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DE
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VEREADOR

------------------------------------------------------------------

VEREADOR

-----------------------------------------------------------------1

No dia seis de novembro 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 09:45 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da ordem do dia

Ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Vereador Marcos Couto manifestou preocupação com os
recentes desenvolvimentos da evolução da pandemia a nível local, nomeadamente com o
aparecimento de casos por transmissão local. -----------------------------------------------------------------O Presidente informou que se estava a acompanhar o processo e que se aumentou a pressão
para as precauções implementadas nos serviços, nomeadamente, no contacto com o público. -O Vereador Miguel Bezerra questionou o ponto da situação dos contratos em falta com a Junta
de Freguesia de São Bartolomeu, para a reabilitação de estradas e pontes na mesma freguesia
e a reconstrução do moinho de vento do Raminho. ----------------------------------------------------------Em relação às primeiras questões o Presidente informou que iria verificar os processos, quanto
moinho a situação é mais complexa devido a problemas de propriedade do terreno. ----------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 24 da reunião ordinária pública de 16-10-2020.------------A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------1.2. Aprovação da ata n.º 25 da reunião extraordinária de 30-10-2020.----------------A ata foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------

2

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. 11909 - Pedido Sport Club Barreiro solicitando utilização do Campo de
Futebol do S. C. Barreiro e respetiva isenção de taxas, para a realização de treinos
regulares do escalão de veteranos, todas as quartas-feiras e sábados, das 19h3021h00. 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.º 7 da
Cláusula Terceira do Protocolo de Integração do Campo de Futebol do S.C.
Barreiro no Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo, datado de 17 de
abril de 2015. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(504/2020/CMAH)-------------

2.2. Ent. 14773 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo de Futebol do SC Barreiro e respetiva isenção de
taxas, para a realização de treinos regulares das seleções seniores, todas as
segundas feiras, das 18h00 às 19h30. 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.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vereador Guido Teles.(505/2020/CMAH)------------------------------------------------3

2.3. Ent. 14775 - Pedido da Associação de Voleibol da Ilha Terceira, solicitando
utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas,
para a realização de treinos , todas as quintas feiras, das 15h45 às 16h45. 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.º 2do art.º 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (506/2020/
CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 15519 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo de Futebol dos Leões e respetiva isenção de taxas,
para a realização de um estágio feminino, no dia 22 de outubro, das 18h00-19h30.
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 c)
do art.º 5.º, alínea c) 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.º 2 do art.º
6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (507/2020/
CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 12806 - Pedido da EB1/JI Maximino Fernandes Rocha, solicitando a
cedência de vinte e seis plantas de pequena dimensão, com vista a realização de
uma atividade no ano letivo 2020/2021. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal conjugado com alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e com 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 pela Vereadora Raquel
Ferreira.(508/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------
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2.6. Ent. 13259 - Para ratificação da decisão do Presidente da Câmara Municipal de
atribuição de apoio em espécie, na cedência de dispensadores de gel, no âmbito
da pandemia COVID 19, às seguintes unidades orgânicas escolares:-------------------•

30 para a EBI de Angra-----------------------------------------------------------------------

•

10 para a EBI Ferreira Drummond---------------------------------------------------------

•

10 para a EBI dos Biscoitos-----------------------------------------------------------------

•

64 para a EBS Tomás de Borba------------------------------------------------------------

- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Presidente da Edilidade.(509/2020/CMAH) ------------------------------

2.7. Ent. 13579 - Pedido da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira
Drummond, solicitando o apoio através da cedência materiais desportivos de
diversas modalidades, para a realização do Dia Europeu do Desporto, no dia 25 de
Setembro de 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.(510/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 14592 - Pedido do Museu de Angra do Heroísmo, solicitando o apoio
através da cedência 20 arbustos destinados à entrada da Carmina Galeria de Arte
Contemporânea Dimas Lopes, para a re-inauguração daquele espaço, entretanto
doado ao respetivo Museu de Angra do Heroísmo. 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(511/2020/CMAH)------

