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No dia vinte de agosto de dois mil e vinte realizou-se na Sala de Sessões do

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal

de Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------

Pelas  09H45  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia foi apreciada a atual situação e a projeção para

o futuro do transporte aéreo de passageiros para a ilha Terceira, nomeadamente,

a  manutenção  da  liberalização  do  espaço  aéreo  e  as  obrigações  de  serviço

público, e as consequências para o futuro económico e social da ilha Terceira. ----

O  Vereador  Miguel  Bezerra  questionou  o  ponto  da  situação  relativo  ao  mau

estado  em  que  se  encontra  a  rua  Primeiro  de  Maio,  na  Freguesia  de  São

Bartolomeu dos Regatos. ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que está incluída no procedimento que está a decorrer

para asfaltamento de vias. -------------------------------------------------------------------------

Por último, informou que no dia de ontem foi assinada com o Governo Regional a

carta de compromisso da rede local de intervenção no âmbito da dependências. --

Ordem do Dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 19 da reunião ordinária  de 7-08-2020.---------------------

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  de Apoio a Atividades de Interessse 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 1174 -  Proposta do Presidente da Câmara Municipal,  no sentido de se

proceder   à   distribuição  da  receita  da  bilheteira  do  Teatro  Angrense  aos

bailinhos e danças de carnaval 2020, que atuaram no referido espaço,  sob a

forma de apoio nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,

de 12 de setembro. 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. A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Câmara Municipal. (365/2020/CMAH).---------------------------------------------------------

2.2. Ent. 8792 - Pedido da Associação Cultural Angra Jazz, solicitando apoio na

cedência de sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para

realização  de  reunião,  no  dia  8-07-2020.  Para  ratificação  do  órgão  executivo

municipal nos termos conjugados da alínea u) do n.º do artigo 33.º, do n.º 3 do

artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e Regulamento de Apoio a

Atividades  de  Interesse Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(366/2020/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------------

2.3.  Ent. 11153 – Pedido da  Direção Regional de Prevenção e Combate às

Dependências,  solicitando  a  cedência  de  uma  sala,  no  centro  cultural  e  de

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo,  no  dia  19  de  agosto  corrente,   para  as

instituições do concelho que não tenham o equipamento necessário, assistirem



via Microsoft Teams, à Cerimónia de Assinaturas das Cartas de compromisso das

Redes Locais de Intervenção dos concelhos da Ilha Terceira. Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos conjugados da alínea u) do n.º do artigo

33.º, do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e Regulamento

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido

Teles. (367/2020/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   de  Apoio  a

Atividades de Interessse Municipal   l e do Regulamento Municipal de Taxas.

3.1. Ent. 13829- Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira, solicitando que o valor

para o qual não apresentaram comprovativos de despesa no relatório final do

apoio 2019 (€274,24) seja deduzido ao valor do apoio atribuído em 2020, cuja

alteração  ao valor  atribuído por  contrato  programa também se  anexa.  .  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,  concordou  com  o  proposto  e  tomou  conhecimento  do

contrato-programa com a alteração efetuada. (368/2020/CMAH).------------------

3.2.  Ent.  18022  –  Comunicação  da  Associação  Cultural  Burra  de  Milho,

remetendo os comprovativos das despesas efetuadas com o valor atribuído pela

primeira tranche do apoio atribuído pela edilidade  e solicitando o pagamento  da

2.ª  tranche.  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  retirar  este  processo

(369/2020/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------------

4.Contrato de comodato

4.1.  Ent.  35   –  Comunicações  do  Núcleo  de  Árbitros  de  Futebol  da  Ilha

Terceira  a  solicitar  a  renovação,  por  5  anos,  com  efeitos  retroativos  a

