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No dia vinte 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 09H45 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente mostrou preocupado com o
crescimento da segunda vaga da pandemia e para a necessidade de tomar
medidas mais incisivas no funcionamento dos serviços, assim como para a retomar
medidas de apoio à comunidades e à economia. ---------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra chamou atenção para se preparar medidas de apoio ao
sector da restauração. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs que se prepare medidas e que se reúna com a Câmara do
Comércio para de aprovar medidas no início do ano. A proposta foi aprovada. ------O Presidente informou que os Município com variedades taurinas estão a preparar
um estudo e documento base para a candidatura para a sua classificação. -----------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 26 da reunião ordinária de 6 de novembro de 2020.-------------A ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------
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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. 15862 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um encontro de escolinhas, no dia
31 de outubro de 2020, das 9h30 às 12h30. 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 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, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vereador Guido Teles.(542/2020/CMAH)-------------------------------------------------

2.2. Ent. 15923 - Pedido do Sporting Clube Os Leões, solicitando utilização do
Campo de Futebol dos Leões do Porto Judeu e respetiva isenção de taxas, para a
realização de treinos, às terças e sextas feiras, das 18h às 19h. 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. 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. “Os Leões” no Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo,
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datado de 17 de abril de 2015. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(543/2020/CMAH)-----

2.3. Ent. 15983 - Pedido do Clube Naval da Praia da Vitória, solicitando utilização
das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a realização de treino
enquanto as piscinas da Praia se encontrarem encerradas por motivo de avaria,
das 16h40 às 17h30 às segundas, quartas e sextas feiras e das 17h50 às 19h20 às
terças e quintas. 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 b) do art.º 5.º, alínea b) 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 administrativo
praticado pelo Vereador Guido Teles.(544/2020/CMAH)----------------------------------

2.4. Ent. 16044 - Pedido da Casa do Povo da Ribeirinha, solicitando utilização do
Campo de Futebol da Ribeirinha e respetiva isenção de taxas, para a realização de
treinos regulares, às terças feiras das 20h30 às 22h00 e quintas feiras das 21h00
às 22h30. 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 e n.º 7 da Cláusula Terceira
do Protocolo de Integração do Campo de Futebol da Ribeirinha 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.(545/2020/CMAH)-------------------------------------------------

2.5. Ent. 16152 - Pedido da Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos,
solicitando utilização do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva
isenção de taxas, para a realização de treinos, às terças e quintas feiras, das 21h30
às 22h30. 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
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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.(546/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 16205 - Pedido da Casa do Povo dos Altares, solicitando utilização do
Campo de Futebol dos Altares e respetiva isenção de taxas, para a realização de
treinos, às terças e quintas feiras, das 18h30 às 20h30. 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 e n.º 7 da Cláusula Terceira do Protocolo de Integração do Campo de
Futebol dos Altares 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.(547/2020/CMAH)-------------

2.7. Ent. 16261 - Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando o apoio para a realização de duas visitas de estudo, nos dias 2 e 4 de
Novembro, das 09h30 às 11h30. 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.(548/2020/CMAH)------------------------------------------

2.8. Ent. 16557 - Pedido da ANARA- Associação de Natação da Região Açores,
solicitando apoio na cedência de uma sala do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de avaliação teórica para 8 formandos. 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
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Teles.(549/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3. Contratos interadministrativos e contratos programa

3.1. Ent. 14671 - Minuta de contrato programa a celebrar com a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo em vista o
apoio destinado ao reforço do financiamento da Empreitada de ampliação do
edifício da Secção dos Altares, bem como aquisição de equipamento básico a
efetar ao mesmo edifício, no valor de €87.931,31. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e do aritgo 33.º, n.º 1, alínea
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.(550/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 9629 – Contrato interadministrativo celebrado com a Freguesia da TerraChã, o qual tem por objeto a delegação de competências, tendo em vista a
aquisição do projeto de arquitetura e do levantamento topográfico referentes à zona
de lazer da Rua José da Lata, no valor de €2.916,00. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.
(551/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 10997 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
de São Bento, tendo em vista a execução da obra de construção de um novo
ramal de drenagem de águas pluviais na Canada do Fainha, no valor de
€96.209,88. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do
artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(552/2020/CMAH)---------------------------------------------

