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No dia dezoito de outubro 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Vereador Marcos Couto chamou a atenção 

para  a  deficiente  divulgação  dos  espetáculos  realizados  no  Centro  Cultural 

promovidos pela autarquia,  referindo-se em especial  a espetáculos com artistas 

vindos de fora da ilha e propôs a realização de publicidade nas rádios. -----------------

O Vice-Presidente informou que se irá analisar a situação. ---------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou se existia mais alguma informação sobre o 

voo Madrid/Terceira/Madrid. -------------------------------------------------------------------------

O Vice-Presidente informou que apenas tinha conhecimento do que era público, 

que estava em curso um ajuste direto. ------------------------------------------------------------

No âmbito da ação do empreendedorismo social que se encontra inscrita já hà dois 

anos no orçamento, o Vereador Marcos Couto propôs a criação de um fundo de 

"business  angels"  à  semelhança  da  criada  pelo  Governo  Regional,  ou  seja,  a 

autarquia assegura o financiamento e o privado associava-se a uma empresa de 

empreendedorismo  social  para  submeter  o  projeto  e,  posteriormente,  o  valor 

concedido seria restituído à autarquia num período a determinar. -------------------------

O Vice-Presidente propôs que o assunto fosse novamente abordado na próxima 

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

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS
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1.1. Aprovação da ata  n.º 19 da reunião ordinária pública de 4-10-2019.------------

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. 12728- Pedido dos  Veteranos de São Mateus da Calheta,  solicitando 

utilização do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva isenção de 

taxas, para a realização de treinos regulares da época desportiva 2019/2020, todas 

as  sextas-feiras  ,das  19h30  às  21h00.  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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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.(600/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.2.  Ent.13585  -  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira, 

solicitando utilização da Sala  da Comunicação Social  no  Pavilhão Municipal  de 

Desportos e respetiva isenção de taxas, para a realização de uma reunião, no dia 

21 de setembro, das 14h30 às 16h30. 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 
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nos termos conjugados da alínea c) do art.º 5.º, alínea c) 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.(601/2019/CMAH--------------------------------------------------------

2.3. Ent.13845 - Pedido da  Associação Patinagem da Ilha Terceira, solicitando 

utilização da sala reuniões no Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção 

de taxas, para a realização de uma formação, nos dias 4, 5 e 6 de Outubro. 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 c) do 

art.º 5.º, alínea c) 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.

(602/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 14086 - Pedido da Associação Basquetebol da Ilha Terceira, solicitando 

utilização do sala de reuniões do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do 

Heroísmo  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a  realização  de  uma reunião  de 

treinadores, no dia 3 de outubro, das 21h30 às 23h00. 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 c) do art.º 5.º, alínea c) 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.(603/2019/CMAH)----------------------------------

2.5.  Ent.  11831  -  Pedido  da  Cooperativa  Praia  Cultural,  solicitando  o  apoio 

através da cedência da máquina de manutenção dos relvados sintéticos e respetivo 

operador,  para  a  realização  de  uma  manutenção  especializada,  dos  relvados 

sintéticos sob a gestão do Município da Praia da Vitória. Para ratificação do órgão 

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei  
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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.

(604/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.6.  Ent.  12924  -  Pedido  da  Irmandade  Nossa  Senhora  do  Livramento, 

solicitando  a  cedência  dos  jogos  tradicionais  para  o  5.º  Encontro  de  Jogos 

Tradicionais da Ilha Terceira, integrado nas comemorações do 166º aniversário da 

instituição, previsto para o dia 7 de setembro. Para ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 e 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 Vereador Guido Teles.(605/2019/CMAH)-------------

2.7. Ent. 13739 - Pedido da Direção Regional dos Assuntos do Mar, solicitando o 

apoio  através  da  cedência  da Sala  de  Formação n.º3  do Centro  Cultural  e  de 

Congressos de Angra do Heroísmo, para a realização 5.ª reunião regional de águas 

balneares, no dia 29 de outubro, das 09h00 às 17h00. Para ratificação do órgão 

executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 e 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  Vereador  Guido  Teles.

