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No dia vinte e três de abril de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária pública da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------Pelas 9:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. -----

Antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia esteve presente Roberto Rosa responsável pela
organização da Sinfonieta, que informou que devido à pandemia tem se tornado
impossível juntar todos os músicos, uma vez que existem muitos que são de fora
da ilha, no entanto o trabalho está a desenvolver-se, no sentido de se realizar a
estreia em dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------O Presidente perguntou o porquê de tantos músicos de fora. -----------------------------Roberto Rosa referiu que existem uma grande tradição em instrumentos de sopro
pela existência das filarmónicas, já nas cordas é muito recente, existem poucos
músicos nesta área, pelo que se espera que o surgimento da sinfonieta faça
regressar alguns músicos de cordas e fomente a formação nesta área. ----------------O Presidente informou que ainda se encontra em negociação na Associação de
Municípios dos Açores o remanescente do PO 2020, do eixo da reabilitação urbana,
havendo ainda a possibilidade de financiar a obra do centro interpretativo. -----------O Vereador Marcos Couto informou que fruto das suas novas funções na Câmara
do Comércio entende que, até para não se verificar qualquer conflito de interesses,
renuncia ao cargo de vereador, situação que já foi comunicada ao Partido SocialDemocrata. ----------------------------------------------------------------------------------------------Considera que os três anos e meio de vereador, foi uma experiência extraordinária,
entende que em conjunto se conseguiu defender a ilha e o concelho. ------------------Referiu que foi uma honra e um prazer trabalhar com esta equipa. Fica uma palavra
especial para o relacionamento institucional e político com o Presidente, no que se
refere à forma como lida com os problemas. ---------------------------------------------------2

Fez votos para que se dê continuidade ao projeto, e agradeceu a colaboração. -----O Presidente agradeceu o trabalho realizado em prol do concelho e da ilha, e
desejou as maiores felicidades como Presidente da Câmara do Comércio de Angra
do Heroísmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia
APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária de 9-04-2021.--------------------------- 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. Ent. 5840 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização da sala de reuniões Pavilhão Municipal de Desportos de Angra
do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de uma Assembleia
Geral, no dia 31/3/2021, das 19h00 às 22h00. 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 c) do art.º 5.º, alínea c) 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
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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. (190/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.2. Ent. 5854 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando a utilização do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e
respetiva isenção de taxas, para a realização de atividades de iniciação de
Futebol/Futsal, para jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos,
nos dias 12, 13, 14, 20, 21, 22, 29 e 30 de abril, das 08h30 às 10h00 e das 11h00
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 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.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (191/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 5862 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando a utilização do Campo de Futebol do S.C. Os Leões e respetiva isenção
de taxas, para a realização de um Torneio Regional Inter Associações Sub-16 de
Futebol 11, de 9 a 11 de abril, pelas 10h00 e também pelas 16h00. 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.
(192/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 6325 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de
taxas, para a realização de aulas de andebol, no dia 19 e 22 de abril de 2021, das
9h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, respetivamente. 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, 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. (193/2021/CMAH) ---------------------------------

2.5. Ent. 2952 - Pedido da Presidência do Governo Regional, solicitando o apoio
através da cedência de seis plantas interiores, para colocação no Palácio dos
Capitães Generais. 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. (194/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 5706 - Pedido da Freguesia de São Pedro, solicitando o apoio através da
cedência de 2 floreiras, para a ornamentação de espaços públicos da 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.
(195/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.7. Int. 933 – Atribuição de um apoio no valor de €5.000,00 às entidades sem
fins lucrativos que exploraram os salões localizados no Concelho de Angra
do Heroísmo, que receberam bailinhos, danças e comédias durante o Carnaval do
ano de 2020, de forma a mitigar os custos acrescidos provocados pela situação
pandémica. 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. (196/2021/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. 6088 - Pedido do CDS-PP Açores, solicitando apoio na cedência do
Grande Auditório e duas salas de apoio do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização do X Congresso Regional. 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, autorizou este
pedido. (197/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 6495 - Pedido da Associação de Avicultores da Terceira, solicitando
apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo para realização de Assembleia Geral. Para deliberação 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, autorizou este pedido.
(198/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 13919 - Apoio à Associação Amigos D’Angra Basket, para realização do
III Campus de Basquetebol de Angra do Heroísmo. 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 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 (€5.000,00). (199/2021/CMAH) -------------------------------------------
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3.4. Ent. 14551 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial dos Altares, 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. (200/2021/CMAH) ------------

3.5. Ent. 14886 - Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, 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. (201/2021/CMAH) ------------

3.6. Ent. 14905 - Pedido da Associação de Criadores e Amigos do Pónei da
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.
(202/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 1738 - Pedido da Associação de Escoteiros de Portugal - Chefia
Regional dos Açores, 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. (203/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

4. Protocolos
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4.1. Int. 1799 – Renovação dos protocolos de integração de infraestruturas no
Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo, nos termos da cláusula
oitava dos respetivos protocolos, dos seguintes recintos: Campo de Futebol da
Ribeirinha; Campo de Futebol do SC Barreiro; Campo de Futebol de São Mateus
da Calheta; Campo de Futebol do SC Os Leões; Campo Pequeno de Futebol do
ISSA, IPRA; Campo Pequeno de Futebol de São Bartolomeu de Regatos e
Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco. Para deliberação 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 unanimidade, aprovou a renovação
dos protocolos em causa. (204/2021/CMAH) ------------------------------------------------

4.2. Int. 1919 – Protocolo de Cooperação entre o Município de Angra do Heroísmo
e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo,
para a assistência a banhistas nas Zonas Balneares e Piscinas Municipais no
decurso do ano de 2021. Para deliberação 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

unanimidade,

aprovou

este

protocolo.

