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VEREADOR

------------------------------------------------------------------

No dia vinte e um de maio 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 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 a obra do jardim, na
avenida Fernando Borges, já se encontra em fase final e que a obra dos muros do
Bailão também se encontra em bom ritmo. -----------------------------------------------------O Vereador Guido Teles informou que o Teatro Angrense reabre amanhã, dia 22 de
maio, com a opera “O Barbeiro de Sevilha”, após as obras de instalação da nova
teia, tratamento para térmitas de todos os elementos de madeira e colocação de
nova alcatifa nos corredores. -----------------------------------------------------------------------Salientou ainda o bom andamento das obras de substituição da iluminação dos
campos de futebol. ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente referiu que estão concluídas as visitas às dezanove freguesias, tendo
sido o feito o balanço do mandato, em que se verificou que a quase totalidade dos
objetivos se encontram concluídos. Os únicos projetos que estão com problemas
de execução são as obras dos Centros Sociais e Comunitários de Santa Luzia e de
São Bento. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra reiterou os pedidos da Junta de Freguesia das Cinco
Ribeiras para a aquisição de terrenos para o parque de lazer e para o armazém. ---O Presidente informou que o assunto foi abordado e que está em análise o apoio
para a aquisição o terreno para o parque de lazer. -------------------------------------------O Vereador Miguel Bezerra propôs a criação em espaços públicos, nomeadamente
a zona da esplanada do Castelo, de prados floridos de baixa manutenção, muito
importantes para a sustentabilidade das abelhas. Todos concordaram com o
proposto tendo em conta a necessidade de ação pedagógica da população para o
equilíbrio ambiental do planeta. ---------------------------------------------------------------------
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Ordem do dia
APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 7 da reunião ordinária de 7-05-2021.--------------------------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. 7362 - Pedido do Sporting Clube “Os Leões” vêm solicitar a utilização do
Campo de Futebol do S.C. “Os Leões” e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um Encontro de Escolinhas, no dia 9 de maio. 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. (283/2021/CMAH) -----------

2.2 Ent. 7494 - Pedido do Clube Juvenil Boa Viagem, solicitando utilização do
Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de um Encontro
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de minibasquetebol, no dia 15 de maio, das 8h30 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. (284/2021/CMAH) -----------

2.3 Ent. 7568 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um Campeonato Regional de Basquetebol Sub-18, no
dia 30/05/2021, das 8h00 às 13h00. 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. (285/2021/CMAH) ------------------------------------------------------

2.4 Ent. 7597 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando o apoio através do empréstimo de plantas envasadas, para a decoração
da escola nas comemorações do Dia da Europa, no dia 10/05/2021, das 10h30 às
11h00. 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.
(286/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Ent. 7631 - Pedido do Sport Club Barreiro, solicitando o apoio através da
cedência 2 balizas mini andebol e 6 balizas articuláveis de hóquei, para a
realização do “Torneio de Petizes e Traquinas”, no dia 16/05/2021, pelas 12h00, no
Campo de Futebol do Sport Club Barreiro. Para ratificação do órgão executivo
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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. (287/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.6 Ent. 5224 - Pedido da Escola Básica do Pico da Urze, solicitando o apoio
através da cedência de plantio de flores, para a realização de um pequeno jardim
na referida escola. 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. (288/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

2.7 Ent. 7270 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, vem solicitar
o apoio através da cedência de três tendas Pop-Up, para a realização do
Campeonato Regional do Desporto Adaptado, que irá decorrer no Estádio João
Paulo II, nos dias 8 e 9 de maio de 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 Atividades de Interesse Municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vereador Guido Teles. (289/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.8 Ent. 7614 - Pedido da Direção Regional da Cultura, solicitando apoio na
cedência de 3 projetores de facas para gravação de um concerto no dia 30 de abril
de 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 Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (290/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------
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2.9 Ent. 8162 - Pedido do projeto TU-Sénior55+, solicitando apoio na cedência do
Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no
dia 21 de maio, para realização de uma conferência sobre Turismo Sénior no
destino

Açores

e

apresentação

do

livro

"Turismo

Sénior:

Abordagens,

Sustentabilidade e Boas Práticas. 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. (291/2021/CMAH) ------------------------------------------------------

2.10 Ent. 8344 – Pedido do Império da Rua do Conde da Praia da Vitória –
Santa Luzia, solicitando a cedência de uma base – porta estandarte, para
colocação da bandeia bordada com símbolo do Divino Espírito Santo, a fim de ser
benzida na Missa Solene de coroação, no dia 23 de maio. 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. (292/2021/CMAH) --------

