
 CÂMARA MUNICIPAL 
DE

ANGRA DO HEROÍSMO

ATA N. 2/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA VINTE E DOIS DE JANEIRO  DE DOIS MIL E
VINTE E UM

(Contém     folhas)
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PRESIDENTE ------------------------------------------------------------------

VEREADOR    -------------------------------------------------------------------

VEREADORA  -------------------------------------------------------------------

VEREADOR   --------------------------------------------------------------------

VEREADOR    ------------------------------------------------------------------

VEREADOR     ------------------------------------------------------------------

VEREADOR ------------------------------------------------------------------
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No dia vinte e dois 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.-------------------------------------------------------------------

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 informou que os processos de

financiamento  para  a  reconstrução  das  Igrejas  do  Livramento  e  das

Concepcionistas já se encontram despachados por parte do Tribunal de Contas. ----

Informou ainda que se está a desenvolver o processo para fundição da estátua do

Corte Real, do escultor Canto da Maia, que se encontra à guarda do Museu, e que

se irá também proceder ao reordenamento do Alto da Covas. -----------------------------

O reordenamento baseia-se nos quatro estudos de trânsito realizados para o local,

tendo sido fundidos na proposta que apresenta e que se baseia na possibilidade de

se voltar em todos sentidos possíveis, através da colocação de rotunda na descida,

onde  atualmente  existe  uma  ilha,  a  proposta  apresentada  permite  ainda  a

disponibilização de passadeiras à muito reivindicadas. --------------------------------------

O Vereador Marcos Couto entende que o projeto apresentando é equilibrado e que

parece melhorar a circulação. -----------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que a equipa projetista e o investidor do estacionamento da

rua da Guarita/travessa das Hortas, anuíram com eliminação das lojas e da entrada

do estacionamento para a rua da Guarita, proposta na última reunião da Câmara,

assim a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

Os Vereadores Marcos Coutos e Miguel Bezerra solicitaram que se avançasse com

o  processo  do  termalismo,  nomeadamente,  com  a  licença  de  exploração  do

recurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que o INOVA já deslocou os equipamentos, aguardando-se

a deslocação dos técnicos para se iniciar os testes. Propôs que se agende fora da
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agenda dar início ao processo do direito de exploração. A proposta foi aceite por

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

O  Vereador  Marcos  Couto  manifestou  o  seu  desagrado  com o  aproveitamento

abusivo  que  a  Câmara  do  Comércio  fez  com  as  campanhas  financiadas  pelo

Município  na  comunicação  social.  Disse  esperar  que  isso  não  se  repetida  na

questão do empreendedorismo social. ------------------------------------------------------------

Ordem do dia

                                                                       

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º1 da reunião ordinária de 8-1-2021.-----------------------------

- 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.  30  –  Cedência  de  1.000  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 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.(20/2021/CMAH)------------------------------------------------------
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2.2  Ent.  19358  -  Pedido  do  Clube  Desportivo  Escolar  Tomás  de  Borba,

solicitando utilização dos campos dos Campos Municipais  de Ténis e respetiva

isenção de taxas, para a realização de treinos, nos dias 28,29 e 30 de Dezembro

das 9 às 13 horas. 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

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.(21/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.3 Int. 277 – Pedido da Junta de Freguesia da Terra Chã, solicitando a cedência

de 10 cancelas, a fim de serem utilizadas no dia da Eleição para a Presidência da

República. 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.(22/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.4 Ent. 18493 - Pedido do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de provas de conhecimento.

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  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(23/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent.  195 -  Pedido do Instituto de Segurança Social  dos Açores -  IPRA,

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de prova de conhecimentos, no

dia 4 de fevereiro,  no âmbito de procedimento concursal. Para ratificação do órgão
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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.(24/2021/CMAH)--------------

2.6 Ent. 356 - Pedido da Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço

ao Cidadão -  RIAC, IP,  solicitando apoio na cedência do Grande Auditório  do

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de duas

provas de conhecimento relativas a procedimentos concursais. 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.(25/2021/CMAH)--------------

2.7 Ent.  403 -  Pedido do  Instituto de Segurança Social  dos Açores -  IPRA,

solicitando apoio na cedência de sala no Centro Cultural e de Congressos de Angra

do Heroísmo para realização de prova de conhecimentos, no dia 26 de fevereiro,

relativa a 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  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.(26/2021/CMAH)---------------------------------------------------------

2.8 Ent. 426 - Pedido da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, solicitando apoio na

cedência do Grande Auditório do Centro Cultural  e de Congressos de Angra do

Heroísmo para realização de provas de conhecimentos relativas a procedimentos

concursais. 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.(27/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------
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2.9  Ent.  616 - 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 Apoio a Atividades de Interesse

