CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N. 24/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA DEZASSEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
VINTE

(Contém

folhas)
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No dia dezasseis de outubro 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

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que está concluído o
projeto do terminal rodoviário, que tem implicações colaterais que se relacionam
com o reroteamento dos autocarros e com a alteração radical do trânsito no Alto
das Covas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, para a operacionalização do terminal rodoviário, a avenida Tenente-Coronel
José Agostinho passará a ter uma faixa ascendente e uma descendente, e outra
central de manobra e de espera para manobras de entradas e saídas do Bailão. ---Foi unânime a decisão de avançar com o procedimento concursal para a
construção do citado terminal rodoviário. --------------------------------------------------------O Presidente deu a conhecer a preocupação com danos provocados em vias
municipais decorrente do transporte de inertes para as novas plataformas dos furos
geotérmicos, nomeadamente, em duas pontes centenárias, que ao peso e
frequência de passagem de dezenas de transportes diários, implica um prejuízo de
centenas milhares de euros. ------------------------------------------------------------------------Para já foram adquiridas chapas metálicas para permitir o acesso para os
lavradores e trânsito de ligeiros e irá ser dado início urgente a procedimento para a
reparação das citadas pontes. ---------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto manifestou o seu desagrado sobre a centralização da
amarração dos Açores em São Miguel, seria importante fazer a redundância e
permitir a amarração noutra ilha. -------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 23 da reunião ordinária de 2-10-2020.------------------------- 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 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. 13355 - Pedido da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, solicitando a realização de uma visita de estudo ao Jardim Duque da
Terceira e suas estufas, para a turma de FP de Jardinagem, no dia 23 de setembro,
pelas 10h00. 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
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(479/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 13980 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando utilização do Sala
reuniões do Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de
reuniões, todos os dias da semana, durante a época desportiva, 1 hora antes e 1
hora depois do treino da noite. 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
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Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido
Teles. (480/2020/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 7706 - Pedido do Grupo Desportivo da Casa do Povo do Porto Judeu,
solicitando utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção
de taxas, para a realização de treinos regulares, terças e quintas, das 20h00 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.º2 do art.º
6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. (481/2020/CMAH) ------------

2.4. Ent. 11738 – Pedido de Os Marítimos de São Mateus Sport Clube solicitando
utilização do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva isenção de
taxas, para a realização de treinos regulares, todas as segundas e sextas, das
19h00-21h00 e às terças, quartas e quintas das 19h30 às 21h30. 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

ratificou

o

ato

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(482/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3. Protocolo – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (Altice
Portugal)

3.1. Int. 3569 – Protocolo de cooperação entre o Município e a MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A., (Altice Portugal). Para ratificação do órgão
executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da e da alínea r) do n.º do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
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unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade, tendo o
Vereador Francisco Câmara se ausentado nos termos CPA. (483/2020/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. 13333 - Pedido do Museu de Angra do Heroísmo, solicitando o apoio
através da cedência do Jardim Duque da Terceira, para a realização de uma visita
orientada, no âmbito do programa de dinamização da exposição Coleções e
Museus: da Curiosidade ao Conhecimento, no dia 31 de outubro, das 15h00. 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido. (484/2020/CMAH)----------------------------------

4.2. Ent. 13576 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para a edição da obra do Dr. Carlos Enes. Propõe-se a atribuição de um apoio no
valor de €4.197,60. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto
(€4.197,60). (485/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 12908 – Pedido do União Sebastianense Futebol Clube, solicitando
apoio para aquisição de equipamento desportivo de ténis de mesa. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €2.000,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio
no valor proposto (€2.000,00). (486/2020/CMAH) -----------------------------------------

4.4. Ent. 13258 – Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio para transporte de alunos. Propõe-se a atribuição de um apoio no
valor de €8.500,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto
(€8.500,00). (487/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 12672 – Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando apoio para realização do Torneio Cidade de Angra do Heroísmo.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.000,00. 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 Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
um apoio no valor proposto (€2.000,00). (488/2020/CMAH) ----------------------------

4.6. Ent. 1401 - Pedido de Iracema de Fátima Barcelos Toste Bettencourt, a
manifestar o interesse na celebração de contratos de comodato para manutenção,
a título gratuito, dos reservatórios ETA dos Altares, Lagoa dos Altares, RAA, RAR e
Ribeira da Lapa, adquirindo assim a erva de corte para alimento dos seus animais.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea o) do n.º 1 do
art.º 33. º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou o contrato de comodato em causa. (489/2020/CMAH) --

