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No dia quinze de novembro 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  11:15  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 questionou o ponto de 

situação  do  pagamento  dos  apoios  aos  clubes.  Manifestou  ainda  a  sua 

preocupação quanto à saída do coordenador da Startup Angra, uma vez que esta 

entidade é um dos nichos de empreendedorismo mais importantes do país. ----------

O Vereador Guido Teles informou que se irá tratar do pagamento ainda no corrente 

ano. Relativamente à Startup informou que o contrato com o TERINOV termina em 

dezembro, informou que houve uma proposta para integrar o quadro de pessoal, a 

qual foi recusada uma vez que não satisfaz as pretensões quanto ao vencimento 

que é tabelado para a administração. -------------------------------------------------------------

O Presidente  informou que  foi  adjudicada  a  elaboração  de  um guia  turístico  à 

empresa "Foge Comigo". -----------------------------------------------------------------------------

Por último o Presidente informou que a recente visita a Tulare correu bem, que nas 

questões  municipais  estava  tudo  consolidado,  com  relacionamento  entre  as 

Universidades dos Açores e de Fresno e que também tinha sido possível esclarecer 

as questões da cooperação e avaliação dos intercâmbios. ---------------------------------

Ordem do dia
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 22 da reunião ordinária  de 8-11-2019.------------------------

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. 15161 - Pedido Associação de Natação da Região Açores, solicitando 

apoio na cedência das Piscinas Municipais para a realização de competições, nos 

dias 16 e 23 de Novembro, 18 de Janeiro, 08 de Fevereiro e 09 e 23 de Maio 2020.  

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 Vereador Guido Teles.----------------

(660/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 15181 - Pedido do Sport Clube Barbarense, solicitando apoio do técnico 

de luz para realização do evento "Angra Dança esta Noite", bem como a cedência 

do Piano Bar do Centro Cultural  e  de Congressos de Angra do Heroísmo para 

realização  apoio  ao  evento.  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 
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Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Vereador Guido Teles.(661/2019/CMAH)------------------------------------------------

2.3. Ent. 15225 - Pedido da  AGAP - Associação de Empresas de Ginásios e 

Academias  de  Portugal,  solicitando  apoio  na  cedência  de  coffee  break para 

evento a decorrer no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para 

realização de evento. 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 Vereador Guido 

Teles.(662/2019/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

3. Serviços Municipalizados – alteração ao Orçamento e PPI 2019

3.1. Ent. 16154 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo a nona 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. (663/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4. 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

4.1.  Ent.  10865  -  Pedido  da  Comissão  do  Bodo  de  São  Luís  para  2020, 
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solicitando  apoio  na  cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de 

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento a 17 de abril  de 

2020. 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.(664/2019/CMAH)-----------------------------

4.2. Ent. 13443 - Pedido da Marcha Oficial das Sanjoaninas 2020, solicitando a 

cedência do grande auditório do Centro Cultural  e de Congressos de Angra do 

Heroísmo nos dia 16 de fevereiro para realização de evento. 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.(665/2019/CMAH)------------------------------------------------------

4.3. Ent. 15267 - Pedido da  ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas 

Scientiarum Agrariarum, solicitando apoio na cedência do Teatro Angrense, entre 

10 e 14 de março de 2020, para ensaios, decoração e realização do XV Ciclone e 

respetiva receita de bilheteira. 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.

(666/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.4.  Ent.  11816  –  Pedido  da  Estratégias  Criativas,  Sistemas  de  Edição  e 

Comunicação,  Lda.,  solicitando  apoio  para  a  edição  do  livro  “M.  A.  Ferreira 

Deusdado  1858-1918”.  Propõe-se  a  aquisição  de  exemplares  no  valor  de 

€1.000,00. 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, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)---

(667/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------
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4.5. Ent. 13477 - Pedido da  Dionysus - Associação Recreativa e Cultural do 

Porto Judeu, solicitando a alteração do objeto do contrato programa assinado com 

a  autarquia,  e  respetiva  prorrogação  do  prazo  para  construção  de  um  palco 

permanente.  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.(668/2019/CMAH)-------------

4.6. Ent. 13536 - Pedido do Império da Rua de Baixo de São Pedro, solicitando 

adenda ao objeto de contrato programa assinado com a autarquia, para que a 

verba concedida para efeitos de aquisição de loiça possa, igualmente, ser utilizada 

para  aquisição  de  mesas.  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.

