Recreio de Sta. Bárbara, solicitando a 

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado 

com a autarquia. 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, autorizou este pedido.(186/CMAH/2020).------------

4.2 Ent. 16288 - Pedido do Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira, solicitando 

a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado 

com a autarquia. 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, autorizou este pedido.(187/CMAH/2020) ------------
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5.  Utilização  das  arrecadações  do  Pavilhão  Municipal  de  Desportos  – 

renovação de contratos

5.1  Int.  624  –  Renovação  dos  contratos  de  comodato  para  a  utilização  das 

arrecadações sob a bancada central, no corredor do rés-do-chão norte do 

Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo, nos termos da cláusula 

segunda dos respetivos contratos. Para aprovação 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  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

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

contratos em causa. (188/CMAH/2020). -------------------------------------------------------

6. Adesão à solução de fatura eletrónica na Administração Pública

6.1 Int. 1050 – Minuta de contrato com a Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, I.P., para adesão à fatura eletrónica.  Para aprovação do 

órgão executivo municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

123/2018, de 28 de dezembro e dos n.os 1 e 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta 

minuta de contrato. (189/CMAH/2020)----------------------------------------------------------

7. Alteração ao Sistema de Controlo Interno dos Serviços do Município de 

Angra do Heroísmo     

7.1  Int.  1027  -  Alteração  ao  Sistema  de  Controlo  Interno  dos  Serviços  do 

Município  de  Angra do Heroísmo e  Alterações  e  Republicação da Norma de 

Controlo Interno dos Serviços do Município de Angra do Heroísmo, aprovados pelo 

Regulamento n.º 26/2019, de 4 de dezembro de 2019. Para análise. -  A Câmara 

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  o  documento  e  deliberou  enviar  à 

Assembleia Municipal também para aprovação. (190/CMAH/2020).-----------------

8. TERAMB, EM – Adenda ao contrato programa
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8.1 Ent. 2664 – Adenda ao contrato programa celebrado entre a TERMAB, EM, 

o Município de Angra do Heroísmo e o Município da Praia da Vitória,  para 

2020.  Para  aprovação  do  órgão  executivo  municipal,  nos  termos  da  Lei  n.º 

50/2012, de 31 de agosto, e posterior envio à aprovação da Assembleia Municipal.  

-  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta adenda ao contrato e 

deliberou  enviar  à  Assembleia  Municipal  também  para  aprovação. 

(191/CMAH/2020)--------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES

9. Documentos para conhecimento

9.1 Ent. 12816 – Relatório de atividades da Escola Básica e Secundária Tomás 

de Borba, no  âmbito  do apoio concedido pela  Edilidade através da Cáritas ao 

projeto educativo pós letivo 2018/2019. Para conhecimento do órgão executivo. - A 

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

9.2  Ent.  4366  –  Ofício  da  Secretária  Regional  da  Saúde,  agradecendo  pelo 

inestimável  contributo  para  com os Açores,  no  combate  à pandemia  pelo  novo 

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

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

9.3 Int. 1098 –  Balanço Social relativo ao ano de 2019. Para conhecimento do 

órgão  executivo.  -  A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  e  remete  à 

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

9.4 Int. 1095 – Sétima alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, da 

Câmara Municipal para 2020. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------
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FORA DE AGENDA

Int.  1171 -  Proposta de  medidas a implementar  em execução do Estado de 

Emergência  e  os  respetivo  impactos  para  a  atividade  cultural,  a  atividade 

económica e a atividade desportiva das coletividades e dos atletas apoiados 

pelo  Município  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  aprovação  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,  aprovou  a  proposta. 

(192/CMAH/2020). ------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião,  pelas dez horas e cinquenta 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, 3 de abril de 2020. ----------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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