23/03/2016,  do  contrato  de comodato  celebrado  a  22  de  março  de 2011,  da

cedência de duas salas no primeiro piso, espaços H e I  bem como os espaços

comuns correspondentes às letras J,K e L do edifício sito na Rua Dr. Eduardo

Sousa Abreu, n.º 8,  freguesia de Santa Luzia, com o NI 146. Para autorização da

Câmara  Municipal  da  renovação  do  contrato  de  comodato  celebrado  com  o

Núcleo de Árbitros de Futebol da Ilha Terceira nos termos das alíneas g) e o) do

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, decidiu retirar este processo  (370/2020/CMAH).--------------------

5.  Zona  Industrial  de  Angra  do  Heroísmo   -   Alteração  de  Contrato  de

Constituição de Direito de Superfície  e Retificação de deliberação 

5.1. Ent. 9724 – Comunicação do Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.,

solicitando a alteração do objeto do contrato promessa de constituição do direito

de superfície do lote n.º 26 da Zona Industrial de Angra do Heroísmo, de estaleiro

de  construção  civil  para  edifício  Industrial  e  Comercial  na  área  de

Metalomecânica. Para autorização pela Câmara Municipal, nos termos do artigo

2.º  do Regulamento da Zona Industrial  de Angra do  Heroísmo .  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  autorizou a alteração do objeto  do contrato

para  edifício  Industrial  e  Comercial  na  área  da  Metalomecânica.

(371/2020/CMAH).----------------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 16020 -  Informação do Serviço de Património a solicitar a retificação

do texto  que consta da Deliberação n.º  81/2020/CMAH, de 7 de fevereiro  de



2020, sobre o pedido efetuado pela Alerta- Associação de Escutismo Católico

dos Açores , assim, onde se lê:

“...  alegando  o  facto  da  Associação  não  ter  conseguido  o  financiamento

necessário para a construção do edifício de apoio às suas atividades, conforme

previsto na cláusula primeira da escritura de doação da constituição do direito de

superfície realizada a 11/01/2008."

deve ler-se:

“...  alegando  o  facto  da  Associação  não  ter  conseguido  o  financiamento

necessário para a construção do edifício de apoio às suas atividades, conforme

previsto na cláusula segunda da escritura de doação da constituição do direito de

superfície realizada a 11/01/2008."

Para retificação da Câmara Municipal nos termos do artigo 174º do Código do

Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto Lei n.º 4/2015 de 7/01.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, retificou o texto conforme proposto.

(372/2020/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------------

6. Contrato e protocolos

6.1.  Ent.  3590  –  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal  ao órgão executivo  municipal,  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 4.º aditamento ao Acordo com a EVT –

Empresa  de  Viação  Terceirense,  Lda.  referente  às  Carreiras  Urbanas  147

(Interparques)  e  148  (Corpo  Santo/Hospital),  com  alteração  do  tarifário.  -  A

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do 4.º aditamento ao

acordo em questão. (373/2020/CMAH).------------------------------------------------------

6.2. Ent. 15438 – Proposta de deliberação, pelo órgão executivo no sentido de

manter a atribuição do apoio financeiro no montante de € 10 000,00 (dez mil

euros) à Freguesia dos Altares destinado à realização de obras de recuperação

do armazém ocupado pela secção dos Bombeiros Voluntários,  sito na Ribeira

dos Gatos,  daquela  freguesia,  de acordo  com as condições  que  constam na



minuta de contrato-programa que anexa, a qual submete igualmente ao mesmo

órgão para aprovação.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, aprovou a

minuta do contrato programa em causa. (374/2020/CMAH).-------------------------

6.3. Ent. 8701 – Proposta de concessão de um apoio financeiro no montante de €

2 375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco euros) à  Freguesia da Vila de

São Sebastião,  destinado à execução das obras de adaptação da cantina da

antiga escola da mesma freguesia, de acordo com as condições que constam na

minuta de contrato-programa, a qual se submete igualmente ao órgão executivo

municipal para aprovação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a

minuta do contrato programa em causa. (375/2020/CMAH).-------------------------

6.4. Ent. 5702 – Minuta do Contrato Interadministrativo a celebrar com a  Junta

de Freguesia das Doze Ribeiras,   no valor de 39.758.78€ (trinta e nove mil

setecentos e cinquenta e oito euros e setenta e oito cêntimos), o qual   tem por

objeto a delegação de competências da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

naquela freguesia, tendo em vista a reparação de 1874 m2 de vias municipais.