2.9. Ent. 14847 - Pedido da Cooperativa Agrícola da Ilha Terceira, solicitando
apoio na cedência de 150 cadeiras desdobráveis para utilização na realização de
palestra. 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
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Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles.(512/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 16144 - Pedido da Irmandade Nossa Senhora do Livramento,
solicitando apoio na cedência de bilhetes para jovens assistirem a um filme na sala
de cinema do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. 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.(513/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 14912 – Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando a cedência de uma sala da Startup, de 2 a 10 de novembro. 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.(514/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.12. Ent. 15762 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de sala do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião. 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.(515/2020/CMAH)------------

2.13. Ent. 16007 – Pedido da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE,
solicitando a cedência do Centro Cultural e de Congressos no dia 21 de novembro,
para realização de uma Assembleia Geral. 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
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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.(516/2020/CMAH)-------------------------------------------------

2.14. Ent. 98 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro, solicitando
apoio no abate de quatro Celtis australis, que se encontram no adro da referida
paróquia, por apresentarem um estado fitossanitário débil. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal conjugado com alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e
com 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 Edilidade.(517/2020/CMAH)----------------------------------------------------

3. Abono para falhas e caixa

3.1. Int. 3635 – Atribuição de abono para falhas e caixa, no valor de €100,00, ao
trabalhador António Norberto Mendes Dias, o qual integrou a equipa do CAI em
front office, com a função de receber os pagamentos de águas. 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 Edilidade.(518/2020/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. 13830 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando utilização do Campo de Futebol do S.C. Os Leões, para a realização do
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Torneio Regional Inter Associações de Futebol 11, TRIA Sub-16, de 19 a 21 de
março de 2021, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e o Campo de Futebol
do S.C. Barreiro de 14 a 16 de maio, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00,
para a realização do Torneio Regional Inter Associações de Futebol 9, TRIA Sub13, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 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, bem como nos termos conjugados da alínea d) do
art.º 5.º, alínea d) 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.º 2 do art.º 6.º do
Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido. (519/2020/CMAH)------------------------------------------------------

4.2. Ent. 14575 - Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando o
apoio através da cedência das Piscinas Municipais, para a realização dos treinos
de mergulho em apneia, da época desportiva 2020/2021, às segundas-feiras, das
21h30 às 22h30. 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, 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.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(520/2020/CMAH)--

4.3. Ent. 15152 - Pedido da Associação de Natação da Região Açores,
solicitando utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva
isenção de taxas, para a realização de provas, nos dias 7 e 21 de Novembro de
2020, 06 e 13 de Fevereiro e 22 de Maio 2021 das 07h30 às 19h30. 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, bem como nos termos conjugados
da alínea d) do art.º 5.º, alínea d) 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.º 2 do art.º
6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(521/2020/CMAH)-------------------------------------------------------
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4.4. Ent. 13453 - Pedido da Associação Nascer e Crescer Feliz, solicitando
apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de evento e a cedência da receita de bilheteira
a 100%. 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.(522/2020/CMAH)-----------------------------------

4.5. Ent. 14181 - Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando
a cedência de um espaço no Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para instalação da sede do referido Núcleo. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas p) 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.(523/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.6. Ent. 14796 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando
apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo 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 Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.
(524/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.7. Ent. 14954 - Pedido da Paralelo 38 - Associação Cultural Sem Fins
Lucrativos, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de peça no âmbito do
Paralelo Festival de Dança e apoio financeiro consubstanciado em 80% da receita
de bilheteira. 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, autorizou este pedido.(525/2020/CMAH)----------------------------------9

4.8. Ent. 15454 - Pedido da Danc´Arte - Academia de Dança do Clube
Desportivo da Casa de Povo da Feteira, solicitando apoio na cedência do Grande
Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para
realização de gravação de apresentação de dançarinas. 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.(526/2020/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

4.9. Ent. 12375 – Pedido da Casa do Povo dos Altares, solicitando apoio para
realização da “DarCena – 6.ª Mostra de Teatro a Noroeste”. 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.ª 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
(€2 000,00) (527/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

