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No dia cinco de março 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  9:30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

Antes da ordem do dia

No período antes  da ordem do dia  esteve presente  a equipa responsável  pela

revisão  do  Plano  Diretor  Municipal,  composta  pelo  Professor  Doutor  Félix

Rodrigues, Dr. Paulo Montalverne, Arq. Pedro Candeias e o técnico do SIG César

Pires. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Professor Doutor Félix Rodrigues, apresentou o ponto da situação do processo,

referiu os constrangimentos relativos à cartografia a adotar no processo e critérios

impostos pelo departamento governamental competente em matéria de ambiente,

ultrapassados  os  constrangimentos,  informou  que  se  procedeu  à  análise  da

necessidade para a revisão do instrumento, integração dos inúmeros instrumentos

de ordenamento do território existentes. ----------------------------------------------------------

Informou que existe desadequação entre o atual plano e os diversos instrumentos

de planeamento em vigor, assim como com as normas legais atuais, daí uma das

necessidades de se proceder à revisão. ----------------------------------------------------------

Por outro lado, salientou que existe a necessidade de adequar o plano às questões

ambientais, naturais, culturais e económicas. ---------------------------------------------------

Referiu  que  na  consulta  pública,  realizada  com  base  em  todos  os  programas

políticos que traduzem as preocupações da sociedade, foi  possível priorizar oito

componentes,  relativos  à  reabilitação  e  revitalização  do  tecido  urbano,

equipamentos  urbanos  e  ambiente  urbano,  melhoria  do  espaço  rural,

infraestruturação do espaço urbano e rural, conservação da natureza e preservação
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da  paisagem,  segurança  e  acessibilidades,  ligação  ao  exterior  e  inovação

tecnológica, como sendo as grande preocupações das populações. ---------------------

As componentes anteriores foram divididas em dois grandes grupos, o grupo das

questões das pessoas que habitam em zonas urbanas e o grupo das pessoas que

residem nas freguesias rurais, que tem perspetivas um pouco diferentes. --------------

Tendo em conta que o plano tem de ter objetivos, tendo em conta a análise e a

identificação dos problemas, sabendo a perceção das pessoas, pretende-se uma

proposta  de  plano  com  um  desenvolvimento  sustentável,  fazendo  promoção

infraestrutural, desenvolvimento e inovação tecnológica e a preservação natural e

cultural, pelo que têm de ser consideradas as diversas limitações decorrentes da

existência  dos  diversos  instrumentos  de  planeamento,  do  custo/beneficio  dos

serviços relativamente à dispersão geográfica e os usos do solo. -------------------------

O Vereador Marcos Couto questionou quais os planos para as Sanjoaninas 2021,

nomeadamente, se estão previstas touradas. ---------------------------------------------------

O Presidente informou que está previsto a realização de duas touradas de praça,

com os touros e artistas locais, sendo financiado com 50% do valor remanescente

do valor atribuído em 2020. --------------------------------------------------------------------------

O  Vereador  Marcos  Couto  manifestou  o  seu  profundo  desacordo  com  o

investimento realizado pela UNICOL, que é um exemplo de absoluto monopólio do

sector e desajustado em termos de gestão, apenas garantindo uma mais valia em

termos de rendimento contínuo dos associados. -----------------------------------------------

Chamou também a atenção para a utilização de gás nas escolas do primeiro ciclo. -

O Presidente informou que já foram dadas instruções para se retirar o gás de todas

as escolas.------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Marcos Couto salientou o excelente trabalho que a Câmara está a fazer

no Monte Brasil, na remoção e controlo de infestantes nas muralhas, uma vez que

se  trata  de  um  património  inestimável  para  a  cidade  de  Angra  que  se  deve

continuar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        

Ordem do dia
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APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 4 da reunião ordinária de 19-02-2021. A ata foi adiada

para a próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------

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. 2923 - Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando

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

Heroísmo para realização da Assembleia Geral do NFAH. 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.(109/2021/CMAH)-------------

2.2.  Ent.  3069  -  Pedido  do  Serviço  Regional  de  Estatística  dos  Açores,

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de Ação Formativa dos Censos