(606/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 14604 – Pedido do Grupo Filarmónico Nossa Senhora das Mercês da 

Casa do Povo da Feteira, solicitando a cedência de 45 cadeiras, para o ensaio e 

concerto final do “II Estágio Musical”. Para ratificação do órgão executivo municipal 

nos termos da alínea u) do n.º 1 e 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 Vereador Guido Teles.(607/2019/CMAH)-------------

3. Atribuição de prémios de mérito escolar
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3.1. Ent.10909 – Atribuição de prémio de mérito escolar no valor de €1 000,00, a  

Valéria Eduarda Silva da Rosa, aluna com melhor média final do 12.º ano do ano 

letivo 2018/2019 da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo. 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  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da 

Edilidade.(608/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent.10980 – Atribuição de prémio de mérito escolar no valor de €1 000,00, a  

Maria José Santos Silva, aluna com melhor média final do 12.º ano do ano letivo 

2018/2019 da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. 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 

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(609/2019/CMAH)----------

3.3. Ent.11179 – Atribuição de prémio de mérito escolar no valor de €1 000,00, a 

Rafaela Moreira Pinto,  bem como a Nadja Silveira Vieira,  alunas com melhor 

média final do 12.º ano do ano letivo 2018/2019 da Escola Profissional INETESE 

Açores,  sendo que as duas tiveram a mesma média.  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  Interesse 

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(610/2019/CMAH)----------

3.4. Ent. 11368 – Atribuição de prémio de mérito escolar no valor de €1 000,00, a  

Leonor Mesquita Patrocínio, aluna com melhor média final do 12.º ano do ano 

letivo 2018/2019 da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba. 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.(611/2019/CMAH)----------

4. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e ao PPI

4.1. Ent. 14295 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo  a oitava  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  daqueles 

Serviços.(612/2019/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. 13724 – Pedido da Associação de Avicultores da Terceira, solicitando 

apoio logístico para o “V Concurso Pombos Atlântico”. Para deliberação do órgão 

executivo  municipal  nos  termos  da  alínea  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 Incentivo a Atividades 

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido.(613/2019/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 14737 - Pedido das Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde do Espírito 

Santo, solicitando  utilização  do  tanque  pequeno  das  Piscinas  Municipais  e 

respetiva  isenção  de  taxas,  para  a  realização  da  atividade  de  hidroterapia  na 
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época 2019/2020, com carácter regular semanal, às quartas-feiras, entre as 15h30 

e as 16h30. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas 

o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos 

termos conjugados da alínea a) do art.º 5.º, alínea a) 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 1 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. -  A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(614/2019/CMAH)-------------

6. Empreitada de Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo

6.1.  Ent.  13219  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara 

Municipal ao órgão executivo municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º  

33.º  do  Regime  Jurídico  das  Entidades  Intermunicipais  e  do  Associativismo 

Autárquico, no que respeita à aprovação da minuta do 3.º adicional ao contrato da 

Empreitada de Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo. -  A 

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  do  adicional  ao 

contrato em causa.(615/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------

7. Protocolos e contratos interadministrativos – abertura de época de 

candidaturas e valor por projeto

7.1. Int. 3084 - Proposta do Presidente da Câmara para a abertura de época de 

candidaturas para os contratos interadministrativos, entre 21 de outubro e 29 

de novembro de 2019, bem como a fixação do valor máximo de €20.000,00 por 

projeto, nos termos dos artigos 119.º e 120 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

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

(616/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

7.2. Ent. 7651 – Protocolo a celebrar entre o Município,  o INOVA – Instituto de 

Inovação Tecnológica dos Açores e o Centro de Fisioterapia de Angra , tendo 

em vista a realização por parte do INOVA e enquadrados no Projeto i-TERMAL – 

Inovação em Termalismo e Turismo Termal, de trabalhos de investigação aplicada, 
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desenvolvimento  e  valorização  dos  recursos  termais  da  Ilha  Terceira,  mais 

especificamente, do furo do Caminho do Posto Santo, propriedade dos SMAH e 

implantado em terrenos propriedade de sócio-gerente do CFA. Para aprovação da 

minuta pelo órgão executivo municipal nos termos do n.º 2 do art.º 23.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,  aprovou  a 

celebração deste protocolo.(617/2019/CMAH)-----------------------------------------------