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  minuta  do  contrato  interadministrativo  a

celebrar com a Junta de Freguesia. (376/2020/CMAH).  -------------------------------

6.5. Ent. 6721 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  do  Raminho,  no  valor  de  74.479.00€  (stenta  e  quatro  mil

quatrocentos e setenta e nove euros), o qual tem por objeto a execução da obra

de abertura de um novo arruamento  entre a Ribeira do Borges e a Canada da

Presa Grande,  da mesma Freguesia,  com vista a criar  um acesso direto aos

terrenos  agrícolas  e  respetivas  explorações  localizadas  naquela  zona.  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 minuta do contrato interadministrativo a celebrar



com a Junta de Freguesia. (377/2020/CMAH).--------------------------------------------

6.6. Ent. 7689 - Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia dos Altares,  no valor de 37.693,17€ (trinta e sete mil seiscentos e

noventa e três euros e dezassete cêntimos), o qual tem por objeto a reabilitação

da Canada do Morgado e da Rua do Saco, da mesma Freguesia,   conforme

orçamento  apresentado  pela  mesma.   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

minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de Freguesia.

(378/2020/CMAH). ----------------------------------------------------------------------------------

6.7.  Ent.  9649  –  Minuta  do  1.º  Aditamento  ao  Contrato  Interadministrativo

celebrado  com a Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Regatos, tendo

em vista o adiantamento da totalidade da verba atribuída, no valor de € 20.00,00,

de forma a garantir a encomenda da estrutura do armazém objeto do referido

contrato. 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  a  minuta  do  1.º  aditamento  ao

contrato  interadministrativo  a  celebrar  com  a  Junta  de  Freguesia.

(379/2020/CMAH).-----------------------------------------------------------------------------------

6.8. Ent. 8940 – Proposta de concessão de um apoio financeiro no montante de €

14.000,00 (catorze mil euros) à Câmara do Comercio de Angra do Heroísmo,

destinado a fazer face à  despesa à execução da campanha «Escolha Açores»,

acordo com as condições que constam na minuta de contrato-programa, a qual

se  submete  igualmente  ao  órgão  executivo  municipal  para  aprovação.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  do  contrato-

programa a celebrar com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo.

(380/2020/CMAH). -----------------------------------------------------------------------------------



6.9. Ent. 9104 – Proposta de concessão de um apoio financeiro  no valor de € 7

600.00  (sete  mil  e  seiscentos  euros)   ao  Grémio  Atlântico  –  Associação

Cultural  Cívica  e  Solidária,  para  apoio  à  produção  de  uma  peça  memorial

escultórica e painel azulejar de homenagem a Teotónio de Ornelas Bruges, de

acordo com as condições constantes do contrato-programa que se submete para

aprovação  pelo   órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  a  minuta  do  contrato-programa  em  causa.

(381/2020/CMAH).-----------------------------------------------------------------------------------

6.10. Ent. 10150 – Minuta do contrato programa a celebrar com a Sociedade

Recreativa e Musical União Sebastianense, cujo  objeto é o apoio destinado a

obras de reabilitação da sede, no valor de € 7 997,21 (sete mil novecentos e

noventa  e  sete  euros  e  vinte  e  um  cêntimos).  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  a  minuta  do  contrato-programa  em  causa.

