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No dia quatro de dezembro 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 09:30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia a equipa da Primelayer, apresentou o documento
preliminar do estudo “Tendências evolutivas da população no Município de Angra
do Heroísmo – 2011-2031”. Este estudo tem como objeto o conhecimento e a
compreensão das dinâmicas demográficas, como suporte para a definição de
estratégias de planeamento de âmbito territorial. Seja no domínio da saúde,
educação, economia, transportes, habitação e ambiente, e análise da dinâmica
demográfica e assume-se como um elemento base para as opções e investimentos
a realizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 27 da reunião ordinária de 20-11-2020.--------------------- 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
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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. 17442 - Pedido do Cube Juvenil Boa Viagem , solicitando utilização do
Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de um
challenge, no dia 22, das 10h00 às 14h00. 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.(582/2020/CMAH)------------------------------------------------

2.2. Ent. 17598 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo
Municipal de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização do
I Encontro de Escolinhas do Desporto, no dia 1 de Dezembro de 2020, das 9h às
11h. 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 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 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.(583/2020/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 17679 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização da sala de reuniões do Pavilhão Municipal e respetiva isenção
de taxas, para a realização de uma reunião, no dia 23/11/2020, das 20h00 às
21h15. 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
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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.(584/2020/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 17294 - Pedido da Associação de Atletismo da Terceira, solicitando o
apoio através da cedência 50 cones altos, para a realização do 1.ª Etapa da Ilha
Terceira do Meio Fundo, no dia 5 dezembro. 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 Vereador Guido Teles.(585/2020/CMAH) ---------------------------------

2.5. Ent.

17897 - Pedido da Agência para a Modernização e Qualidade do

Serviço ao Cidadão-RIAC, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de
métodos de seleção em procedimento concursal. 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 Vereador Guido Teles.(586/2020/CMAH)-------------

2.6. Ent. 17570 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de jogos dos quadros competitivos locais dos vários
escalões (sub13, sub15, sub17 e seniores), referentes à época desportiva
2020/2021, a decorrer no período de 21/11/2020 a 15/05/2021. 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. 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.(587/2020/CMAH) ------------
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3. Apoio a Clubes Desportivos e Atletas Individuais

3.1. Int. 4088 – Proposta de atribuição de apoio financeiro e em espécie, a cada
um dos 23 Clubes Desportivos e 7 Atletas Individuais, nos termos do disposto
no Regulamento de Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e Atletas
Individuais do Concelho 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(588/2020/CMAH)-----------

4. Protocolo de colaboração e contrato programa

4.1. Ent. 16868 – Protocolo de colaboração celebrado com a Associação Amigos
dos Animais da Ilha Terceira, o qual tem por objeto a cooperação logística e
financeira no âmbito das atividades a que se propõe a Associação em questão .
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.
(589/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 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.

5.1. Ent 16930 – Minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a Casa do
Povo de Santa Bárbara, para integração do polidesportivo da Casa do Povo de
Santa Bárbara no Parque Desportivo Municipal. Para deliberação do órgão
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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 dos n.ºs 2 e 3 do
art.º 2.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de protocolo.-------(590/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent 17069 - Comunicação da TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Terceira, EEM solicitando autorização para contração
de um empréstimo de longo prazo junto da banca, com o objetivo de garantir o
financiamento do investimento de reposição de componentes (sobreaquecedores)
da caldeira de produção de vapor da Unidade de Valorização Energética que se
encontra em funcionamento há 5 anos, os quais se aproximam do fim estimado de
vida útil

e de forma a garantir o regular funcionamento da central. Para

deliberação do órgão executivo e envio ao órgão deliberativo do Município para
autorização, conforme resulta do artigo 20.º alínea e) dos estatutos da TERAMB. A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o proposto, deve a TERAMB
apresentar o processo de consultas a entidades bancárias, para reanalise e
posterior remessa para Assembleia Municipal.(591/2020/CMAH)--------------------

5.3. Ent – 13818 - Proposta de deliberação, no sentido de a Câmara Municipal que
autorizar a Freguesia da Ribeirinha a alienar o prédio urbano sito em Santo
Amaro, na mesma Freguesia, descrito na Conservatória do Registo Predial com o
n.º 2885 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2098.º, tendo em vista o
financiamento da construção de uma zona de lazer no prédio sito no Caminho
Novo da referida freguesia, mediante a emissão de certidão onde conste que o
mesmo órgão não se opõe à alienação do mesmo prédio a terceiros, não obstante
o disposto na cláusula E.2. da escritura de doação formalizada em 26.05.2015
entre o Município e a mesma Freguesia. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou o proposto.(592/2020/CMAH)-----------------------------------

6. Documentos para conhecimento
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6.1. Int. 4358 – Décima sétima alteração ao Orçamento e às Grandes Opções
do Plano para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------

6.2. Ent 17538 – Comunicação do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras,
agradecendo os cabazes de São Martinho, oferecidos pela edilidade aos idosos
daquele Centro. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

6.3. Ent 17566 - Comunicação do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus agradecendo os cabazes de São Martinho, oferecidos pela
edilidade daquele Instituto. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

6.4. Ent 17758 – Comunicação da Direção Regional dos Assuntos do Mar,
agradecendo o envolvimento da edilidade na Campanha SOS Cagarro 2020. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

6.5. Ent 17760 – Comunicação do Instituto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, agradecendo todo o apoio prestado pela edilidade com vista à realização
do “Congresso Internacional dos 40 anos dos Sismo de 80”. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------

6.6. Ent. 17864 – Comunicação do Governo dos Açores, em que Vasco Alves
Cordeiro, no termino das suas funções como Presidente do Governo Regional dos
Açores, agradece toda a ajuda, colaboração e diálogo que recebeu da edilidade
Angrense. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

6.7. Ent 17887 - Comunicação da Direção Regional dos Assuntos do Mar,
agradecendo o envolvimento da edilidade na primeira edição (2020) da “Campanha
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de Limpezas Costeiras e Subaquáticas na Rede Natura 2020 da Ilha Terceira”.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

FORA DE AGENDA

Int. 3886 – Ata da comissão de análise referente às reclamações apresentadas
no âmbito da lista provisória das candidaturas aos apoios à frequência de
estudos pós secundários e superiores 2020/2021 e respetiva proposta do
Chefe da Unidade de Cultura e Apoio Social. 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 artigo 32.º do Regulamento Municipal de Prémios de
Mérito Escolar e de Apoio à Frequência de Estudos Pós Secundários e Superior.---Em relação a esta matéria o Vereador Marcos Couto propôs alargar os apoio aos
estudantes de doutoramento. ---------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que para esta área de estudos proposta existem bolsas da
Fundação para a Ciência e Tecnologia, entidade de regula a qualidade dos
doutoramentos em Portugal. ------------------------------------------------------------------------Poderá no entanto, propôs analisar a possibilidade de se criar um programa de
promoção da inovação tecnológica das empresas que acolham doutorandos com
bolsa da FCT, através da criação de um regulamento de incentivo à economia. A
proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata e, por unanimidade,
aprovou a proposta do Chefe da Unidade de Cultura e Apoio Social.(593/2020/
CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas doze 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, 4 de dezembro de 2020.---------------------------------- -------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

______________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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