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 e do Regulamento Municipal de Apoio a
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Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(110/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent.  3224 – Pedido da  Direção Regional da Cultura,  solicitando apoio no

empréstimo  de  3  projetores  de  iluminação  cénica  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo para utilização na gravação de Concerto. 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.(111/2021/CMAH)-------------

2.4.  Ent.  3151  -  Pedido  da  Escola  Secundária  Jerónimo  Emiliano  Andrade,

solicitando utilização do Pavilhão Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para a

realização de aulas de andebol, no período de 25 de fevereiro a 26 de março, num

total  de  18  dias  e  num período  de  3  horas  diárias.  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.(112/2021/CMAH)----------------------------------

2.5.  Ent.  17622  –  Adenda  ao  contrato-programa  celebrado  com  a  Academia

Desportiva dos Açores, 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.(113/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 1249 – Pedido da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, solicitando tinta

para pintura de pavimento, a fim de reavivar os traços e passadeiras em vários
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locais daquela Freguesia. 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 Vice Presidente da

Edilidade. - (114/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------

2.7. Ent. 1400 – Pedido da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, solicitando a

cedência de pedra de calçada. 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 Vice

Presidente da Edilidade.(115/2021/CMAH)-----------------------------------------------------

2.8. Int. 1073 – Pedido da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Regatos,

solicitando a cedência de álcool gel e luvas descartáveis. 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.(116/2021/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. 14418 – Pedido da Sociedade Recreativa do Raminho, solicitando apoio

para fornecimento e montagem de barrotes e painéis com tela acústica. Propõe-se

a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €20.000,00.  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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de

Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir

o apoio proposto (€20.000,00)(117/2021/CMAH)---------------------------------------------

3.2. Ent. 14797 – Pedido de Joana Moules Toste, solicitando apoio para a edição

de um vídeo fotográfico “Arte em Pedra”. Propõe-se a atribuição de um apoio no

valor  de €600,00 (valor  do orçamento apresentado).  Para deliberação do órgão

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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de

Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir

o apoio proposto (€600,00)(118/2021/CMAH)------------------------------------------------

3.3. Int.  1077 - Atribuição de apoio financeiro e em espécie, a cada um dos  13

Clubes  Desportivos  e  5  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  deliberação  do  órgão

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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou

atribuir os apoios em causa.(119/2021/CMAH)-----------------------------------------------

3.4. Ent.  7825 -  Pedido da  Associação Juvenil  da Ilha Terceira,  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.(120/2021/CMAH)--------------

3.5.  Ent.  13617  -  Pedido  da  Casa  do  Povo  da  Ribeirinha,  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
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Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(121/2021/CMAH)--------------

3.6. Ent. 14948 - Pedido da Irmandade do D.E.S. do Meio da Rua Ribeirinha,

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.

(122/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4. Contratos interadministrativos/contratos programa

4.1. Ent. 10347 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  da  Vila  de  São  Sebastião,  tendo  em  vista  a  delegação  de

competências  para  colocação  de  betão  colorido  nos  caminhos  do  Parque  de

Campismo da Salga, no valor de €43.603,95. 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.(123/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.2.  Ent.  16677  -   Minuta  do  contrato  programa  a  celebrar  com  a  Junta  de

Freguesia da Vila de São Sebastião,  tendo  por objeto a cooperação financeira

para a construção de uma casa mortuária, no valor  de   € 156.000,00  (cento e

cinquenta e seis mil  euros).  Para deliberação do órgão executivo municipal  nos

termos do n.º 3, do artigo 3 do Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse

Municipal.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  aprovou esta minuta de

contrato.(124/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 16975 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  da  Ribeirinha,  tendo  em  vista  a  delegação  de  competências  para

repavimentação da Rua de Trás, da Canada de São Pedro e do Caminho Velho, no
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valor de € 15.716,48.  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.

(125/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Ent. 17750 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  de  São  Bartolomeu  de  Regatos,  tendo  em  vista  a  delegação  de

competências para execução de uma passagem hídrica para acesso a terrenos

agrícolas e bacia de retenção, junto à Canada do Sapateiro, no valor de €8.614,00.