6

3.4. Ent. 12482 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
de Santa Luzia, tendo em vista a execução de trabalhos de pavimentação
betuminosa entre o Largo de São João de Deus e o Terreiro do Farroco e entre o
mesmo Largo e o Pico da Memória, no valor de €101.801,98. Para ratificação do
órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos artigos 119.º e
120.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. (553/2020/CMAH)------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 12681 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
de Santa Bárbara, tendo em vista a realização da obra de intervenção na zona do
reservatório de água localizado naquela Freguesia, no valor de €12.500,00. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos
artigos 119.º e 120.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.(554/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 12817 - Minuta de contrato programa a celebrar com a Freguesia de
Santa Luzia, tendo em vista o apoio destinado à execução da obra de recuperação
do antigo edifício da INATEL, no valor de €76.856,10. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e do aritgo 33.º, n.º 1, alínea
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. (555/2020/CMAH)------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 13936 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
de Ribeirinha, tendo em vista a obra de remodelação da rede de drenagem pluvial
e pavimentação betuminosa no Terreiro do Paço e Rua da Macela, no valor de
€38.910,53. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do
artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(556/2020/CMAH)---------------------------------------------
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3.8. Ent. 14374 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
da Vila de São Sebastião, tendo em vista o arranjo em betão da Canada dos
Arrifes, no valor de €14.136,40. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(557/2020/CMAH)----------

3.9. Ent. 14523 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
do Posto Santo, tendo em vista a construção de um muro na Canada de Santo
António, no valor de €4.395,04. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(558/2020/CMAH)----------

3.10. Ent. 15021 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a
Freguesia de Ribeirinha, tendo em vista a execução de passadeiras elevadas na
Rua Padre António Ornelas Simões e na Rua Professor José de Melo, no valor de
€7.209,28. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do
artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(559/2020/CMAH)--------------------------------------------

3.11. Ent. 15600 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a
Freguesia do Posto Santo, tendo em vista a aquisição de uma viatura, no valor de
€8.000,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do
artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(560/2020/CMAH)---------------------------------------------

3.12. Ent. 16401 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a
Freguesia de Ribeirinha, tendo em vista a repavimentação betuminosa e
melhoramento da drenagem pluvial da Rua da Igreja, no valor de €12.102,48. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos
8

artigos 119.º e 120.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.(561/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.13. Ent. 16266 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado
com a Freguesia da Vila do Porto Judeu, cujo objeto de delegação de
competências foi alterado para execução do projeto de requalificação de património
da Vila do Porto Judeu. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
do n.º 3 do artigo 35.º e dos artigos 119.º e 120.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.(562/2020/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. 15967 - Pedido do INATEL, solicitando utilização do Campo Municipal de
Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de
jogos, aos sábados, das 18h às 19h. 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.(563/2020/CMAH)-------------------------------------------------------

4.2. Ent. 14602 - Pedido do Clube de Tiro da Ilha Terceira, solicitando a
prorrogação do prazo (até junho 2021) para execução do objeto de contrato
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programa assinado com a autarquia. 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.
(564/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 14710 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Casa do Povo de
São Mateus da Calheta, o qual tem por objeto a cooperação entre os outorgantes
tendo em vista as obras de remodelação da cobertura, no prédio sito na Rua da
Boa Vista, n.º 9 – Freguesia de São Mateus da Calheta. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea o) 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, tendo o Vice-Presidente de ausentado nos termos do CPA.(565/2020/
CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 16011 – Pedido da Diocese de Angra – Fábrica da Igreja da Sé,
solicitando apoio para obras de reparação e retelho da Ermida de Nossa Senhora
da Saúde – Praça Velha. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€2.729,64. 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 (€2 729,64)
(566/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Ent. 13059 – Pedido da Associação Cultural II Sorpasso, solicitando apoio
para a realização da 13.ª Festa do Cinema Italiano. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €1.500,00. 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 (€1 500,00)(567/2020/CMAH)---------------------------------------------------------

10

4.6. Ent. 16032 – Pedido da Associação de Escoteiros de Portugal – Chefia
Regional dos Açores, solicitando apoio para pagamento dos censos 2020
referentes aos escoteiros inscritos nos agrupamentos de Angra do Heroísmo (76
jovens). Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1. 520,00. 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 (€1 520,00)(568/2020/CMAH)

4.7. Ent. 16284 – Pedido do Rotary Club de Angra do Heroísmo – Cidade
Património Mundial, solicitando apoio para as despesas inerentes à gravação e
registo televisivo do Concurso de Canto Lírico 2020. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €139,24. 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 (€139,24)(569/2020/CMAH)------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 13460 – Renovação do protocolo com a AMI – Assistência Médica
Internacional, no âmbito do apoio a pessoas em situação de pobreza e exclusão
social, no valor de €7.500,00. 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 renovar o
protocolo em causa.(570/2020/CMAH)---------------------------------------------------------

