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No dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um realizou-se por videoconferência
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 o Presidente informou que já se encontra
adjudicada a empreitada de conceção e construção da proteção da orla costeira
entre a zona do Biscoitinho e o Terreiro, na freguesia de São Mateus. -----------------Informou que o executivo tem estado a visitar as freguesia e realçou que a maior
parte das juntas já cumpriram o programa para o corrente mandato, apresentando
um balanço positivo e com grandes benefícios nas freguesias. ---------------------------Referiu que na sequência da deliberação de desvinculação da AGESPI e
considerando algumas dificuldades na negociação com os trabalhadores, torna-se
necessário

proceder

ao

aperfeiçoamento

do

texto

da

Deliberação

n.º

616/2020/CMAH, de 18 de dezembro. -----------------------------------------------------------Os vereadores Marcos Couto e Miguel Bezerra entendem que se devem fazer
todos os esforços para obter uma solução o mais justa possível para os
trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Guido Teles referiu que a proposta agora apresentada, irá permitir uma
maior flexibilização da negociação e tornar o processo mais célere, pelo que propõe
o seguinte texto: ---------------------------------------------------------------------------------------“A Câmara Municipal adita o seguinte à Deliberação n.º 616/2020/CMAH, de 18 de
dezembro, de desvinculação da AGESPI - Associação para a Gestão do Parque
Industrial da Ilha Terceira, desde que o Município da Praia da Vitória: ------------------1. assuma o quadro de pessoal por inteiro da AGESPI, integrado os funcionários no
Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------2. mantenha as condições atuais operacionais para os utentes do Parque, à
presente data, nomeadamente valores de renda; ----------------------------------------------
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3. celebre Protocolo com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo para
adesão dos seus associados ao Parque Industrial, com condições competitivas. ---Relativamente ainda à cedência de todos os ativos tangíveis e intangíveis, assim
como a cadência da quota parte no valor patrimonial declarado em balanço de 2020
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo que a mesma só produz efeitos, a partir do momento em que todos os
trabalhadores da AGESPI estiverem integrados no quadro de pessoal do Município
da Praia da Vitória ou de qualquer Empresa Municipal que pertença ao Município
referido.” --------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação

da

ata

n.º

2

da

reunião

ordinária

de

22-1-

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
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2.1. Ent. 1194 - Pedido da Associação de Karaté dos Açores, solicitando apoio na
cedência da sala de formação 1 do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para realização de Assembleia Geral. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33.º e 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.
(37/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Int. 1136 – Atribuição de apoios em valor ou em espécie a diversas
instituições, no âmbito das medidas extraordinárias na sequência da ativação do
Plano de Contingência – COVID-19. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33.º e 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 e remessa à Assembleia Municipal para ratificação. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade.(38/2021/CMAH) ----------------------------------------------------

2.3. Ent. 9961 – Atribuição de um prémio no valor de €1.000,00 a Vera Lúcia Leite
Machado, melhor aluna do ensino secundário da Escola Profissional da Santa
Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos do capítulo V, do Regulamento n.º 11/2018, de 6 de julho 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.(39/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 10466 – Atribuição de um prémio no valor de €1.000,00 a André Abegão
Neto, melhor aluno do ensino secundário da Escola Básica e Tomás de Borba.
Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do capítulo V, do
Regulamento n.º 11/2018, de 6 de julho 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.(40/2021/CMAH) ----------4

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artig o 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. 14145 - Pedido da Universidade dos Açores, solicitando apoio na
cedência do Pequeno Auditório, Foyer e salas de Formação do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo de 7 a 11 de setembro para realização de
evento. Para deliberação do órgão executivo municipal 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 e do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(41/2021/CMAH)------------------------------

3.2. Ent. 521 - Pedido do Centro Infantil de Angra do Heroísmo- Colégio O
Baloiço, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo e respetiva logística de som, luz cénica e
apoio técnico para realização da Festa de Natal. Para deliberação do órgão
executivo municipal 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(42/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 718 - Pedido da Associação das Testemunhas de Jeová, solicitando
apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo e Teatro Angrense para realização das assembleias de 2022.
Para deliberação do órgão executivo municipal 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 e do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido.(43/2021/CMAH)------------------------------
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3.4. Ent. 1456 - Pedido da Direção Regional dos Recursos Florestais - Serviço
Florestal da Terceira, solicitando apoio na

cedência do Grande Auditório do

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de prova
de conhecimentos no âmbito de procedimento concursal. Para deliberação do
órgão executivo municipal 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.(44/2021/CMAH)--------------------------------------------------------