(669/2019/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent. 15286 - Pedido do Boavista Club Ribeirinha, solicitando alteração do 

objeto  do  contrato  programa  assinado  com  a  autarquia,  passando  a  verba 

rececionada para deslocação ao Porto a ser aplicada na receção ao Grupo Master 

Eixense. 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.(670/2019/CMAH)----------------------------

5. Contratos interadministrativos

5.1. Ent. 15154 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia  da  Vila  do  Porto  Judeu,  tendo  em  vista  a  execução  da  obra  de 

regularização e pavimentação dos arruamentos municipais do “Caminho da Vila” e 

“Ladeira da Cruz”, no valor total de €7.500,00. 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 
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Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de 

contrato interadministrativo.(671/2019/CMAH)---------------------------------------------

6.  Sistema   de  Controlo  Interno  dos  Serviços  do  Município  de  Angra  do 

Heroísmo.

6.1. Int.  3552 -  Sistema  de Controlo Interno dos Serviços do Município de 

Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos 

conjugados da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º  e alínea j), do n.º 1 do artigo 35.º,  

alínea g), n.º 1 do artigo 25.º, todos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.-----------

É revogado o Sistema  de Controlo Interno dos Serviços do Município de Angra do 

Heroísmo, publicado pelo Regulamento n.º 9/2018 de 11 de maio, publicado no 

Jornal Oficial II Série, n.º 91 de 11 de maio. ----------------------------------------------------

Sobre  esta  matéria  o  Vereador  Guido  Teles  informou  que  se  introduziram 

alterações quanto à imputação de responsabilidade por todos os chefes de divisão 

relativamente  às  despesas  relativas  à  unidade  que  seja  o  serviço  emissor  da 

despesa. Prevê-se ainda expressamente que nas informações prévias de início de 

processos, seja referido se está sujeito ou não a visto de Tribunal de Contas. -------

O Presidente informou que com estas alterações ficava sanada a recomendação 

do Tribunal de Contas aquando do processo referente à Associação Parque de 

Ciência e Tecnologia. ---------------------------------------------------------------------------------

Foram também introduzidas alterações referentes às questões de faturação do 

sistema de abastecimento de água dos Serviços Municipalizados, na sequência 

das alterações realizadas no tarifário. ------------------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles especificou que se introduziram alterações referentes aos 

procedimentos gerais de cobrança coerciva do Município e foram criadas normas 

específicas para os Serviços Municipalizados. ------------------------------------------------

Por  último,  o  Presidente  informou  que  foram  aditados  novos  artigos,  um 

relacionado como a elaboração dos relatórios de riscos de corrupção e infrações 

conexas, que remete para as chefias a sua execução, e o outro relativo ao código 

de conduta em relação aos funcionários, nomeadamente a proibição de aceitar 

presentes e ou contratação de serviços a funcionários. -------------------------------------
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-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  o  sistema  de  controlo 

interno  dos  serviços  do  Município   agora  proposto  e  revogou  o  que  foi 

publicado pelo Regulamento n.º  9/2018 de 11 de maio no Jornal  Oficial  II 

Série. Mais deliberou submeter o documento à Assembleia Municipal também 

para aprovação, nos citados termos legais. (672/2019/CMAH) -----------------------

7. Relatórios de  Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de 

Angra do Heroísmo

7.1. Int. 3553 - Proposta de Deliberação que aprova os Relatórios de  Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Angra do Heroísmo. Para 

deliberação nos termos Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da 

Corrupção, de 1 de julho de 2009, publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º  