7.3. Ent.  14753 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo a celebrar 

com a Junta de Freguesia dos Altares, tendo em vista a alteração ao objeto do 

contrato  inicial,  passando  a  ser  para  “execução  do  projeto/obra  relativo/a  à 

reabilitação  da  sede  da  Junta  de  Freguesia,  das  Canadas  do  Barreiro  e  do 

Castelhano e da Canada Vale do Junco”.  Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos dos artigos 117.º, 118.º, 119.º e 120.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, aprovou este aditamento 

ao contrato interadministrativo.(618/2019/CMAH)-----------------------------------------

8. Tabela de taxas

8.1.  Int.  3020  -  Informação  do  Gabinete  Técnico  no  sentido  de  ser  ou  não 

atualizada a  tabela de taxas  em função do índice de inflação. Para decisão do 

órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 17º da Tabela de Taxas da 

Câmara  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade, deliberou não atualizar a tabela.(619/2019/CMAH)---------------------

9. Processo disciplinar

9.1. Int. 2207 - Processo disciplinar de funcionário adstrito à Unidade de Desporto 

e Promoção da Qualidade de Vida por violação dos deveres de zelo, obediência e 

correção. Para deliberação a aplicação da pena de 180 (cento e oitenta) dias de 

suspensão, nos termos do n.º 4 do artigo 181.º da Lei de do Trabalho em Funções 
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Pública. -  A Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto, com 4 

votos a favor, deliberou aplicar a pena proposta.(620/2019/CMAH)-----------------

INFORMAÇÕES

10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent. 11760 – E-mail da  Cáritas da Ilha Terceira, remetendo o relatório de 

atividades,  avaliação  do  Projeto  Quadrante  e  também  financeiro.  Para 

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -   A  Câmara  Municipal  tomou 

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

10.2.  Ent.  13672 –  Notificação do  Tribunal  de  Contas -Secção Regional  dos 

Açores, respeitante ao relatório n.º 4/2019 – auditoria à adesão do Município de 

Angra do Heroísmo à PCTTER – Associação Parque de Ciência e Tecnologia da 

Ilha Terceira (apuramento de responsabilidade financeira). Para conhecimento do 

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

10.3. Ent. 14020 – Ofício das  Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde Espírito 

Santo, agradecendo pelo Município ter sido parceiro na Campanha “Setembro – 

Mês da Prevenção do Suicídio”. Para conhecimento do órgão executivo municipal.-

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

10.4. Ent. 14044 – Ofício do Comandante cessante do Regimento de Guarnição 

n.º 1, apresentando cumprimentos de despedida e agradecendo por todo o apoio 

prestado  durante  o  exercício  das  suas  funções.  Para  conhecimento  do  órgão 

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

10.5. Ent. 14303 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

no sentido de ser dado conhecimento à Assembleia Municipal  do compromisso 
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anual  com  a  aquisição  de  serviços  de  assistência  técnica  e  manutenção  e 

consultoria eletrónica dos PT’S – 3 anos (2020 a 2022). Para conhecimento do 

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

documento  vai  ser  enviado   à  Assembleia  Municipal  também  para 

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

10.6. Ent. 14305 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

no sentido de ser dado conhecimento à Assembleia Municipal  do compromisso 

anual com a aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica do sistema 

de gestão do LMAH - “LabWay-LIMS” – 3 anos (2020 a 2022). Para conhecimento 

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

documento  vai  ser  enviado  à  Assembleia  Municipal  também  para 

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

10.7.  Int.  3065 –  Décima quarta alteração às Grandes Opções do Plano  da 

Câmara Municipal, para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal.----

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

10.8.  Int.  3066 –  Décima quinta  alteração às Grandes Opções do Plano  da 

Câmara Municipal, para 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal.----

 A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas onze horas e trinta 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, 18 de outubro de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _________________________________
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