(382/2020/CMAH).-----------------------------------------------------------------------------------

6.11.  Ent.  7748  –  Proposta  para  atribuição  de  apoio  financeiro,  através  de

contrato-programa, cuja minuta se anexa,  à atleta individual Maria Benedita do

Couto Gonçalves  praticante de Equitação no clube Quinta do Malhinha. 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 e do Regulamento Municipal

de Atribuição de Apoios a  Coletividades Desportivas e Atletas individuais.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  do  contrato-

programa em questão. (383/2020/CMAH).--------------------------------------------------

6.12. Ent. 9448 – Minuta do protocolo a celebrar com a Cáritas Diocesana dos

Açores,  cujo  objeto é  a cooperação entre os outorgantes,  tendo em vista a

assegurar o apoio ao funcionamento das Comissão de Proteção de Crianças e

Jovens de Angra do Heroísmo, designadamente, na vertente técnica. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do protocolo a celebrar com

a Cáritas Diocesana dos Açores. (384/2020/CMAH).------------------------------------



6.13. Int. 1994 -  Minuta de cinco protocolos de cooperação que  visam assegurar

a concessão de apoio para a execução de Atividades e Projetos Pedagógicos,

por parte das  seguintes escolas: Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira

Drummond,  Escola  Básica  e  Integrada  de  Angra  do  Heroísmo  ,  Escola

Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,   Escola  Básica  Integrada  dos

Biscoitos e  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  a  minuta  dos  protocolos  de

cooperação  a  celebrar  com  as  escolas  mencionadas.

(385/2020/CMAH).-----------------------------------------------------------------------------------

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 10672 – Email da Filarmónica Espírito Santo da Casa do Povo de são

Bartolomeu,  agradecendo  todo  o  apoio  prestado  pela  edilidade  aquela

Filarmónica.   Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A Câmara

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

7.2. Int.  2625 – Décima segunda alteração ao Orçamento e às GOP’s para

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

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

       7.3. Int. 2637 – Décima terceira alteração ao Orçamento e às GOP’s para 2020.

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

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

FORA DE AGENDA



Ent. 5664 - Pedido da ILAÇOR - Industria de Lacticínios dos Açores, a solicitar

a cedência do direito de superfície de um lote com 50.000m2, a título gratuito, por

30  anos,  renovável  por  igual  período,  para  construção  de  unidade  fabril  de

lacticínios. Para deliberação  do órgão executivo nos termos conjugados do n.º 2

do artigo 3.º e do artigo 6.º e do n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento n.º 14/2017,

de 16 de maio e do artigo 156.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio que

aprovou o Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da Política Pública de

Solos de Ordenamento do Território e de Urbanismo, o seguinte:

Devido ao disposto no n.º 1 do artigo  6.º do Regulamento do Parque Industrial de

Angra do Heroísmo, aprovado pelo Regulamento n.º 14/2014, de 30 de junho, na

sua redação atual, remeter à Câmara Municipal para deliberação a retificação do

disposto no ponto 2 da Deliberação CMAH n.º 362/2020/CMAH nos seguintes

termos:

Onde se lê:

“2.  O  direito  de  superfície  é  constituído  por  um  prazo  de  30  (trinta)  anos

renováveis a título gratuito”;

Deve-se ler:

“2 . O direito de superfície é constituído por um prazo de 50 (cinquenta) anos a

título gratuito.

A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  o  proposto  e  deliberou

remeter à Assembleia Municipal para ratificação.  (386/2020/CMAH). ------------

Int.  2718  -  Proposta  de  recomendação  dos  Vereadores  do  PSD  -  Pela

manutenção dos voos da Ryanair de e para a Ilha Terceira--------------------------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, manifesta a sua preocupação com a

evolução da situação dos transportes aéreos para a ilha Terceira. Decidiu

ainda  solicitar  reunião  com  a  Câmara  do  Comércio  de  Angra  e  com  o

membro do Governo Regional que tutela os transportes. (387/2020/CMAH). --

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

encerrada a reunião, pelas onze horas e trinta 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, 20 de agosto de 2020.--------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________


