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No dia nove de abril 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 09:34 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 estará presente na
sessão de encerramento da sessão pública do Air-Center “Os desafios globais para
ação local nas regiões Atlânticas: a importância das interações Espaço-OceanoClima para o desenvolvimento sustentável”, onde também estará presente o
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. -------------------------------------------Referiu que o Air-Center irá receber em breve doutorandos, para desenvolver
investigação nas áreas da ciência em tecnologia, através de uma unidade de
observação da terra ligada às questões agrícolas, florestal, uso do solo, através do
uso de imagens de satélite fornecidos pela ESA. Entende que se trata de uma
oportunidade para a criação de sinergias com o polo de Angra da Universidade dos
Açores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra informou que há um colaborador do Instituto Pedro
Nunes disponível para realizar palestras em Angra sobre o estudo da Terra a partir
do espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente concordou que é importante fomentar todas as atividades que
integrem a temática observação espacial da Terra. ------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra questionou a necessidade de colocar parquímetros no
parque da Queimada. ----------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente informou que o estacionamento de longa duração prejudica os
clientes do mercado e que com a reposição dos parquímetros é reposta a
rotatividade do espaço. -------------------------------------------------------------------------------O Vereador Marcos Couto lamentou o atraso no estudo da fluxo hidrotermais,
entende que se está a perder a oportunidade de desenvolvimento de uma área
importante para o turismo de saúde. -------------------------------------------------------------Por outro lado, questionou o ponto da situação do processo para a criação de ATL’s
nas freguesias, e tentar que o serviço fosse atribuído a privados, para garantir o
sucesso e a qualidade para as crianças que vivem nas freguesias. --------------------O Presidente entende que se trata de um processo complexo que tem de ser
analisado e calculado o custo, assim como a forma de operacionalização do
mesmo, está a ser estudada a possibilidade de protocolar o serviço eventualmente
com as IPSS’s, que já operam este tipo de serviço. ------------------------------------------

Ordem do dia

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 5 da reunião ordinária de 5-03-2021.-------------------------A ata foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária pública de 19-03-2021.--------------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,
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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. 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 16 de março, num
total de 13 dias e num período de 3 horas diárias e das Piscinas Municipais, para a
realização de aulas de natação, no período de 18 a 31 de março, num total de 9
dias e num período de 1,5 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.(154/2021/CMAH)-------------------------------------------------

2.2 Ent. 3655 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de um encontro de basquetebol, no
dia 06/03/2021, das 9h30 às 12h30. 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 d) do art.º 5.º, alínea d) 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.(155/2021/CMAH)--------------------------------------------------------

2.3 Ent. 4495 - Pedido da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de conferência, organizada pela
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referida entidade em conjunto com a Grater. 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.(156/2021/CMAH)-------------------------------------------------

2.4 Ent. 4782 – Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Angra do Heroísmo, solicitando a cedência de uma sala no Centro Cultural no dia
30 de março, para realização de uma 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.(157/2021/CMAH)------------------------------------------------

2.5 Ent. 5258 - Pedido da AFAH (Associação de Futebol de Angra do
Heroísmo), solicitando utilização do Campo de Futebol de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de treinos, nos dias 12, 20, 21, 22, 29
e 30 de Abril de 2021 entre as 8h30 e as 10h00 e entre as 11 e as 12h30 e nos dias
13 e 14 de Abril de 2021 entre as 9 e as 10h30 e as 11 e as 12h30. 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.(158/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ent. 5400 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando apoio
na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo e logística associada, para realização de concerto pela Filarmónica da
referida associação e respetiva receita de bilheteira. 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
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Municipal.

-

A Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

ratificou

o

ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.(159/2021/CMAH)-------------

2.7 Int. 1155 – Apoio destinado ao Bailinho do Chino, o qual por lapso não foi
contemplado na divisão de bilheteira por ocasião do Carnaval de 2020. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de Setembro 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.(160/2021/CMAH)-------------

2.8 Ent. 13359 – Contrato programa com a Junta de Freguesia do Porto Judeu,
tendo em vista o apoio à 2.ª fase da construção do parque de estacionamento no
valor € 149.734.11. 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.(161/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.9 Int. 696 – Contrato programa com a Junta de Freguesia do Raminho, tendo
em vista o apoio para a manutenção dos portões da casa mortuária e manutenção
do campo de jogos, no valor de €4.056,00. 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 Presidente da Edilidade.(162/2021/CMAH)---------------------------------------------

2.10 Ent. 1145 – Protocolo de integração do Campo de Futebol dos Altares, no
Parque Desportivo Municipal 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.(163/2021/CMAH)------------
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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. 2372 - Pedido da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos
Artistas, solicitando apoio na cedência de colunas e tela de projeção, referentes a
equipamentos de cinema que se encontram desatualizados. 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.(164/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

3.2 Ent. 12259 – Pedido da European Astrobiology Institute on The Azores,
solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório, Foyer e salas de Apoio do
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, de 12 a 22 de outubro
para a realização de Summer School e do Grande Auditório, Foyer e sala de apoio
para a realização de Workshop nos dias 25, 26 e 27 de outubro. 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.(165/2021/CMAH)-------------------------------------------------------