140, de 22 de Julho de 2009 e do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas do Município de Angra do Heroísmo. -  A Câmara Municipal, 

por unanimidade, aprovou os relatórios da Edilidade respeitante aos anos de 

2017  e  2018.  Os  mesmos  vão  ser  enviados  à  Assembleia  Municipal  para 

conhecimento.(673/2019/CMAH)-----------------------------------------------------------------

8. Regulamentos

8.1. Int. 3554 - Proposta de 2.º alteração ao Regulamento Municipal de taxas de 

Angra  do Heroísmo. Para deliberação nos termos das alíneas b) e g), n.º 1 do 

artigo 25.º em conjugação com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com 

esta proposta e deliberou submeter  a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos citados termos legais.(674/2019/CMAH)---------------------------------

INFORMAÇÕES
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9. Documentos para conhecimento

9.1. Int. 3443 – Alteração n.º 20 ao Orçamento da Câmara Municipal e 19 .ª às 

Grandes  Opções  do  Plano  -  2019.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo 

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

9.2.  Ent.  16059  –  Ofício  do  Regimento  de  Guarnição  n.º  1, agradecendo  a 

disponibilidade e colaboração prestadas aquando da realização da cerimónia do 

Juramento de Bandeira do 7.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do 

Exército de 2019. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara 

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

9.3.  Ent.  16060 – Ofício  da  AIPA – Associação dos  Imigrantes nos  Açores, 

agradecendo pela colaboração concedida tanto a nível logístico como financeiro, 

aquando da realização do “Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural em Angra do 

Heroísmo”.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara 

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

Fora da agenda

Benefícios fiscais em regime contratual – Boutique Hotel Teatro – Tasca

das Tias, Lda.

Ent. 15374 - Ofício n.º SAI/SDEA/516/2019, de 21-10-20197, da SDEA – Sociedade 

para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER, solicitando parecer prévio 

relativamente ao processo de candidatura apresentado pela empresa  Tasca das 

Tias Lda, relativamente a um projeto de requalificação de dois edifícios, em estado 

degrado, na Rua da Esperança, freguesia da Sé, com vista à transformação num 

empreendimento turístico denominado Boutique Hotel Teatro. O investimento total 

previsto cifra-se em € 2.656.604,39, sendo, por isso, enquadrado como projeto de 

investimento relevante, nos termos do artigo 2.º n.º 1 do Decreto Regulamentar 
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Regional  n.º  9/2014/A,  de  27  de  junho,  alterado  e  republicado  pelo  Decreto 

Regulamentar Regional n.º 12/2015/A, de 23 de junho, conjugado como n.º 3 do 

artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/A, de 7 de janeiro. --------------

É proposta a concessão dos seguintes benefícios fiscais, nos termos das alíneas b) 

e c) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2014/A, de 27 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/A, 

de 23 de junho:-------------------------------------------------------------------------------------------

a) Isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por um período de dez 

anos aos prédios utilizados pelo promotor na atividade desenvolvida no âmbito do 

projeto;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Isenção total do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis (IMT) relativamente aos imóveis adquiridos pelo promotor destinados ao 

exercício da sua atividade no âmbito do projeto.------------------------------------------------

Para deliberação nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33 .º e alínea e) do 

n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação que lhe deu 

a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e remessa à Assembleia Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, concordou com o proposto e deliberou submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal.(675/2019/CMAH) -------------------------------

Terceira   revisão ao Orçamento da Câmara Municipal para 2019  

Int. 3570 - Terceira revisão ao Orçamento da Câmara Municipal, para o ano de 

2019. Para deliberação do órgão executivo municipal, e submissão à aprovação do 

órgão deliberativo municipal, nos termos conjugados da alínea c), n.º 1 do artigo 

33.º e alínea a), n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.  

- A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou esta revisão e deliberou 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal.(676/2019/CMAH)-----------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas doze horas e dez 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, 15 de novembro de 2019.--------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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