4.10. Ent. 14527 - Atribuição de apoio em espécie, ao Atleta Individual Christoph
Kneppeck, em representação da Academia Desportiva dos Açores, nos termos da
alínea a) do número 2 do artigo 22º do Regulamento de Atribuição de Apoios a
Coletividades Desportivas e Atletas Individuais do Concelho de Angra do Heroísmo.
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. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir o apoio em causa.(528/2020/CMAH)---------

4.11. Ent. 14620 – Pedido do Angra Iate Clube, solicitando apoio para as despesas
inerentes à realização do projeto “Nadar Contracorrente”, consubstanciado numa
travessia dos Ilhéus dos Fradinhos ao Porto de São Mateus. Propõe-se a atribuição
de um apoio no valor de €645,00. Para deliberação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto
(€645,00)(529/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------10

4.12. Ent. 14670 - Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento para
apoio à obra de reconstrução da antiga Igreja de Nossa Senhora do
Livramento.----------------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal o apoio para reconstrução da antiga
Igreja de Nossa Senhora do Livramento, no valor de €989.571,20 (novecentos e
oitenta e nove mil quinhentos e setenta e um euros e vinte cêntimos), 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 Incentivo a Atividades de Interesse Municipal, e
submeter à Assembleia Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir o apoio no valor de €989.571,20, bem como submeter à
Assembleia Municipal para decisão. (530/2020/CMAH)-----------------------------------

4.13. Ent. 3905 – Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando apoio para
realização de provas de ciclismo. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€2.500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

apoio

proposto

(€2.500,00)

(531/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5. Contratos

5.1. Ent. 15798 - Proposta de contrato de comodato a realizar com o Núcleo de
Árbitros de Futebol da Ilha Terceira e respetiva revogação do contrato de
comodato datado de 22 de março de 2011. Para deliberação do órgão executivo
nos termos das alíneas p) 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 este contrato.
(532/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 8338 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia
do Raminho, o qual tem por objeto a cooperação financeira tendo em vista a
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execução das obras de pavimentação betuminosa das Canadas do Jacinto e do
José Manuel, bem como da obra de requalificação desta última. Para deliberação
do órgão executivo 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 este
contrato no valor de 15.339,16€.(533/2020/CMAH)------------------------------------------

6. Atribuição de apoio à frequência de estudos pós-secundários e superiores
2019/2021

6.1. Int. 3886 – Ata da comissão de análise para atribuição de apoio à frequência de
estudos pós secundários e superiores 2020/2021 e respetiva proposta do Chefe da
Unidade de Cultura e Apoio Social sobre a lista de classificação provisória das
candidaturas/renovações para atribuição de apoio à frequência de estudos pós
secundários e superiores 2020/2021. 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 Prémios de Mérito Escolar e de Apoio à
Frequência de estudos pós-secundários e superiores. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da ata e, por unanimidade, aprovou a proposta do Chefe
da Unidade de Cultura e Apoio Social.(534/2020/CMAH)---------------------------------

7. Regulamentos

7.1. Int. 1026 - Proposta de Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e
Limpeza Pública do Concelho de Angra do Heroísmo, para aprovação nos
termos do no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, com
respeito pelas exigências constantes da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, da Lei
n.º 23/96, de 26 de julho, da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, e do Decreto Legislativo
Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta proposta de Regulamento e deliberou submeter à
aprovação da Assembleia Municipal.(535/2020/CMAH)-----------------------------------

7.2. Int. 3866 – Proposta de deliberação no sentido de ser dado início ao
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procedimento e participação procedimental, tendo em vista a primeira alteração
ao Regulamento Municipal do Comércio a Retalho não Sedentário de Angra
do Heroísmo. Para deliberação nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e do 98.º do Código do Procedimento
Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(536/2020/CMAH)-------------