3.5. Ent. 16369 – Pedido de Vladêslav Roussal, solicitando apoio para edição do
videoclipe “Governar com Glória”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€450,00. 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 Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€450,00)-----(45/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 16816 – Pedido de Guida Manuela Silveira da Costa Lima, solicitando
apoio para edição de um CD - “Alma Gémea”. Propõe-se a atribuição de um apoio
no valor de €1.000,00. 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
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto
(€1 000,00)(46/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 18537 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para
a edição do livro “Velhas da Terceira”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor
de €1.000,00. 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 Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.000,00)---
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(47/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 18544 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para
a edição do livro “Ilha Terceira – Urban Sketchers”. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €1.000,00. 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 Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor
proposto (€1.000,00)(48/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------

3.9. Ent. 18548 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para
a edição do livro “Mário Teixeira – Um bandarilheiro na Califórnia”. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. 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 Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio
no valor proposto (€1.000,00)(49/2021/CMAH)----------------------------------------------

3.10. Ent. 18936 – Pedido de João de Deus Meneses Melo, solicitando apoio
para a edição do livro “Lajes, Meu Porto de Afetos”. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €1.000,00. 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 Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor
proposto

(€1 000,00)(50/2021/CMAH)--------------------------------------------------------

3.11. Ent. 222 – Pedido de Manuel Fernando Ferraz da Silveira Cardoso,
solicitando apoio para a edição do livro “A Minha Ilha é que é o meu Mundo”.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. 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 Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
um apoio no valor proposto (€1.000,00)(51/2021/CMAH)-------------------------------7

3.12. Ent. 4523 - Pedido da Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das
Doze Ribeiras, solicitando apoio para a construção do edifício de apoio àquela
Sociedade. Propõe-se a seguinte retificação:--------------------------------------------------Onde se lê:----------------------------------------------------------------------------------------------"Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €20.000,00. Para deliberação do
órgão executivo municipal 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou

atribuir

um

apoio

no

valor

proposto

(20.000.00).

(420/2020/CMAH)"------------------------------------------------------------------------------------Deve-se ler:----------------------------------------------------------------------------------------------"Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €200.000,00. Para deliberação do
órgão executivo municipal 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
retificou a deliberação em causa.(52/2021/CMAH)----------------------------------------

3.13. Ent. 14133 - Pedido da Casa do Povo de S. Bartolomeu de Regatos,
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 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, autorizou este pedido.
(53/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.14. Ent. 14466 - Pedido da

Irmandade do D.E.S. da Serreta, 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 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, autorizou este pedido.(54/2021/CMAH)--------------8

3.15. Ent. 14781 - Pedido da Casa do Povo das Cinco Ribeiras - Filarmónica
Nossa Sra. do Pilar, solicitando a alteração de objeto e 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 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, autorizou este pedido.(55/2021/CMAH)------------------------------------

3.16. Ent. 14799 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo dos Quatro
Cantos, 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 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, autorizou este pedido.
(56/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

3.17. Ent. 14832 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Império da
Rua do Conde da Praia, 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 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, autorizou este
pedido.(57/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

4. Protocolos e contratos

4.1. Ent. 1596 – Protocolo de parceria com a Casa do Povo de Santa Bárbara,
para apoio financeiro, no valor de €15.000,00, tendo em vista a execução das
ações de prevenção, sensibilização e formação previstas no Plano Operacional de
Respostas Integradas para as Dependências – ÂNCORA. Para deliberação do
órgão executivo municipal 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, e do Regulamento Municipal de Apoio a
Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
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aprovou este protocolo.(58/2021/CMAH)------------------------------------------------------

4.2. Int. 4376 – Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio financeiro, no valor
de €19.186,00 para aquisição de vinte fatos de proteção individual de combate a
incêndios urbanos. Para deliberação do órgão executivo municipal 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, e do
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.(59/2021/CMAH)------------