5. Acordo de parceria – Imprensa Nacional – Casa da Moeda

5.1. Ent. 16381 – Acordo de parceria para adesão à Rede de Inovação da
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A., no sentido da promoção de
atividades de investigação, desenvolvimento e inovação (ID&I), nas diversas áreas
de atividade, principais ou acessórias, com enquadramento nos respetivos objetos
sociais. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea f) do
11

n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este acordo de parceria.(571/2020/CMAH)-----------

6. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

6.1. Int. 1158 – Despacho do Vereador Guido Teles, datado de 19/10/2020, a
propôr a revogação da deliberação n.º 82/2020/CMAH, tomada na reunião do dia
7/02/2020, que autorizou o resgate do direito de superfície do lote 12 da ZIAH, sito
no Caminho d’Justa, freguesia do Porto Judeu, descrito na CRP com o n.º 2517 e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1578 da freguesia do Porto Judeu,
que se encontra a favor da empresa Açorclean, de Rui Natal Teixeira Brasil,
Sociedade Unipessoal Lda. Para revogação pelo órgão executivo municipal da
Deliberação n.º 82/CMAH/2020, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 169.º do
Código do Procedimento Administrativo. -

A Câmara Municipal, por

unanimidade, revogou a citada deliberação.(572/2020/CMAH)------------------------

7. Doação de viaturas ao Serviço Florestal da Terceira

7.1. Ent. 16496 - Pedido efetuado pelo Serviço Florestal da Terceira a solicitar a
transferência da propriedade da viatura ligeira de mercadorias com a matrícula 1557-VV, da marca Nissan e do trator agrícola com a matrícula 35-54-AR, da marca
Massey Fergunson, considerando que possuem oficinas e mão de obra
especializada para tornar viável a recuperação e circulação das mesmas viaturas,
uma vez que estas se encontram em situação de abate. Para deliberação do órgão
executivo municipal a autorização da doação das viaturas com o NI 20515 e 2875,
nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a doação das
citadas viaturas, tendo o Vereador Paulo Lima se ausentado nos termos do
CPA.(573/2020/CMAH).-------------------------------------------------------------------------------

8. Segunda alteração ao Regulamento – Regime da concessão de apoios
excecionais às famílias e à retoma da atividade económica
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8.1. Int. 3602 – Segunda alteração ao Regulamento – Regime da concessão de
apoios excecionais às famílias e à retoma da atividade económica, no âmbito
da mitigação das consequências da pandemia COVID-19. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos da alínea k) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º
75/2013 e submissão à Assembleia Municipal, para aprovação nos termos da
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, concordou com esta alteração e deliberou submeter a mesma à
aprovação da Assembleia Municipal.(574/2020/CMAH)----------------------------------

9. Desvinculação do Município da AGESPI

9.1. Int. 4138 – Proposta de deliberação no sentido de ser submetido à aprovação
da Assembleia Municipal a desvinculação do Município da AGESPI. Para
deliberação do órgão executivo, nos termos conjugados da alínea n), n.º 1 do
artigo 25.º e alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. -

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a

desvinculação do Município da AGESPI, condicionada ao cumprimento dos
seguintes pontos:------------------------------------------------------------------------------------1- A integração de todos trabalhadores daquela entidade no grupo Municipal
da Praia da Vitória; e 2- o saldo de tesouraria ser entregue na totalidade à
Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo.----------------------------------------------Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ---(575/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

10. TERAMB, EM – Tarifário, contrato programa e Plano de Atividade e
Orçamento – 2021

10.1. Ent. 17251 - Ofício da TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e
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Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, remetendo:
1. O Plano de Atividades e Orçamento 2021, para aprovação do órgão
executivo municipal e posterior envio ao órgão deliberativo municipal
também para aprovação, nos termos da alínea b) do artigo 20.º dos
estatutos da TERAMB, EM, conjugado com o artigo 42.º da Lei n.º 50/2012
de 31 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
documento e deliberou submeter o mesmo à Assembleia Municipal,
também para aprovação.(576/2020/CMAH)-------------------------------------------

•

A proposta de Tarifário para 2021, para homologação do órgão executivo
municipal

e

posterior

envio

ao

órgão

deliberativo

municipal

para

conhecimento, nos termos da alínea d) do artigo 20.º dos estatutos da
TERAMB, EM, conjugado com o artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de
agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------Em relação a esta matéria a Vereadora Raquel Ferreira informou que é
proposto a atualização dos preços para os Municípios e para a indústria. ----A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o tarifário e deliberou
remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para conhecimento.
(577/2020/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

