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No dia dezoito 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 09:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia o Presidente deu conta dos assuntos tratados na
última reunião da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores,
nomeadamente, a aprovação do quadro de pessoal e orçamento para 2021. Referiu
que a única questão relevante foi a quebra da receita proveniente da exploração do
jogo instantâneo, o que tornou inviável a redução das quotas dos municípios, como
havia sido acertado no ano precedente. ---------------------------------------------------------Também foi decidida a redistribuição do saldo do PO2020, o que irá permitir o
financiamento da obra do Centro Interpretativo, tendo ficado assente que a
Presidente da Associação deveria solicitar reunião ao Presidente do Governo
Regional para apresentar a proposta. ------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto manifestou a sua preocupação com a evolução da
natalidade e refletindo sobre o documento preliminar sobre o estudo “Tendências
evolutivas da população no Município de Angra do Heroísmo – 2011-2031”,
apresentou algumas ideias para a elaboração de um plano de natalidade assente
em quatro ideias base: fixação das crianças nas freguesias, através da manutenção
das escolas de freguesia, criação de uma rede municipal de ATL, criação de um
banco de bens, e a implementação do cheque nascimento e de um vale mensal
para produtos de higiene e de primeira necessidade. ----------------------------------------O Presidente considerou as ideias válidas que poderão ser analisadas após a
entrega final do estudo acima referido. -----------------------------------------------------------
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Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 28 da reunião ordinária de 4-12-2020.------------------------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. 15285 - Pedido dos Veteranos da Casa do Povo do Porto Martins,
solicitando utilização do Campo de Futebol do Barreiro e respetiva isenção de
taxas, para a realização de treinos, às quintas feiras, das 19h45 às 21h45. 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.(594/20020/
CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------------------3

2.2. Int. 4399 – Cedência de 1000 máscaras cirúrgicas e 150 máscaras FFP2, à
Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, a pedido daquela Instituição,
e no âmbito da pandemia de COVID-19. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) e 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(595/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.3. Int. 4469 – Cedência de 1000 máscaras FFP2 à Santa Casa da Misericórdia
de Angra do Heroísmo, a pedido daquela Instituição, e no âmbito da pandemia de
COVID-19. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) e
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. -

A Câmara

Municipal,

por

unanimidade, ratificou o

ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(596/2020/CMAH)----------

2.4. Ent. 17931 – Pedido das Irmãs Hospitaleiras da Casa do Espírito Santo,
solicitando apoio na decoração e iluminação de Natal, de uma árvore de grande
porte, com materiais e meios humanos. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) e 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. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da
Edilidade.(597/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 15131 – Segundo aditamento ao contrato interadministrativo celebrado
com a Junta de Freguesia de São Bartolomeu dos Regatos, tendo em vista o
reforço da verba no valor de €19 391,04 para execução do projeto/obra de
construção de um armazém. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º, bem como 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.(598/2020/CMAH)----
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2.6. Ent. 16233 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado
com a Junta de Freguesia de Cinco Ribeiras, tendo em vista o reforço da verba
no valor de €36 404,79 (trinta e seis mil quatrocentos e quatro euros e setenta e
nove cêntimos) para execução de obras de reparação de troços de muros de
proteção das margens, desassoreamento de leito e reforço de pontes, nas ribeiras
das Cinco e do Mouro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º, bem como 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.(599/2020/CMAH)---

2.7. Ent. 17186 – Pedido de apoio da Junta de Freguesia do Posto Santo para o
pagamento das despesas de legalização do Império da Grota do Medo, no valor de
€ 9 759,86 (nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e seis
cêntimos). Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos
n.ºs 117.º, 118º e 120.º, bem como 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.(600/2020/CMAH)----------

2.8. Ent. 17669 – Protocolo com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo
relativo à Campanha de Natal 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. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) e 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. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(601/2020/CMAH)----------------------------------------------------

2.9. Ent. 16432 – Pedido da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa para a
celebração do protocolo anual de cooperação de 2020. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) e 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. - A Câmara Municipal, por
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade.(602/2020/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.10. Int. 4499 – Proposta do Presidente da Edilidade, no sentido de serem
isentados dos pagamentos os promotores e empresas pré-incubadas ou
incubadas na Startup Angra, dos preços aprovados nos termos do n.º 1 do artigo
12.º e artigo 13.º do Regulamento n.º 1/2018, de 2 de janeiro. 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.(603/2020/CMAH)----------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades
de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o município), do Regulamento Municipal de Incentivo a
Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas.

