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No dia oito de janeiro de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões do

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra

do Heroísmo, por via digital. -------------------------------------------------------------------------

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 foi ouvida a Câmara do Comércio de Angra do

Heroísmo  para  informar  sobre  a  campanha para  o  sector  da  restauração  para

mitigar os efeitos da pandemia. Foi aprovado a aplicação a toda a restauração que

tenha interesse em participar, independentemente, de ser associado da Câmara do

Comércio, conforme a proposta constante do ponto 5.1. da presente ata. --------------

A Câmara  do  Comércio  fez  balanço  positivo  da  Campanha  de  Natal,  que  foi

corroborado pelo Presidente da Câmara, dado ter sido uma medida conjunta das

duas entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou ainda que a execução orçamental da autarquia também foi

boa, estando na casa dos 70%, apesar da situação anómala de 2020. -----------------

O  Vereador  Marcos  Couto  questionou  o  que  se  pretende  com  o  anúncio  das

Sanjoaninas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  se  está  a  preparar  dois  cenários,  em  função  da

evolução da pandemia. Um plano A, com um programa aproximado do normal, e

um plano B, para um cenário menos favorável, os eventos serão circunscritos a

espaços  fechados  e  com  acesso  controlado.  Em  qualquer  dos  casos  já  está

decidido que não haverá convite a participantes de fora da ilha. --------------------------

O Vereador Miguel Bezerra, propôs, tendo em conta a abertura de uma unidade

hoteleira na avenida Infante D. Henrique, a criação de um espaço para agregar

todas as roulottes que se encontram ao longo daquela via. A proposta foi aceite por

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto manifestou a preocupação em relação ao futuro da SATA

Internacional, a partir de abril, uma vez que não se conhece o seu plano estratégico
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e  reestruturação,  sabendo-se  que  se  prepara  para  cancelar  a  ligação

Porto/Terceira, confirmando-se a abertura das rotas Paris, Londres e Bermuda. -----

O Presidente propôs solicitar uma reunião ao Governo para abordar a questão. A

proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------

Por último, foi apresentado o projeto de solução para o parque de estacionamento

da rua da Guarita/travessa das Hortas, pelo projetista e possível investidor, tendo

ficado  decidido  a  sua  reformulação  para  aumentar  o  número  de  lugares,  por

eliminação das lojas e da entrada do estacionamento para a rua da Guarita. ---------

                                                                              

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata  n.º 29 da reunião ordinária pública de 18-12-2020.------------

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. Int.  4510 - Cedência de 500 máscaras FFP2 e 1000 máscaras cirúrgicas 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
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municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.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.

(1/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

2.2. Int. 4517 – Pedido da Esquadra da PSP de Angra do Heroísmo, solicitando a

cedência de instalações para a realização dos testes rápidos de despiste à COVID-

19 a elementos daquele serviço que tiveram em contacto com um indivíduo que

testou positivo. 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 do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do

artigo 33.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.(2/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

2.3. Int. 4741 – Cedência de 300 máscaras cirúrgicas, 300 luvas descartáveis, 1

álcool gel (5L) e 8 álcool gel (500 ml) ao  Banco Alimentar Contra a Fome da

Terceira,  a pedido daquela Instituição, e no âmbito da pandemia de COVID-19.

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e

da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.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.(3/2021/CMAH)-------------------------------------------------

2.4. Int. 4757 – Cedência de 100 máscaras cirúrgicas, 200 luvas descartáveis, 5

litros de álcool gel e 5 litros de desinfetante de superfícies à Associação Casa da

Graciosa, a pedido daquela Instituição, e no âmbito da pandemia de COVID-19.