4.3. Ent. 12375 – Protocolo com a Casa do Povo dos Altares, tendo em vista a
cooperação financeira, no valor de €2.000,00 para fazer face às despesas
inerentes à organização da “DarCena – 6.ª Mostra de Teatro a Noroeste”. Para
deliberação do órgão executivo municipal 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, e do Regulamento Municipal de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo.(60/2021/CMAH)----------------------------------

4.4. Ent. 617 – Protocolo com o Serviço de Desporto da Terceira, de cedência de
instalações do Pavilhão Municipal de Desportos, Piscina Municipal e Pavilhão
Multiusos de Pedro Francisco. Para deliberação do órgão executivo municipal 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 e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.
(61/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Int. 393 – Renovação dos contratos de comodato para a utilização das
arrecadações sob a bancada central, no corredor do rés-do-chão norte do
Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo, nos termos da cláusula
segunda dos respetivos contratos para as arrecadações n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e
12. Nos mesmos termos, é revogado o contrato de comodato da arrecadação n.º 7.
Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea o) do n.º 1 do
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
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unanimidade, aprovou esta renovação dos contratos de comodato.--------------(62/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

4.6. Ent. 1706 – Minuta de contrato com o Fundo Ambiental, tendo em vista a
terceira fase do programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública
– parte 1. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alíneas o)
do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou este contrato.(63/2021/CMAH)------------------------------

4.7. Ent. 19363 – Minuta da primeira adenda ao Contrato programa celebrado com
a Junta de Freguesia de Santa Luzia, referente ao apoio para a execução da
obra de recuperação do Antigo Edifício do INATEL. Para deliberação do órgão
executivo municipal 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, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
adenda ao contrato.(64/2021/CMAH)------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 57 – Minuta do primeiro aditamento ao contrato interadministrativo
celebrado com a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, prorrogando a data de
execução do projeto até 30 de junho de 2021. 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, aprovou este
aditamento ao contrato.(65/2021/CMAH)------------------------------------------------------

4.9. Ent. 74 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Feteira, tendo por objeto a delegação de competências para
execução de obras adicionais no âmbito da empreitada de pavimentação da
Canada do Marco Velho. 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, aprovou esta minuta de contrato.
(66/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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5. Atribuição de apoios pontuais, apoios para aquisição de equipamentos e
apoios para execução de obras

5.1. Int. 547 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem atribuídos
apoios pontuais a diversas entidades e organismos, no valor total de
€124.321,77. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alíena
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75, de 12 de setembro e do Regulamento de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal n.º 24/2019, de 11 de outubro. A
Câmara Municipal, por unanimidade, decidiu adiar o assunto para a próxima
reunião.(67/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

5.2. Int. 548 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem atribuídos
apoios financeiros para aquisição de equipamentos a diversas entidades e
organismos, no valor total de €97.055,76. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75, de 12 de
setembro e do Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal n.º
24/2019, de 11 de outubro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, decidiu
adiar o assunto para a próxima reunião.(68/2021/CMAH)-------------------------------

5.3. Int. 549 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de serem atribuídos
apoios financeiros para execução de obras a diversas entidades e organismos,
no valor total de €374.502,17. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75, de 12 de setembro e do
Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal n.º 24/2019, de 11 de
outubro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, decidiu adiar o assunto para
a próxima reunião.(69/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------

6. Relatórios finais do Regulamento de Apoios a Atividades de Interesse
Municipal

6.1. Int. 529 – Proposta de deliberação no sentido de que os relatórios finais
entregues em 2021, cujo objeto tenha sido, física e financeiramente, executado
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em 2020, sejam aceites em conformidade, de forma a desburocratizar o processo
e não obrigar à elaboração de novos contratos programa. Para aprovação do
órgão executivo municipal, nos termos do artigo 32.º do Regulamento de Apoio a
Atividades de Interesse Municipal n.º 24/2019, de 11 de outubro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.(70/2021/CMAH)-------------

