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No dia três de julho de dois mil e vinte realizou-se na Sala de Sessões do edifício 

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

Heroísmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas 09:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. --- 

Antes da ordem do dia

O Presidente referiu que existe necessidade urgente de se debater o assunto das 

festividades,  que  para  além  do  incómodo  caminha  para  o  insustentável, 

nomeadamente  a  realização  das  touradas  à  corda.  Durante  o  estado  de 

calamidade,  em  vigor  até  ao  dia  15  de  julho,  não  há  condições  para  a  sua 

realização, mas há que decidir sobre o que fazer depois de terminar este período. 

Ficou decidido aguardar até ao dia 15 para se analisar o assunto e até lá todos os 

espetáculos promovidos pela Autarquia devem continuar suspensos. -------------------

O Presidente sugeriu fazer-se uma reunião especifica com a empresa contratada 

para  o  estudo  referente  aos  transportes  aéreos,  por  videoconferência,  com 

participação da referida empresa e da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo.

Também informou que o edifício do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo 

tinha ficado excluído de qualquer apoio. Sugeriu que se faça uma visita ao edifício, 

para que todos possam ver a obra e discutir os conteúdos para o mesmo. -------------

O Vereador Marcos Couto alertou que o acesso à água na nova zona de banhos do 

Fanal estava perigoso e que tem estado a receber vários relatos de pessoas que se 

tem ferido, em especial no acesso à água. ------------------------------------------------------

O Presidente lembrou o interesse na aquisição de uma máquina de pressão, que 

funciona com água do mar para servir na limpeza, em especial dos acessos, de 

todas as zonas balneares do concelho. -----------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou sobre a evolução do Prémio Municipal de 

Empreendedorismo. O Vereador Guido Teles informou que o pagamento foi feito à 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. --------------------------------------------------
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Relativamente ao tema do Empreendedorismo o Vereador Marcos Couto referiu 

que este era um assunto que gostaria de deixar pelo menos encaminhado, visto 

que já entrámos em fase final de mandato. O Vereador Guido Teles informou que o 

assunto estava em análise jurídica e financeira e que o parecer era claro de que a 

lei não o permite. O Presidente interveio dizendo que a lei não o permite, mas que 

existem parcerias que podem ser  exploradas,  tendo ficado de ser  contactada a 

Cáritas visto ser uma entidade que tem apresentados vários sucessos nessa área. -

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º  16 da reunião ordinária  de 18-06-2020.  -  A Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, a ata. ------------------------------------------

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. Int. 1655 - Concessão de apoio às Juntas de Freguesia do Concelho de Angra 

do Heroísmo para a  Distribuição do Bodo. Para ratificação do órgão executivo 

municipal, nos termos da alínea e) do artigo 23.º e 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 

3



Apoio a Atividades Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal. 

(318/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent.  13880  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara 

Municipal ao órgão executivo municipal, tendo em vista a ratificação do despacho 

emanado pelo mesmo, datado de 29/06/2020, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do 

Regime Jurídico das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, no 

que respeita à aprovação da minuta do  5.º aditamento ao Acordo referente às 

Carreiras  Urbanas  147  (Interparques)  e  148  (Corpo  Santo/Hospital), 

prorrogando  o  prazo  do  acordo  até  30/06/2021.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal.

(319/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.3.  Ent.  7899  -  Comunicação  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do 

Heroísmo, remetendo a 7.ª alteração ao Orçamento e PPI 2020. Para ratificação, 

da aprovação da mesma, pelo Conselho de Administração daqueles serviços, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - 

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados.(320/2020/CMAH)------------------

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. 7032 – Minuta do contrato programa a celebrar com a Obra Social Madre 

Clara Açores – Colégio de Santa Clara, para atribuição de um apoio no valor de 
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€ 825,31 (oitocentos e vinte e cinco euros e trinta e um cêntimos) à instituição em 

causa, nos termos do artigo 3.º do Regulamento n.º 5/2020, de 19 de maio, que 

aprova o Regime de Concessão de Apoios Excecionais às Famílias e à retoma da 

Atividade  Económica.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a 

minuta do contrato programa, assim como a atribuição do subsídio proposto.

(321/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4. Contratos Interadministrativos

4.1.  Ent.  6810  –  Minuta  do  Contrato  Interadministrativo  a  celebrar  com as 

Juntas de Freguesia,  cujo objeto é a delegação de competências nas mesmas 

no que respeita ao atendimento presencial de público com vista à cobrança das 

rendas de habitação social e das tarifas de consumo de água. 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade, 

aprovou a minuta do contrato a celebrar.(322/2020/CMAH)----------------------------

4.2.  Int.  2025  –  Minuta  do  2.º.  aditamento  ao  contrato  interadministrativo 

celebrado com as Juntas de Freguesia que possuem zonas balneares, que 

visa o reforço financeiro no valor de € 1.000.00 (mil euros), por cada zona balnear, 

para  fazer  face  à  necessidade  de  intensificar  a  limpeza  de  modo a  manter  a 

salubridade no âmbito das medidas de mitigação da pandemia coronavírus SARS-

CoV 2 - Covid-19 emitidas pela autoridade de saúde. 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 Apoio a Atividades de 

Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta 

do 2.º aditamento  ao contrato em questão.(323/2020/CMAH)-------------------------