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 do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.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.(4/2021/CMAH)--------
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2.5. Ent. 18669 - Pedido da Associação de Jovens Açorianos, solicitando apoio

na cedência do Foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo

para gravação de um debate. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 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,  ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(5/2021/CMAH)----------------

2.6. Ent. 18736 - Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva

Ribeiro, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo  para  realização  de  provas  escritas  para

procedimentos  concursais.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos do n.º 3 do artigo 35.º  e da alínea u) do n.º 1 do artigo 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,  ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(6/2021/CMAH)----------------

2.7.  Ent.  18721 –  Comunicação  da  Comissão Organizadora da  Tourada dos

Estudantes, dando  conta  que  foi  cancelado  o  evento  para  2021  e  solicita

colaboração no transporte de todas as construções que já estavam executadas,

para  a  lixeira/incineradora.  Para  ratificação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos do n.º 3 do artigo 35.º  e da alínea u) do n.º 1 do artigo 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,  ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(7/2021/CMAH)----------------

2.8. Ent. 4523 – Autorização do pagamento da segunda tranche em 2020, do apoio

concedido à Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras, no

valor de €90.000,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
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n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 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,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(8/2021/CMAH)----------------

3. Contratos programa, contratos interadministrativos e protocolos

3.1.  Ent.  11262  –  Contrato  programa realizado  com a  Junta  de  Freguesia  de

Ribeirinha, tendo em vista a pintura das escolas de Santo Amaro e da Ladeira

Grande, no valor de €16.612,96. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos  do  n.º  3  do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(9/2021/CMAH)--------------------------------------------------------

3.2. Ent. 13359 – Contrato programa realizado com a Junta de Freguesia da Vila

do Porto Judeu, tendo em vista a aquisição do prédio rústico,  sito no Refugo,

Freguesia do Porto Judeu, para construção de um parque de estacionamento de

apoio à zona balnear da Baía do Refugo, no valor de €6.000,00. Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de

12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

Municipal.  - A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(10/2021/CMAH) --------------

3.3.  Ent.  14526 – Contrato  programa realizado com a  Junta  de Freguesia do

Posto  Santo,  tendo  em  vista  a  execução  de  uma  sobra  de  estrada  no  lugar

“Estrada”, pelo valor de €5.048,61. Para ratificação do órgão executivo municipal

nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Vereador Guido Teles.(11/2021/CMAH)---------------------------------------------------------
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3.4. Ent. 10993 – Contrato interadministrativo celebrado com a Junta de Freguesia

de São Bento, tendo em vista a execução das obras de reparação da Canada da

Ribeirinha, da Canada da Fontinha e Canada do Reguinho, no valor de €35.360,00.

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 Vereador Guido Teles.(12/2021/CMAH)--------------------------------------------------

3.5.  Ent.  18955  –  Renovação  do  protocolo  com  a  Ordem  dos  Médicos

Veterinários, no âmbito do Programa Nacional de apoio à Saúde Veterinária para

animais de companhia em risco – cheque veterinário.  Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de

Setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse

Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(13/2021/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.  17840  –  Pedido  do  Sport  Clube  Barreiro,  solicitando  apoio  para

desinfeção do clube.  Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €147,50.

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  um apoio no valor  proposto (€147,50)

(14/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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5. Protocolos, contratos interadministrativos

5.1.  Ent.  19203  –  Minuta  de  protocolo  de  colaboração  com  a  Câmara  do

Comércio de Angra do Heroísmo, tendo em vista a execução da Campanha do

setor da restauração no Concelho de Angra do Heroísmo, a ser desenvolvida nos

meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  2021.  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 esta minuta de

contrato.(15/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

5.2. Ent. 18738 – Minuta de primeira  adenda ao contrato programa realizado

com a Freguesia da Ribeirinha, referente ao apoio para a pintura das Escolas de

Santo Amaro e da Ladeira Grande. 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  esta  adenda  ao  contrato.