3.3 Ent. 4516 - Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo para realização de conferência a realizar a 28
de abril. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e
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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.(166/2021/CMAH)-----------------------------------

3.4 Ent. 4631 – Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando a
cedência de um computador. 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.
(167/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.5 Ent. 15125 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, solicitando
apoio financeiro destinado

à deslocação ao campeonato Nacional de Estrada

realizada em 2020. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €585,60. 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 (€585,60)
(168/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Ent. 17412 – Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio para
as despesas referentes ao funcionamento da Orquestra Angrajazz. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €12.500,00. 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 decidiu retirar o ponto.(169/2021/CMAH)----------

3.7 Ent. 17430 – Pedido da GET ART – Associação Regional para a Promoção e
Gestão Cultural, solicitando apoio para fazer face às despesas realizadas na
planificação e preparação da “9.ª Edição do Festival + Jazz”. Propõe-se a atribuição
de um apoio no valor de €4.504,00. 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
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Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio
no valor proposto (€4.504,00)(170/2021/CMAH)---------------------------------------------

3.8 Ent. 19264 – Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio para aquisição de cortinados destinados à sala da sede e vidros para as
vitrines. Propõe-se a atribuição de um apoio

no valor de €1.235,62. 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 (€1.235,62)
(171/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.9 Ent. 489 – Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando apoio para
as despesas necessárias a fim de manter o suporte de atividade do Grupo de
Violas daquela Casa do Povo, considerando a atual situação de pandemia
provocada pela COVID-19. Propõe-se a atribuição de um apoio

no valor de

€5.000,00. 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 (€5.000,00)
(172/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.10 Ent. 4266 - Pedido de Américo Augusto Teixeira Roque, solicitando apoio
financeiro para edição de CD. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€1.000,00. 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 (€1.000,00)---------(173/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.11 Int. 1436 – Proposta de atribuição de apoio ao Angra Iate Clube, no valor de
€19.915,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas
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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 (€19.915,00)-------(174/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.12 Int. 1632 – Proposta de atribuição de apoio ao Núcleo do Sporting Clube de
Portugal da Ilha Terceira, Terceira Automóvel Clube e Academia Desportiva
dos Açores, para comparticipar os custos com o transporte dos atletas, no decurso
dos meses de abril a junho, no valor de €600,00 a cada um dos Clubes,
correspondente a €200,00 por mês, num total de €1.800,00. 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, aprovou esta
proposta.(175/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

3.13 Ent. 14547 - Pedido da

ICTHUS – Associação de Juventude do Porto

Judeu, 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.
(176/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.14 Ent. 4518 - Pedido da ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas
Scientiarum Agrariarum, solicitando a prorrogação do prazo para execução do
objeto de contrato programa assinado com a autarquia, bem como a cedência do
Teatro Angrense para 31 de março e 1 e 2 de abril de 2022, considerando o
cancelamento do Festival Ciclone 2021. 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.------(177/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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4. Concessão de apoios pela cessação de atividade no Mercado Duque de
Bragança

4.1 Ent. 2424 – Requerimento de João Manuel Valente de Castro, solicitando a
cessação do contrato relativo à banca de peixe n.º 1, do Mercado Duque de
Bragança, bem como a compensação pecuniária prevista no Regulamento
Municipal n.º 5/2020 de 19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º
11/2020 de 17 de dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€25.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo
7.º, n.º 1, alínea b), do citado Regulamento. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir a compensação proposta (€25.000,00)
(178/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Ent. 3038 – Requerimento de Margarida da Conceição Dias Borges,
solicitando a cessação do contrato relativo à banca n.º 23, do Mercado Duque de
Bragança, bem como a compensação pecuniária prevista no Regulamento
Municipal n.º 5/2020 de 19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º
11/2020 de 17 de dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€10.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo
7.º, n.º 1, alínea b), do citado Regulamento. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir a compensação proposta (€10.000,00)
(179/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Ent. 3044 – Requerimento de Arnaldo Manuel Brasil Machado, solicitando a
cessação do contrato relativo à banca de peixe n.º 6, do Mercado Duque de
Bragança, bem como a compensação pecuniária prevista no Regulamento
Municipal n.º 5/2020 de 19 de maio, na redação atual dada pelo Regulamento n.º
11/2020 de 17 de dezembro. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€25.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo
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7.º, n.º 1, alínea b), do citado Regulamento. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir a compensação proposta (€25.000,00)
(180/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

5. Contratos programa

5.1 Ent. 2524 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia
do Posto Santo, tendo em vista a execução de obras de reparação no cemitério,
incluindo também a execução de obras da mesma natureza, na ermida localizada
no mesmo espaço, no valor de €8.228,43. 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, aprovou esta minuta de
contrato.(181/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

6. Contratos interadministrativos

6.1 Ent. 74 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Feteira, tendo em vista a execução de obras adicionais no âmbito da
empreitada de pavimentação da Canada do Marco Velho, no valor de €1.945,63.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º,
118.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta minuta de contrato.(182/2021/CMAH)--------------------