4.7. Int. 3687 – Proposta de Apoio às Casas do Povo - COVID 19, para
deliberação 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta. (490/2020/CMAH) ------------------------------------------------------------------------
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4.8. Int. 3688 – Proposta de Apoios às Filarmónicas e Grupos Folclóricos –
Covid 19, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta. (491/2020/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

5. Protocolo de Cooperação com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais

5.1. Ent. 5488 – Protocolo a celebrar com a Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais. Para deliberação do órgão executivo municipal do seguinte:
a) Aprovar da Minuta do protocolo de cooperação entre o Município de Angra do
Heroísmo e a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, nos termos
da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------b) Aprovar nos termos do n.º 2 da cláusula 1.ª do protocolo citado em 1, o
acolhimento de 10 reclusos para período compreendido entre 1 de novembro de
2020 e 1 de novembro de 2021. --------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração deste
protocolo.(492/2020/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

6. Documentos para conhecimento

6.1. Ent. 13325 – Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos
Açores, remetendo o Voto de Congratulação apresentado e aprovado em sessão
plenária do mês de setembro último, pela inscrição das Danças, Bailinhos e
Comédias de Carnaval da Ilha Terceira, no “Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial”. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do órgão
deliberativo. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e vai ser enviado à
Assembleia Municipal também para conhecimento. --------------------------------------

6.2. Ent. 14132 - Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, remetendo o Voto de Congratulação aprovado em sessão plenária do mês
de setembro último, sob proposta do Partido Socialista, pela inscrição das Danças,
7

Bailinhos e Comédias de Carnaval da Ilha Terceira, no “Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial”. Para conhecimento do órgão executivo municipal e
do órgão deliberativo. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e vai ser
enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento. -----------------------

6.3. Ent. 14121 – Comunicação da Ordem dos Psicólogos Portugueses,
informando que foi atribuído o selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021”.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------

6.4. Ent. 13907 – Comunicação da Direção Regional da Prevenção e Combate às
Dependências, remetendo a Carta de Compromisso da Rede Local de
Intervenção do Concelho de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------

Fora da agenda

Ent. 11553 – Pedido do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras,
solicitando apoio para obras na sede daquela Instituição. Propõe-se a atribuição de
um apoio no valor de €4.930,00. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor
proposto (€4.930,00). (493/2020/CMAH) -------------------------------------------------------

Ent. 13045 – Pedido da Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
para os projetos de especialidades e de fiscalização realizadas na sede no valor
€37.000,00€. 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por

8

unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto €37.000,00.
(494/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

Ent. 13441 - Minuta de Contrato Programa a celebrar com a Junta de Freguesia
da Feteira, destinado à execução das obras de recuperação da zona de banhos da
Fajã do Ficher, no valor de €39.312,00. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos no artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal, publicado no n.º 197 do JORAA, II série, de 11.10.2019, com a
referência Regulamento n.º 24/2019. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta minuta de contrato, no valor de €39.312,00.(495/2020/CMAH) -----

Ent. 11166 - Minuta de Contrato Programa a celebrar com a Junta das Doze
Ribeiras, destinado à construção de uma lagoa, no valor de €44.342,20. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos no artigo 3.º, n.º 3, do
Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal, publicado no n.º 197 do
JORAA, II série , de 11.10.2019, com a referência Regulamento n.º 24/2019. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato, no
valor de € 44.342,20.(496/2020/CMAH) ---------------------------------------------------------

Ent. 1554 - Minuta de Contrato Programa a celebrar com a Unidade de Saúde da
Ilha Terceira , para o desenvolvimento de um Projeto de Apoio à Natalidade e à
Família, que terá como principal objetivo apoiar famílias, residentes no concelho de
Angra do Heroísmo, durante o primeiro ano de vida do seu filho e melhorar os
cuidados de saúde à criança, no valor de €25.000,00. Para deliberação do órgão
executivo municipal 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato, no valor de
€ 25.000,00. (497/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------

Ent. 12794 – Minuta de Contrato Interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a aquisição dos prédios sitos na
Canada da Ajuda para integrar o domínio público municipal, no valor de €4.000,00.
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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 no valor de 4.000,00€.
(498/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze 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, 16 de outubro de 2020.-----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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