(205/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Ent. 6607 – Protocolo com a Direção Regional do Ordenamento do
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), tendo em vista o intercâmbio de
informação meteorológica, na área geográfica da Ilha Terceira da Região Autónoma
dos Açores. Para deliberação 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 unanimidade, aprovou este protocolo. (206/2021/CMAH) ----------

5. Venda ambulante na área envolvente do Pavilhão Multisectorial da Ilha
Terceira

5.1. Ent. 1254 – Proposta do Presidente da Edilidade, no sentido de ser deliberado
a interdição do exercício da venda ambulante, na zona envolvente ao Pavilhão
Multisectorial da Ilha Terceira, na área assinalada na planta que consta da
presente proposta. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do
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artigo 21.º, n.º 1 do Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário
de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
proposta. (207/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

6. Cedência de viatura ao Serviço Florestal da Terceira

6.1. Ent. 3925 – Ofício do Serviço Florestal da Terceira, solicitando a cedência
definitiva da viatura ligeira com a matrícula 17-89-SI. Para deliberação do órgão
executivo municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido. (208/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------

7. Concessão de apoio pela cessão de atividade no Mercado Duque de
Bragança

7.1. Ent. 3328 – Requerimento de Vítor Miguel Meneses Veiga, solicitando a
cessação do contrato relativo à loja n.º 46 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 €20.000,00. 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 (€20.000,00). (209/2021/CMAH) -------------------

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

8.1. 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
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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. – O
assunto foi retirado. (210/2021/CMAH) --------------------------------------------------------

9. Exploração de recursos hidrotermais
9.1. Ent. 5808 – Ofício do INOVA – Instituto de Inovação Tecnológica dos
Açores, manifestando a sua disponibilidade em preparar um processo de
qualificação da água da água mineral/termal do furo do Caminho do Posto Santo,
como recurso hidromineral e no contexto da legislação aplicável. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

10. Documentos para conhecimento

10.1. Ent. 4291 - Relatório anual de atividades e avaliação de 2020 da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo e
respetiva informação do Comissariado informando dos erros na extração da
aplicação ca Comissão Nacional. Para conhecimento e proposta de remessa à
Assembleia Municipal, nos termos alínea j) do artigo 18.º da Lei de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99 de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º
26/2018 de 5 de julho). - A Câmara Municipal tomou conhecimento e vai enviar
o assunto à Assembleia Municipal também para conhecimento. --------------------

10.2. Ent. 5942 – Ofício da Associação Bandeira Azul da Europa, felicitando a
Edilidade pelo excelente desempenho na época balnear de 2020. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Ent. 6111 – Ofício do Centro Comunitário de Santa Luzia, agradecendo a
oferta de folares aos utentes daquela Instituição. Para conhecimento do órgão
executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------10

10.4. Int. 1484 – Sétima alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano para 2021. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------

10.5. Int. 1965 – Oitava alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
para 2021. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------

10.6. Ent. 6643 – INOVA – Instituto de Inovação e Tecnologia dos Açores,
informação referente à realização de ensaio de caudal no furo do Caminho do
Posto Santo, freguesia da Terra-Chã. Para conhecimento do órgão executivo. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------

Fora da agenda

Apoio às Juntas de Freguesia – distribuição de bodo
Int. 1980 – Proposta de deliberação no sentido de ser atribuído um apoio às juntas
de freguesia do Concelho de Angra do Heroísmo, para a distribuição do bodo.
Para deliberação do órgão executivo municipal da atribuição do apoio bem como da
aprovação da minuta de protocolo, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir os apoios propostos e aprovou a minuta de protocolo.
(211/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------

Candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura - parceria
Ent. 6496 – Memorando de parceria remetido pela Câmara Municipal de Ponta
Delgada, que propõe a parceria para a candidatura de Ponta Delgada-Açores a
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Capital Europeia da Cultura em 2027. Para deliberação do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal, tomou conhecimento. (212/2021/CMAH) -------Conselho de Ilha da Terceira - parecer
Ent. 6682 - Convocatória do Conselho de Ilha da Terceira para emissão de parecer
sobre o "Projeto de Resolução - Modelo alternativo de transporte marítimo de
mercadorias nos Açores". Para deliberação do órgão executivo municipal. - A
Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

emitiu

parecer

positivo.

(213/2021/CMAH)

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas dez horas e cinquenta 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, 23 de abril de 2021. --------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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