A minuta do Contrato Programa para 2021, para aprovação do órgão
executivo municipal e posterior envio ao órgão deliberativo municipal
também para aprovação, nos termos do número 3 do artigo 32.º e do artigo
47.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. -----------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra questionou se está contemplada uma solução
para os resíduos verdes. -------------------------------------------------------------------O Presidente informou que o contrato programa é o instrumento que permite
o enquadramento dos contratos de prestação de serviços para a recolha e
tratamento das diversas fileiras de resíduos. ------------------------------------------Estes mecanismos vão permitir a otimização dos serviços prestados através
da sua transferência para a Teramb, libertando meios e recursos para a
limpeza urbana. -------------------------------------------------------------------------------14

Em relação aos bioresíduos, está definidada a meta pela União Europeia
para 2023, para a transformação desta fileira em composto, para isso é
necessário instalar compositores nos ecocentros das freguesias para evitar o
transporte desnecessário de resíduos para a Teramb. -----------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este documento e
deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal, também para
aprovação.(578/2020/CMAH---------------------------------------------------------------

11. Documentos para conhecimento

11.1. Ent. 16707 – Comunicação da Junta de Freguesia de São Pedro,
agradecendo o apoio concedido na cedência dos calceteiros, aquando da
construção da escultura junto à EBS Tomás de Borba. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

11.2. Ent. 17085 – Comunicação da Câmara Muncipal de Coruche, enviando o
comunicado da Secção de Municípios com Atividade Taurina, sobre a eventual
alteração

das

idades

de

acesso

aos

espetáculos

tauromáquicos.

Para

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

11.3. Ent. 17079 – Ofício do Centro Comunitário de Santa Luzia, agradecendo
pela oferta de cabazes aos utentes daquela Instituição. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------

11.4. Ent. 17250 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o relatório de gestão e
contas do segundo trimestre de 2020. Para conhecimento do órgão executivo
municipal e do órgão deliberativo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento e o documento é remetido à Assembleia Municipal também
para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------
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11.5. Int. 4164 – Décima sexta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções
do Plano para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------

Fora da agenda

Orçamento participativo

Ent. 4045 - Análise Técnica da propostas do Orçamento Participativo de Angra
do Heroísmo - Lista definitiva e proposta da equipa de análise técnica. Para
homologação da lista definitiva e deliberação do órgão executivo em relação à
proposta da equipa de análise técnica, nos termos dos n.º7 do artigo 8.º e do artigo
15.º do Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo.
A Câmara Municipal, por unanimidade, homologou a lista e aprovou a
proposta da equipa de análise técnica, no sentido de não diligenciar a
logística inerente à votação pública, e submeter à Assembleia Municipal para
decisão. (579/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

Ent. 11511 - Pedido efetuado pela empresa Salsiçor Terceira, S.A., a solicitar a
prorrogação dos prazos previstos na escritura de compra e venda da propriedade
plena do lote 35 da ZIAH, sito na Rua Basílio Simões, freguesia do Porto Judeu,
realizada a 7 de abril de 2010, alterada pelas escrituras realizadas a 5/12/2012 e a
23/06/2014, para início das obras até 30/04/2018 e o prazo para a conclusão das
mesmas até 30/07/2020, justificando que o incumprimento dos prazos previstos na
escritura bem como nas respetivas alterações deveu-se à falta de liquidez
financeira da empresa para iniciar a obra. À Câmara Municipal para autorização da
prorrogação de prazo para início das obras até 30/04/2018 e para a conclusão das
mesmas até 30/07/2020, nos termos dos n.ºs 2 e 4 do artigo 5.º do Regulamento do
Parque Industrial. A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a
prorrogação do prazo.(580/2020/CMAH)-------------------------------------------------------
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Int. 4299 - Proposta para apoio às Instituições Particulares de Solidariedade
Social e Misericórdias com valência de internamento para mitigação custos
acrescidos derivados da Pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. 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, o seguinte: --------------------------------------------------------------------1. Atribuir um apoio de 5000,00€ (cinco mil euros) a cada uma das IPSS’s e
Misericórdias que operem valências com internamento.-------------------------------------2. Ao valor atrás deliberado, acrescer a diferença entre os anos de 2019 e 2020 do
valor da conta de água e saneamento pago em cada mês homólogo no período de
abril a dezembro de 2020.----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a proposta, tendo o Vereador
Paulo Lima se ausentado nos termos do CPA.(581/2020/CMAH)----------------------

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas doze horas da qual se lavrou a presente ata que, depois
de lida, foi aprovada e vai ser assinada.-------------------------------------------------------------
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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 novembro de 2020.------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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