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

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(28/2021/CMAH)--------------

2.10  Ent.  11924  –  Contrato  interadministrativo  celebrado  com  a  Junta  de

Freguesia do Raminho, tendo em vista a obra de reparação da Canada da Presa

Grande, no valor de €3.432,00. 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 Presidente da Edilidade.(29/2021/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. 10150 - Pedido da Sociedade Filarmónica Recreativa e Musical União

Sebastianense, solicitando 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.------

(30/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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3.2 Int. 173 – Deliberação no sentido de ser atribuído um apoio de €5.000,00 a

cada  uma das  seguintes instituições  com valências  de  creche  e  jardim de

infância, no âmbito da pandemia por COVID-19:

• AFARIT – Associação dos Funcionários da Administração Regional da Ilha 

Terceira

• Casa do Povo da Terra Chã

• Casa do Povo do Porto Judeu

• Centro Comunitário de São Sebastião

• Centro Infantil de Angra do Heroísmo

• Centro Social e Paroquial de São Mateus da Calheta

• Centro Social e Paroquial de São Pedro

• Confederação Operária Terceirense

• Grupo Social de Santo Agostinho

• Irmandade de Nossa Senhora do Livramento

• Jardim de Infância de São Gonçalo

• Obra Social Madre Maria Clara

• Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo

Para deliberação do órgão executivo municipal nos 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,  aprovou a atribuição dos apoios em causa,  e  remessa para

ratificação da Assembleia Municipal.(31/2021/CMAH)------------------------------------

4. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

4.1 Ent. 16702 - Pedido efetuado pela empresa  Azores On Route a solicitar a

transmissão do direito de superfície do lote 57 da ZIAH, sito na Rua Salomão Levy,

freguesia do Porto Judeu, descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º

2546 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1457º, da mesma freguesia,

sendo  que  o  mesmo  se  encontra  contíguo  aos  lotes  37  e  38  cujo  direito  de

superfície  encontra-se  a  favor  desta  empresa,  e  considerando  que  pretende
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integrar o referido lote num projeto inovador reconhecido pelo Governo Regional

dos Açores como projeto PIR. À Câmara Municipal para autorizar a constituição do

direito de superfície do lote 57 da ZIAH à empresa Azores On Route, nos termos

do n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento do Parque Industrial. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, autorizou a constituição do direito de superfície do lote em

causa.(32/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

5. Regulamentos

5.1 Int.  3866 – Primeira alteração ao  Regulamento Municipal do Comércio a

Retalho não Sedentário de Angra do Heroísmo. Para deliberação e submissão à

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos conjugados da alínea g) n.º 1 do

artigo 25.º e alínea k) 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  esta

alteração e deliberou remeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos

citados termos legais.(33/2021/CMAH)--------------------------------------------------------

5.2.  Int.  330  -   Terceira  alteração  ao  Regulamento  Municipal  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  e  submissão  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  nos

termos conjugados da alínea g) n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) n.º 1 do artigo 33.º,

ambos  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  O ponto  foi

retirado.(34/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

6. Documentos para conhecimento

6.1 Ent. 491 – E-mail da  Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha

Portuguesa, remetendo o relatório de atividades de 2020. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------
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6.2 Ent. 347 – E-mail da  Sociedade Altarense do Sagrado Coração de Jesus,

agradecendo pelo apoio atribuído para colaboração nas despesas,no âmbito  da

pandemia por COVID-19. Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A

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

6.3 Int. 229 –  Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do

Direito  de  Oposição.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo.  -  A  Câmara

Municipal  tomou  conhecimento  e  decidiu  enviar  à  Assembleia  Municipal

também para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------

6.4 Int. 312 – Primeira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

para 2021.  Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou

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

Fora da agenda

Int.  4173  -  Proposta  de  Regulamento  de  Utilização  da  Rede  sem  Fios

Disponibilizada nos Espaços Municipais do Concelho de Angra do Heroísmo.

Para deliberação e submissão à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos

conjugados da alínea g) n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) 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 esta proposta e deliberou remeter à Assembleia Municipal

para aprovação, nos citados termos legais.(35/2021/CMAH)---------------------------

                                                                                          

Proposta para iniciar o processo do pedido do direito de exploração dos recursos

hidrotermais  do caminho do Posto Santo.  A Câmara Municipal,  aprovou a

proposta, por unanimidade.(36/2021/CMAH)-------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e dez 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, 22 de janeiro de 2021.------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

______________________________
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