3.1. Ent. 13531 - Pedido da Orquestra de Sopros da Ilha Terceira - OSIT,
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.(604/2020/CMAH)------------------------------------------------------

3.2. Ent. 16514 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para edição do livro “Topografia da Ilha Terceira”. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €2.860,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
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termos da alínea 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 (€2.860,00)--(605/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 16591 - Pedido da Irmandade de Nossa Sra. do Livramento, solicitando
que seja considerada a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato
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.
(606/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 14408 - Pedido do Agrupamento 497 do Corpo Nacional de Escutas,
solicitando a alteração do objeto de contrato 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.(607/20020/CMAH)---------------------------

4. Renovação de quotizações/assinaturas

4.1. Int. 4167 – Informação do serviço de Aprovisionamento, dando conta do valor
para a renovação de quotizações/assinaturas para o ano de 2021. Para
deliberação do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou renovar as quotizações/assinaturas constantes da
informação em causa.(608/2020/CMAH)-------------------------------------------------------

5. Protocolos e contratos
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5.1. Ent. 17890 – Protocolo a celebrar entre o Município (Startup) e a Cáritas da
Ilha Terceira, o qual tem por objeto aproximar as partes para o desenvolvimento
de projetos no âmbito do empreendedorismo. 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, aprovou a celebração
deste protocolo.(609/2020/CMAH)---------------------------------------------------------------

5.2. Int. 4367 – Protocolo a celebrar entre o Município (StartUp) e a Escola
Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, o qual tem por objeto aproximar as
partes para o desenvolvimento de projetos no âmbito do empreendedorismo. 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,
aprovou a celebração deste protocolo.(610/2020/CMAH)-------------------------------

5.3. Int. 4516 – Proposta de aprovação dos projetos referentes aos contratos
interadministrativos com as juntas de Freguesia, nos termos do artigo 23.º
conjugado com o artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.- A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(611/2020/CMAH)------------

5.4. Int. 4564 – Proposta de aprovação do valor das delegação de
competências e inumações com as Freguesias para 2021, nos termos do artigo
23.º conjugado com o artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(612/2020/CMAH)

6. Tourada à corda da Fajã do Ficher – Serretinha – Freguesia de Feteira –
submissão à Assembleia Municipal para classificação como tradicional

6.1. Ent. 18446 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser submetido
à aprovação da Assembleia Municipal o pedido da Junta de Freguesia de Feteira
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para classificação como tradicional da tourada à corda da Fajã do Ficher,
Serretinha, Freguesia de Feteira. Para deliberação do órgão executivo municipal,
nos termos do artigo 45.º, n.º 1, do Regime Jurídico de Atividades Sujeitas a
Licenciamento das Câmaras Municipais na Região Autónoma dos Açores,
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional, n.º 37/2008/A, de 5 de agosto, na
versão atual dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2018/A de 11 de maio. A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.(613/2020/CMAH)----

7. Calendário reuniões do executivo municipal – 2021

7.1. Int. 4512 – Calendário das reuniões do executivo municipal, para o ano de
2021. Para deliberação da Câmara Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade,

aprovou

este

calendário

de

reuniões

para

2021.

(614/2020/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

8. Fundos de maneio e de caixa

8.1. Int. 4542 - Constituição dos Fundos de Maneio e Fundos de Caixa para o
ano de 2021, nos termos do n.º 2.9.10.1.1 e 29.10.1.11 do Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta constituição dos citados Fundos de Maneio e de Caixa.-----------(615/2020/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

9. Desvinculação da AGESPI – Associação para Gestão do Parque Industrial
da Ilha Terceira

9.1. Int. 4138 – Proposta de deliberação das condições de desvinculação do
Município

de

Angra

do

Heroísmo

nos

termos

da

Deliberação

n.º

575/2020/CMAH, de 20 de novembro, a Câmara Municipal nos termos conjugados
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do artigo 169.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, com os artigos
25.º, n.º 1, alínea n) e 33.º, n.º 1, alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12.09, na redação mais recente dada pela Lei n.º 42/2016, de
2.12, bem como com o artigo 53.º, n.º 1, do Regime Jurídico Atividade Empresarial
Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31.08, na
versão mais recente dada pela Lei n.º 2/2020, de 31.03, aplicável ao presente caso
por remissão do artigo 56.º, n.º 3, do mesmo regime jurídico. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou as condições da desvinculação em
causa.(616/2020/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

10. Documentos para conhecimento

10.1. Int. 4485 – Décima oitava alteração ao Orçamento e às Grandes Opções
do Plano para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

10.2. Ent. 18296 – Ofício do Lar de Recolhimento de Jesus Maria José,
agradecendo pela oferta de cabazes de Natal. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

10.3. Ent. 18364 – E-mail do INOVA – Instituto de Inovação Tec. Açores, dando
conta do ponto de situação relativo à realização de ensaio de caudal no furo do
Posto Santo. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

10.4. Ent. 18365 – Ofício do Centro Cultural, Social e Recreativo Nossa Senhora
da Piedade, agradecendo pela oferta de cabazes de Natal. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------
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10.5. Ent. 18476 – Ofício das Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde do Espírito
Santo, agradecendo pelo apoio concedido aquando da decoração de Natal. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

FORA DE AGENDA

Int. 4630 – Proposta de deliberação no sentido de que os relatórios finais entregues
em 2020, referentes a compromissos de 2018 e 2019, sejam aceites em
conformidade, não sendo necessária adenda ao contrato programa quando o seu
objeto se encontra devidamente executado. Para deliberação nos termos do artigo
32.º do Regulamento de Apoios a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou a proposta.(617/2020/CMAH)-----------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas e 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, 18 de dezembro de 2020.--------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

______________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________

12