7. Criação e atribuição de suplemento remuneratório de penosidade e
insalubridade

7.1 Ent. 1098 – Proposta do Presidente da Câmara no sentido de ser atribuído o
suplemento de penosidade e insalubridade no valor de €4,09/diário, aos
trabalhadores do Município que desempenham funções com um nível de
penosidade média, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º
75-B/2020, de 31 de dezembro. Para deliberação do órgão executivo municipal, a
autorização de negociação da revisão dos acordos coletivos de empregador
público em vigor. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a proposta
apresentada pelo SINTAP. (71/2021/CMAH)--------------------------------------------------

8. Concurso público Internacional – Empreitada de Construção de Mercado
Municipal e Silo Automóvel em Angra do Heroísmo

8.1. Int. 498 - Informação do Chefe de Divisão de Urbanismo e Infraestruturas
Municipais propondo a abertura de um concurso público internacional de valor
base €7.500.000,00, para uma empreitada para construção do Mercado
Municipal e Silo Automóvel de Angra do Heroísmo, com o prazo de execução
de 1.095 dias. Para deliberação do órgão executivo municipal e envio à
Assembleia Municipal para autorização, nos termos conjugados do n.º 1 do artigo
36.º do CCP, alínea b) do artigo 18.º do DL 197/99, de 8 de junho e alínea f) n.º 1
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou submeter à Assembleia Municipal para autorização.
(72/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------
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9. Compromissos plurianuais – listagem

9.1. Int. 340 – Listagem de assunção de compromissos plurianuais relativos a
2020. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal para aprovação, nos
termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou submeter à Assembleia Municipal para
aprovação.(73/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

10. Votos de Louvor

10.1. Int. 368 – O Comandante do Porto envia um Voto de Louvor que redigiu,
propondo à Câmara que seja reconhecido o apreço pela ação desenvolvida pelos
dois jovens que resgataram uma vítima do interior da sua viatura no Porto
das Pipas. Para deliberação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
a proposta e decidiu remeter à Assembleia Municipal.(74/2021/CMAH)------------

10.2. Ent. 1279 – Ofício da Junta de Freguesia do Posto Santo, propondo que
seja submetido à Assembleia Municipal dois votos de louvor aprovados em sessão
de Assembleia de Freguesia de 28-12-2020, à Academia Rítmica Terceirense –
Secção de Dança Desportiva do Clube Desportivo do Centro Comunitário do
Posto Santo e ao Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo.
Para deliberação. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a proposta
e decidiu remeter à Assembleia Municipal.(75/2021/CMAH)-----------------------------

11. Regulamentos

11.1. 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 COVID19. 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
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unanimidade, concordou com esta alteração e deliberou submeter a mesma à
aprovação da Assembleia Municipal.(76/2021/CMAH)------------------------------------

12. Documentos para conhecimento

12.1. Int. 326 – Segunda alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano para 2021. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

12.2 Int. 403 – Terceira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
para 2021. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

12.3. Ent. 1093 – Ofício do Secretário Regional dos Transportes, Turismo e
Energia a transmitir que terá todo o gosto em reunir com a Câmara Municipal, para
análise do tema “Política de Transportes Aéreos para a Ilha Terceira”, conforme
solicitado pela Edilidade. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------

12.4. Ent. 1336 – Ofício das Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde Espírito
Santo, agradecendo pelo apoio concedido àquela Instituição, no valor de €5
000,00. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

12.5. Ent. 1394 – Estudo Tendências evolutivas no Município de Angra do
Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

12.6. Ent. 1885 - Ofício da TERAMB, EM, remetendo o relatório de gestão e contas
do terceiro trimestre de 2020. Para conhecimento do órgão executivo municipal e
do órgão deliberativo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e
remeter à Assembleia Municipal também para conhecimento.-----------------------15

Fora da Agenda

Primeira revisão ao Orçamento e GOP’S da Câmara Municipal

Int. 575 – Primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da
Câmara Municipal para 2021. De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e
da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara
Municipal delibera submeter à Assembleia Municipal, para aprovação o seguinte:
Aprovar a primeira revisão ao Orçamento e GOP’S da Câmara Municipal, onde
foram inscritos os valores do saldo da gerência anterior no valor de €5 183 863,98.
Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal nos termos da alínea c)
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei

n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, concordou com esta revisão e deliberou remeter
a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.(77/2021/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, 5 de fevereiro de 2021.----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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