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.(126/2021/CMAH)-------------------

4.5. Ent. 18745 - Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia de São Bartolomeu de Regatos, tendo em vista a  reparação do muro

de pedra, com capeamento superior, sito na Rua Dr. Joaquim Bartolomeu Flores,

no valor de  € 767,00 (setecentos e sessenta e sete euros).  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.(127/2021/CMAH)----------------------------------------------------

4.6. Ent. 1125 – Minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia de Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências

para aquisição de projeto referente à obra de ampliação da zona balnear da Baía

do Refugo, no valor de €53.100,00. 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.(128/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

4.7.  Ent.  8701  –  Adenda  ao  contrato  programa  celebrado  com  a  Junta  de

Freguesia da Vila de São Sebastião,  tendo em vista a alteração do termo de

execução das obras de adaptação da cantina da antiga escola da Vila  de São

Sebastião. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3, do
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artigo 3 do Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  adenda  ao

contrato.(129/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

5. Protocolos

5.1. Int. 975 – Minuta de protocolo (renovação) a celebrar entre o Município e a

Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do  Heroísmo,  tendo  em  vista  a

implementação Programa Haja Saúde Municipal, destinado aos idosos do concelho

de Angra do Heroísmo, utentes de centros de convívio, centros de dia ou lares e

reformados residentes no concelho. 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  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse

Municipal, bem como nos termos do número 2 da cláusula 8.ª do Protocolo entre o

Município  de Angra do Heroísmo e a Santa Casa da Misericórdia  de Angra do

Heroísmo celebrado a 4 de março de 2019 entre ambas as instituições. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, aprovou esta renovação do protocolo.(130/2021/

CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.  Ent.  18857  –  Renovação  de  protocolo  celebrado  com  a  Cáritas  da  Ilha

Terceira, tendo em vista a implementação de um conjunto de ações capazes de

promover o desenvolvimento socioeducativo e o sucesso escolar no ensino pré-

escolar e no primeiro ciclo de ensino básico, no âmbito do Fundo Municipal. 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

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta renovação do protocolo.(131/2021/CMAH)------------

6. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

6.1.  Ent.  2476  –  Pedido  de  Libério  Manuel  Pires  Goulart,  solicitando  a

prorrogação do prazo de 24 meses, a contar de 16-12-2020, para início das obras a
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ter lugar no lote n.º 43 do Parque Industrial, no seguimento da audiência prévia por

não  ter  cumprido  o  prazo  estipulado.  Para  autorização  do  órgão  executivo

municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento do Parque Industrial

de Angra do Heroísmo. -  A Câmara Municipal,  por unanimidade, autorizou a

prorrogação de prazo solicitada(132/2021/CMAH)------------------------------------------

7. TERAMB, EM – Minuta de contrato de Aquisição de Serviços de Tratamento

de Resíduos Urbanos – 2021

7.1.  Ent.  16512  –  Minuta  de  contrato  a  celebrar  com  a  TERAMB,  EM,  para

aquisição  de  serviços  de  tratamento  de  resíduos  urbanos,  no  valor  de

€507.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Para deliberação do órgão

executivo municipal, nos termos do artigo 18.º, n.º 1 alínea b) em conjugação com o

art. 29.º n.º 2, ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho conjugado com os

artigos 5.º–A n.º 1 e 5.º–B do Código dos Contratos Públicos  e da alínea f) do n.º 2 do

artigo 35.º da da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, aprovou esta minuta de contrato.(133/2021/CMAH)-------------------

8. Documentos para conhecimento

8.1. Int. 855 – Quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

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

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

       8.2. Int. 1074 – Sexta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

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

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
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Fora da agenda

Contrato de comodato - PSP

Int. 2001 - Proposta de minuta de contrato de comodato entre o Município de Angra

do Heroísmo e a Polícia de Segurança Pública com vista à cedência da viatura

marca Toyota, modelo Yaris, versão NG Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force Comfort,

motorização 1490,00, 5 lugares, matrícula AF-49-IX, para apoio às atividades de

policiamento  de  proximidade  da  PSP,  nos  termos  artigo  4º  do  Anexo  I  da  Lei

75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou

esta minuta de contrato.(134/2021/CMAH)----------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e 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, 5 de março de 2021.--------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

13


	ATA N. 5/2021
	Reunião ordinária do dia cinco de marçO de DOIS MIL E
	vinte e um

	MEMBROS AUSENTES:
	DELIBERAÇÕES DIVERSAS