8. Aplicação de pena a trabalhador

8.1. Ent. 4024 – Aplicação de pena disciplinar a um trabalhador, na sequência
de procedimento disciplinar especial - inquérito. Para deliberação do órgão
executivo municipal, nos termos conjugados dos artigos 180.º, n.º 1, alínea a),
181.º, n.º 1, 184.º, 194.º, n.º 2 e 197.º, n.º 4, todos da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas. - Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada a pena
proposta com 7 votos a favor. (537/2020/CMAH)-------------------------------------------

9. Documentos para conhecimento

9.1. Ent. 14901 – Ofício do Regimento de Guarnição n.º 1, agradecendo pelo
apoio prestado por ocasião do IV Open de Golfe do Exército. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------

9.2. Ent. 15092 – Comunicação da Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro,
agradecendo pelos trabalhos de abate de árvores no adro da Igreja de São Pedro.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Ent. 16141 – Comunicação da Associação de Atletismo da Ilha Terceira,
agradecendo pela disponibilidade e colaboração do Município no âmbito do Azores
Bravos Trail. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------
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9.4. Ent. 16386 – Comunicação da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, apresentando
cumprimentos à Edilidade. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------

9.5. Int. 3702 – Décima quarta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções
do Plano para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------

9.6. Int. 3981 – Décima quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções
do Plano para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

FORA DE AGENDA

Int. 4045 - Análise técnica das propostas do orçamento participativo de Angra do
Heroísmo, admissibilidade de canditaturas. Para emissão de parecer. - A Câmara
Municipal aprovou por unanimidade a análise técnica.(538/2020/CMAH)----------

Int. 4050 - Deliberação - Voto de Louvor a Timothy Lima, pelo seu relevante
percurso artístico e pela obtenção do 3.º lugar nos prémios do IPA – International
Photography Awards 2020. - Após votação por escrutínio secreto, esta
proposta foi aprovada por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal.----(539/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

Int. 4051 - Minuta de Protocolo de Cooperação para a realização de Concurso
de Empreendedorismo Social. Para deliberação nos termos do 23.º do n.º 2,
alínea m) da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e do artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento
de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta proposta.(540/2020/CMAH)---------------------------------
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Int. 3837 - Int 3837 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal
da Câmara Municipal para 2021. ---------------------------------------------------------------Orçamento da Câmara Municipal e GOP’s para 2021, apresentando os seguintes
valores: --------------------------------------------------------------------------------------------------Orçamento: ---------------------------------------------------------------------------------------------Receitas correntes - €22.160.496 (vinte e dois milhões cento e sessenta mil
quatrocentos e noventa e seis euros); -----------------------------------------------------------Receitas de capital - €4.130.605 (quatro milhões cento e trinta e mil seiscentos e
cinco euros); --------------------------------------------------------------------------------------------Total geral das receitas - €26.291.101 (vinte e seis milhões duzentos e noventa e
um e cento e um euro); -------------------------------------------------------------------------------Despesas correntes - €17.903.381 (dezassete milhões novecentos e três mil e
trezentos e oitenta e um euro); ---------------------------------------------------------------------Despesas de capital - €8.387.720 (oito milhões trezentos e oitenta e sete mil e
setecentos e vinte euros); ---------------------------------------------------------------------------Despesa inscrita nas Grandes Opções do Plano: ---------------------------------------------Grandes Opções do Plano - €12.199.590 (doze milhões cento e noventa e nove mil
e quinhentos e noventa euros); --------------------------------------------------------------------Total geral das despesas - €26.291.101 (vinte e seis milhões duzentos e noventa e
um e cento e um euro). -------------------------------------------------------------------------------O mesmo orçamento contém o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2021,o
plano de formação para 2021, as normas sobre a execução orçamental, o balanço
previsional, a demonstração de resultados previsional e demonstração de fluxos de
caixa previsional. Para deliberação do órgão executivo municipal e posterior
submissão à Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos conjugados da
alínea c) do n.º 1 do do artigo 33.º e alínea a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com este documento e
deliberou remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, nos
citados termos legais.(541/2020/CMAH)-------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas e vinte 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, 6 de novembro de 2020.-------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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