(16/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

5.3.  Ent.  18738 – Pedido da  Junta  de Freguesia  da Ribeirinha,  solicitando a

prorrogação  de  prazo  até  30  de  junho  de  2021,  do contrato  interadministrativo

realizado para a execução de passadeiras elevadas na Rua Padre António Ornelas

Simões e na Rua Professor José de Melo. Para deliberação  do órgão executivo

municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º  da Lei n.º 75/2013 de 12

de Setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido e

aprovou a minuta de contrato.(17/2021/CMAH)----------------------------------------------

5.4.  Ent.  18738 – Pedido da  Junta de Freguesia da Ribeirinha,  solicitando a

prorrogação  de prazo até  30 de junho de 2021,  do contrato  interadministrativo

realizado para a repavimentação betuminosa e melhoramento da drenagem pluvial

da Rua da Igreja. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos
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artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara

Municipal,  por unanimidade, autorizou este pedido e aprovou a minuta de

contrato.(18/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

6. Nomeação de representante na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens 

 

6.1.  Ent.  18384  e  19389  –  Ofício  da  Comissão  de  Proteção  de  Crianças  e

Jovens,  solicitando a indicação de um representante do Município na comissão

alargada. Propõe-se a nomeação de Emiliana Pires Gaspar como representante da

Câmara Municipal. Para deliberação nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º

da  Lei  n.º  142/2015,  de  8  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  nomeou  a

representante proposta,  com 7 votos a favor,  após votação por escrutínio

secreto.(19/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

7. Documentos para conhecimento

7.1. Ent. 18637 – Ofício das  Irmãs Hospitaleiras – Casa de Saúde do Espírito

Santo, agradecendo à Edilidade a oferta de cabazes de Natal às utentes daquela

Instituição.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara

Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

7.2. Ent. 18641 – Ofício da Associação Cultural AngraJazz 2020, enviando disco

USB  com  os  três  episódios  do  AngraJazz  2020.  Para  conhecimento  do  órgão

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

7.3. Ent. 18728 – Ofício do Centro Comunitário de Santa Luzia, agradecendo à

Edilidade  a  oferta  de  cabazes  de  Natal  às  utentes  daquela  Instituição.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
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7.4.  Ent.  18742  –  Comunicação  do  Centro  Social  e  Paroquial  das  Cinco

Ribeiras,  agradecendo  à  Edilidade  a  oferta  de  cabazes  de  Natal  às  utentes

daquela Instituição. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara

Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------

7.5. Ent. 18783 – Ofício das Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde do Espírito

Santo,  remetendo  a  Brochura  de  Divulgação  de  Resultados  2019.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

7.6. Ent. 18784 - Ofício do  Centro Social e Paroquial da Ribeirinha de Angra,

agradecendo  à  Edilidade  a  oferta  de  São  Martinho  e  os  cabazes  de  Natal  às

utentes daquela Instituição. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

7.7. Ent. 18894 – Ofício da Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha

Portuguesa, informando que foram efetuados os testes rápidos antigénio COVID-

19, aos trabalhadores da Edilidade, e uma vez que os mesmos foram inseridos no

programa especial de testes COVID-19 – Cruz Vermelha Portuguesa, o respetivo

custo não é imputado à Câmara Municipal. Para conhecimento do órgão executivo

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------

7.8. Ent. 18927 – Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo pelo apoio atribuído no valor de €5.000,00, referente aos consumos

acrescidos de água, no âmbito da pandemia por COVID-19. Para conhecimento do

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

7.9. Ent. 19089 – Comunicação da Biblioteca Escola Almeida Garrett da ESJEA,

agradecendo  pela  oferta  de  várias  publicações.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------
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7.10.  Ent.  19133  –  Comunicação  da  Associação  Bandeira  Azul  da  Europa,

enviando a avaliação obtida pela Edilidade nas atividades de educação ambiental,

realizadas  no  âmbito  do  Programa Bandeira  Azul  2020.  Para  conhecimento  do

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

7.11. Int. 4527 –  Décima nona alteração ao Orçamento e às Grandes Opções

do Plano para 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara

Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e quarenta e cinco minutos da qual se lavrou

a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.----------------------

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por

unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.-----------------------------

Angra do Heroísmo, 8 de janeiro de 2021.--------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_____________________________

A colaboradora que lavrou a minuta,

        _____________________________
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