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No dia dezassete 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  09H30  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 resumo da visita do Governo

Regional ao concelho, tendo-se congratulado com o início da obra de ampliação do

cais acostável  do Porto das Pipas e construção da rampa RO-RO. De resto as

preocupações  centraram-se  na  atual  situação  da  pandemia  causada  pelo

coronavirus  Sars-Cov  2,  doença  Covid-19  e  nas  consequências  económicas,

nomeadamente  no  aumento  do  desemprego  nas  áreas  ligadas  ao  sector  do

turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração: -----------------------------

"Os Vereadores do PSD à Câmara de Angra vem por este meio manifestar a sua

desilusão  com  a  visita  do  Governo  Regional  à  Ilha  Terceira.  No  fundo  ela

representa o que o Governo pensa da Ilha no panorama Regional: só serve para as

eleições. Todas as obras inauguradas ou lançadas têm, pelo menos, 10 anos de

atraso em relação o previsto e metade de sua dimensão inicial. É o caso do cais de

cruzeiros, apresentado no ano da candidatura de Andreia Cardoso, e que agora se

vê significativamente reduzido,  ou o parque de estacionamento da Silveira,  que

inicialmente estava previsto para 250 viaturas e foi inaugurado com 80 lugares de

estacionamento. O terminal de cargas é outro exemplo de uma obra com décadas

de atraso e com uma dimensão que já não serve as necessidades e Ilha, nem

responde ao seu centralismo geográfico.  A falta  de respeito  pela  Terceira,  bem

como  a  postura  bairrista  deste  governo,  não  só  se  mantém  como,  em  nosso

entender, até se agrava. O vazio deste visita foi de tal ordem que o Governo se viu

obrigado a  inaugurar  uma canada e as  mobílias  do parque tecnológico da Ilha
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Terceira, infraestrutura esta que já foi inaugura pelo menos mais duas vezes. Fica

para o futuro a magnifica obra de proteção da Baía do Fanal, em que a Câmara de

Angra teve um papel fundamental, e com a qual nos congratulamos. Muito pouco

para uma ilha como a Terceira." --------------------------------------------------------------------

Em relação a possíveis danos na economia da Ilha Terceira provocada pela Covid-

19 o Vereador Marcos Couto, salientou o facto não haver uma dependência muito

grande no turismo, poderá amenisar os impactos económicos. ---------------------------

Por outro lado, referiu a primazia da Ilha Terceira na diversificação da áreas do

empreenderismo existente pode também ter um papel fundamental no alavancar da

economia, e deu como exemplos as startups e da criação de empresas nas áreas

da  tecnologia,  assim  como  nichos  de  investimentos,  nas  áreas  da  produção  e

exportação  de  carnes,  lacticínios,  floricultura,  café,  leite  de  burra,  produção  e

certificação biológica, turismo de habitação e rural. -------------------------------------------

O Presidente salientou ainda o processo energético como um facto importante o

investimento em energias renováveis, com o aumento da geotermia e introdução de

sistema de bombas. ------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 17 da reunião ordinária de 3-07-2020. ------------------------

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.
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2.1.  Ent.  1180  –  Pedido  da  Associação de  Futebol  de  Angra  do Heroísmo,

solicitando  apoio  para  obras  de  pavimentação  betuminosa  do  parque  de

estacionamento da sede daquela Associação. Propõe-se a atribuição de um apoio

no valor de €20.000,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€20 000,00)-

(332/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 3702 – Atribuição de apoio à Junta de Freguesia do Raminho, tendo em

vista  a  aquisição  de  equipamento  necessário  à  concretização  do  projeto  de

inventariação e fixação do espólio literário do escritor Álamo de Oliveira. Propõe-se

a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de  €10.150,00.  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

o apoio proposto (€10 150,00)(333/2020/CMAH)--------------------------------------------

2.3. Ent. 6633 – Pedido da  Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do

Carmo – Igreja do Colégio,  solicitando apoio para realização do levantamento

topográfico e projeto do pátio da Igreja do Colégio. Propõe-se a atribuição de um

apoio no valor de €5.279,00.  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 o apoio

proposto (€5 279,00)(334/2020/CMAH)---------------------------------------------------------