4.3. Ent. 7567 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia da Vila de São Sebastião, tendo em vista o  arranjo de muros de 

suporte no rego da Rua do Arrabalde daquela freguesia, mediante a transferência 

da verba no valor de € 1.424,80 (mil quatrocentos e vinte e quatro euros e oitenta 
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cêntimos). 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal.  - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, aprovou a minuta do contrato interadministrativo a celebrar 

com a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião.(324/2020/CMAH)------------

5.  Reversão do Direito de Superfície  sobre um lote  na Zona Industrial  de 

Angra do Heroísmo 

5.1. Ent 1521 – Informação do Serviço de Património no sentido de notificar o 

superficiário  Hildeberto Leal de Medeiros  para se pronunciar-se em audiência 

prévia escrita  sobre a decisão  da  reversão do direito de superfície do prédio 

urbano,  lote  67 da ZIAH, sito  na Canada do Cidral,  freguesia do Porto Judeu, 

concelho de Angra do Heroísmo, descrito na Conservatória do Registo Predial com 

o n.º 2556 de freguesia do Porto Judeu e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1477.º da freguesia do Porto Judeu, por não ter procedido ao pagamento de 

duas prestações pecuniárias anuais sucessivas previstas nas claúsulas segunda e 

terceira da escritura de constituição do direito de superfície realizada a 25/07/2007 

e de acordo com a escritura de transmissão do direito de superfície realizada a 

05/08/2014,  sendo  que mesmo não  se  pronunciou.  Para  autorização  do  órgão 

executivo municipal  do resgate do direito de superfície, nos termos da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento do Parque Industrial.  - A Câmara Municipal, 

por  unanimidade,  autorizou o  resgate  do direito  de superfície  do lote  em 

causa, nos termos da norma mencionada.(325/2020/CMAH)--------------------------

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

– Prorrogação de Prazo 

6.1.  Ent.  7684  –  Comunicação  da Arquiangra  –  Arquitectura  e  Engenharia 

Unipessoal, Lda., remetendo a nota técnica n.º 14 que contempla o parecer da 

fiscalização da obra em epígrafe, relativamente ao pedido de prorrogação do prazo 

7. Para apreciação e eventual aprovação pelo órgão executivo da prorrogação de 

prazo de 30 dias (com data de conclusão em 15 de julho de 2020), sem direito a 
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indemnização nem acréscimo da revisão de preços, e dos documentos anexos 

(Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos com Cronograma Financeiro, Plano de 

Mão de Obra e Plano de Equipamentos). -------------------------------------------------------

Tratando-se de uma prorrogação de prazo graciosa, logo por causas imputáveis ao 

empreiteiro,  os  eventuais  futuros  encargos com a consequente  prorrogação do 

contrato  da  fiscalização  da  empreitada  deverão  ficar  a  cargo  do  próprio 

empreiteiro, que para o efeito deverá ser ouvido em sede de audiência prévia.  - A 

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  prorrogação  do  prazo 

solicitada.(326/2020/CMAH)------------------------------------------------------------------------

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 8318 – Comunicação do Gabinete da Presidência do Governo Regional 

dos  Açores,  informando  que  está  programada,  para  os  dias  13  e  14  de julho 

corrente, uma visita à Ilha Terceira do Governo dos Açores. Para conhecimento do 

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

Fora da agenda

Ent.  5062  –  Minuta  de  Protocolo  a  celebrar  com  a  Associação  Regional  de 

Criadores de Toiros de Tourada à Corda, tendo em vista o apoio financeiro para 

o  maneio  do  toiro  bravo  da  tourada  à  corda  no  ano  de  2020,  mediante  a 

transferência  da  verba  no  valor  de  €19.000,00  (dezanove  mil  euros).  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, aprovou esta minuta.(328/2020/CMAH)-------------------------------------

Ent.  6634 –  Minuta  de Contrato Interadministrativo a celebrar  com a  Junta de 

Freguesia de Cinco Ribeiras, tendo em vista a aquisição dos serviços para a 

elaboração  dos  projetos  de  arquitetura  e  especialidades  referentes  à  obra  de 
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requalificação  dos  balneários  do  porto  da  mesma  freguesia,  mediante  a 

transferência da verba no valor de € 3.549,40€ (três mil, quinhentos e quarenta e 

nove euros e quarenta cêntimos). 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  Apoio  a  Atividades  de  Interesse 

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

(329/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

Ent.  3794 –  Minuta  de Contrato Interadministrativo a celebrar  com a  Junta de 

Freguesia das Cinco Ribeiras, tendo em vista a execução de obras de reparação 

de  passagens  hidraúlicas,  mediante  a  transferência  da  verba  no  valor  de  € 

77.127,23 (setenta e sete mil, cento e vinte e sete euros e vinte e três cêntimos). 

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 

Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por 

unanimidade, aprovou esta minuta.(330/2020/CMAH)------------------------------------

Ent.  3544 –  Minuta  de Contrato Interadministrativo a celebrar  com a  Junta de 

Freguesia das Cinco Ribeiras, tendo em vista a execução de obras de reparação 

de troços de muros de proteção das margens, desassoreamento de leito e reforço 

de pontes na ribeiras das Cinco e do Mouro, mediante a transferência da verba no 

valor de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros).  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 Apoio a Atividades de 

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

minuta.(331/2020/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 cinco 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 julho de 2020.----------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________

9


	ATA N. 17/2020
	Reunião ordinária do dia TRÊS de JULHO de DOIS MIL E
	vinte

	MEMBROS AUSENTES:
	DELIBERAÇÕES DIVERSAS