6.2 Ent. 3204 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Vila de São Sebastião, tendo em vista a finalização das obras de
asfaltamento da Canada dos Barreiros, da Canada do Riadouro e da Canada da
Forca, no valor de €26.404,30. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos dos artigos n.ºs 117.º, 118.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.-- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de contrato.-----(183/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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7. Contratos de comodato

7.1 Ent. 4764 - Ofício enviado pela Cáritas da Ilha Terceira, a solicitar a
prorrogação pelo prazo de 10 anos do contrato de comodato celebrado com este
Município a 3 de dezembro de 2012, sobre a cedência do prédio, sito no Caminho
da Central, São João de Deus, freguesia da Nossa Senhora da Conceição, com o
NI 40, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 858, onde funciona a valência
de Animação de Rua da citada instituição. À Câmara Municipal para autorização da
prorrogação do prazo do contrato de comodato por 10 (dez) anos, a partir de
15/04/2021, nos termos das alíneas g) e u) do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.(184/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------------

7.2 Ent. 5582 – Renovação do contrato de comodato celebrado com a Junta de
Freguesia das Cinco Ribeiras, de cedência a título gratuito, do Parque de
Campismo das Cinco Ribeiras e respetivas estruturas de apoio, bar e casa,
localizados na Canada do Porto. 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, aprovou a renovação deste
contrato.(185/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

8. Cessação de Protocolo – Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo

8.1 Ent. 1931 – Minuta de acordo de cessação do protocolo de cooperação
celebrado com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, para a
remodelação da zona central do Mercado Duque de Bragança, mediante o
pagamento de uma indemnização no valor de €5.841,00, correspondente ao dano
emergente associado à despesa tida com a elaboração do projeto de arquitetura de
interiores para a requalificação do mobiliário e equipamentos da zona central do
citado Mercado. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
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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, aprovou esta minuta de acordo de
cessação de protocolo.(186/2021/CMAH)------------------------------------------------------

9. TERAMB, EM – contrato de doação de posto de transformação

9.1 Ent. 10519 – Minuta de contrato de doação, com a TERAMB, EM, para
aceitação por parte do Município do posto de transformação (PT), do tipo AS, de
100 KV, localizado na Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da Ilha
Terceira, sita no Biscoito da Achada, que abastece o Canil Intermunicipal da Ilha
Terceira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea f) do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta minuta de contrato de doação.(187/2021/CMAH)---

10. TERAMB, EM – Comunicação das condições contratuais do empréstimo a
longo prazo

10.1 Int. 1874 - Comunicação da TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da Terceira, EM, referente às condições contratuais do
empréstimo a longo prazo aprovado pelos municípios em dezembro de 2020,
no seguimento da deliberação n.º 591/2020/CMAH) de 4-12-2020. Para
deliberação do órgão executivo e submissão à Assembleia Municipal, nos termos
do artigo 49.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais, Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro e sucessivas alterações. - A
Câmara Municipal, decidiu retirar o processo.(188/2021/CMAH)---------------------

11. Documentos para conhecimento

11.1

Int. 3237 – Relatório dos Trabalhos de Conservação e Restauro da

Estátua de Álvaro Martins Homem. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------
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11.2 Ent. 4601 – Comunicação da Task Force Vacinação, remetendo orientações
sobre “Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal”. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.3 Ent. 4725 – Ofício do Regimento de Guarnição n.º 1, agradecendo pela
colaboração aquando da limpeza das muralhas da Fortaleza de São João Baptista
e a manutenção da cobertura da Sala de Honra daquela Unidade. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------

11.4 Ent. 5327 – Ofício da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva
Ribeiro, agradecendo pela colaboração prestada aquando da preparação da
exposição “Teotónio de Ornelas: o latifundiário liberal”. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------

11.5 Ent. 5560 – Carta do Presidente da Câmara de Jining, dando conta de
alterações na composição do gabinete daquela Câmara. Para conhecimento do
órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------

11.6 Int. 1428 – Balanço Social da Câmara Municipal relativo ao ano de 2020.
Para conhecimento do órgão executivo municipal, bem como do órgão deliberativo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e o documento vai ser
enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento.------------------------

Fora da agenda

Associação Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica

Ent. 4649 – Revogação da deliberação da reunião de 19-03-2021, respeitante à
adesão da Câmara Municipal à Associação Portuguesa de Municípios com
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Atividade Tauromáquica, tendo em conta que os estatutos da mesma foram
alterado.

Para nova deliberação do órgão executivo municipal e submissão à

Assembleia Municipal para autorização, nos termos da alínea s), do n.º 1, do artigo
33.º, em conjugação com o disposto nos artigos 108.º e seguintes, ambos da Lei n.º
75/2013, de 12/09. - A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a
adesão à Associação em causa e deliberou remeter a mesma à Assembleia
Municipal. Deliberou ainda revogar a Deliberação n.º 150/2021/CMAH, de 19 de
março.(189/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e quarenta e seis 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, 9 de abril de 2021.-----------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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