2.4. Ent. 6928 – Pedido do  Alpendre – Grupo de Teatro, solicitando apoio para

despesas  com  o  arrendamento  da  Sede,  atendendo  à  quebra  de  receitas

decorrente  das  medidas  implementadas  para  a  contenção  da  propagação  da

pandemia  por  COVID-19.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de

€4.000,00. 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
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Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€4 000,00)

(335/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  8517 – Pedido da  Associação Cultural  AngraJazz,  solicitando apoio

para realização da série de televisão “Festival Internacional de Jazz de Angra do

Heroísmo”.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €7.000,00.  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

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

unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€7 000,00)(336/2020/CMAH)

2.6. Ent. 7069 – Pedido da  Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos,

solicitando apoio para a pintura da Igreja e Passal.  Propõe-se a atribuição de um

apoio no valor de €8.920,00.  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 o apoio

proposto (€8 920,00)(337/2020/CMAH)---------------------------------------------------------

2.7. Ent. 8700 – Pedido da  Associação Terceirense de Caçadores, solicitando

apoio para pintura e arranjos exteriores da sede daquela Associação. Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €250,00. 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 o apoio

proposto (€250,00)(338/2020/CMAH)------------------------------------------------------------

3. Contratos interadministrativos

3.1. Ent. 18209 – Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia da Serreta,

tendo em vista o apoio no valor de €41.295,28 para fazer face à construção de

5



instalações  sanitárias,  balneários  e  remodelação  da  antiga  escola  primária,

utilizada como apoio a atividades de interesse cultural, social e de proteção civil

relevante  para o Município.  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,  aprovou  a  celebração

deste protocolo.(339/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 3777 – Alteração ao Contrato Interadministrativo celebrado com a Junta

de  Freguesia  da  Feteira, tendo  em vista  a  alteração  da  cláusula  17.ª   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 alteração.(340/2020/CMAH)--------------------------------

3.3. Ent. 4930 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a delegação de competências para

realização de obras de reabilitação e consolidação dos muros de proteção da linha

de água da Ribeira Manuel Vieira, junto ao largo do mesmo nome, no valor de

€20.688,50. 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 de contrato.(341/2020/CMAH)-------------

3.4. Ent. 6180 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a delegação de competências para

realização de obras de reparação de ponte na Canada da Ajuda, no valor de €11

894,40.  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 de contrato.(342/2020/CMAH)-------------

3.5. Ent. 6028 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
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Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências

para realização da obra de regularização e betonagem da Canada das Mónicas e

da Canada João do Couto,  no valor de €14.135,31. 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 de contrato.(343/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------

3.6. Ent. 6319 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  de  Feteira, tendo  em  vista  a  delegação  de  competências  para

realização  da empreitada de pavimentação da Canada do Marco Velho, no valor

de €19.220,24.  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  de  contrato.

(344/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 7382 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  de  São  Bartolomeu  de  Regatos, tendo  em  vista  a  delegação  de

competências  para  a  abertura  e  limpeza  da  bacia  de  retenção  e  de  canal  de

drenagem junto ao campo de futebol, no valor de €12.130,40. 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 de contrato.(345/2020/CMAH)----------------------------------------------------------

3.8. Ent. 7569 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  de  Vila  de  São  Sebastião, tendo  em  vista  a  delegação  de

competências para a obra de consolidação da proteção do Rego da Ponta,  no

valor de €7.577,96. 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  de  contrato.
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(346/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.9. Ent. 7570 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  da  Vila  de  São  Sebastião, tendo  em  vista  a  delegação  de

competências para a obra de reabilitação do Rego da Telha, junto ao Caminho do

Cemitério, no valor de €5.236,27 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 de

contrato.(347/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

4. Fundo de maneio e fundos de caixa para o ano de 2020 - alteração

4.1. Int. 2217 – Proposta de alteração ao  fundo de maneio e fundos de caixa

para o ano de 2020, nos termos do n.º 2.3.4.3. do Plano Oficial de Contabilidade

das Autarquias Locais. Para deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(348/2020/CMAH)-------------

5. Documentos para conhecimento

5.1.  Ent. 8138 – Ofício da  Norma Açores,  respeitante à elaboração do Plano de

Transportes  para  os  Açores  para  o  período  2021-2030.  Para  conhecimento  do

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

5.2. Int.  2002 –  Décima alteração ao Orçamento e GOP’S do Município para

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

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

8



Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião,  pelas doze horas e sete 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 julho de 2020.------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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