2.11 Ent. 16353 – Apoio à Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Carmo – Igreja do Colégio, para obras de reabilitação do claustro/pátio e
instalações sanitárias da Igreja do Colégio, no valor de €88.818,50. 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. (293/2021/CMAH) --------

2.12 Ent. 5402 – Adenda ao contrato-programa celebrado com Angra Volei Clube,
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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades
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de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (294/2021/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. 6793 – Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando apoio
na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo para realização de estágio da Banda Filarmónica da ACPJ, que se
realizará de 3 a 5 de dezembro de 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.
(295/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Ent. 2856 – Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, solicitando apoio para a
deslocação da atleta Maria Benedita do Couto Gonçalves a competições
internacionais. 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
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 o apoio proposto (€1.000,00). (296/2021/CMAH) ------------------

3.3 Ent. 5497 – Pedido de Ana Margarida Aguiar Franco da Fonseca Leal,
solicitando apoio para edição da obra “O Tomás e a sua amiga Estrela”. Propõe-se
a atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. Para deliberação do órgão
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executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€1.000,00). (297/2021/CMAH) -------------------------------------------------------

3.4 Ent. 5888 – Pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para aquisição de uma bomba de calor
para destinada àquela Instituição. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€5.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u)
do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. A Câmara Municipal, por
unanimidade,

deliberou

atribuir

o

apoio

proposto

(5.000.00€).

(298/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.5 Ent. 6357 – Adenda ao contrato programa celebrado com a Venerável Ordem
Terceira da Nossa Senhora do Carmo, no valor de €6.656,69, tendo em conta a
necessidade de proceder a reparação de pedras que se encontravam danificadas e
que não constavam do orçamento inicial. 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 adenda ao
contrato. (299/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

3.6 Ent. 16073 - Contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia de São
Bartolomeu de Regatos, tendo em vista a construção de um parque de
estacionamento no prédio contíguo ao Centro Paroquial daquela Freguesia, no
valor de €29.514,53. Este contrato surge na sequência do pedido de adiamento do
projeto de criação de acessos ao Poço da Areia, já aprovado por deliberação n.º
611/2020/CMAH de 18 de dezembro. Para deliberação do órgão executivo
municipal, da alteração do objeto e da forma jurídica do contrato em causa, nos
termos do 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, aprovou este contrato
programa. (300/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

3.7 Ent. 2331 - Pedido da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, 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. (301/2021/CMAH) ------------

3.8 Ent. 13855 - Pedido do Centro Social de São Bento, 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. (302/2021/CMAH) ---------------------------------

4. Contrato interadministrativo

4.1 Ent. 19392 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Freguesia
de São Bartolomeu dos Regatos, tendo em vista a execução de um poço
sumidouro para receção de águas pluviais, na zona adjacente ao posto de leite
daquela Freguesia, no valor de €11.446,00. 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. (303/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

5. Zona Industrial de Angra do Heroísmo
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5.1 Ent. 16702 e 7981 – Em reunião do executivo municipal de 22-01-2021, foi
autorizado a constituição do direito de superfície do lote 57 da Zona Industrial de
Angra do Heroísmo, a pedido da empresa Azores On Route, não tendo ficado
deliberado os termos do direito de superfície em causa, assim: --------------------------Prazo de vigência do direito de superfície é 50 anos; ----------------------------------------O valor a atribuir ao direito de superfície é de € 72.192,50(setenta e dois mil cento e
noventa e dois cêntimos), que se refere ao valor devido pelo direito de superfície no
período dos 50 anos; ---------------------------------------------------------------------------------O pagamento da prestação pecuniária será anual, no valor de €1.443,85 ( mil
quatrocentos e quarenta e três euros e oitenta e cinco cêntimos), iniciando-se o
primeiro pagamento no ato da escritura a realizar no ano 2021; -------------------------O direito de superfície destina-se a dar continuidade ao projeto na área do turismo,
já iniciado nos lotes contíguos 37 e 38, dos quais a empresa detém o direito de
superfície.-------------------------------------------------------------------------------------------------Também na citada deliberação verificou-se um lapso quanto a determinado artigo,
sendo necessário à sua retificação: ---------------------------------------------------------------onde se lê “...e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1457.º da mesma
freguesia...” deve ler-se “... e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1467.º,
da mesma freguesia...”. ------------------------------------------------------------------------------Para deliberação do órgão executivo municipal quanto às condições em
apreço, nos termos do n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento do Parque Industrial, bem
como para retificação do proposto em conformidade com o artigo 174º do Código
do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07/01. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou as condições em causa e
retificou o artigo referido. (304/2021/CMAH) -------------------------------------------------

5.2 Ent. 4596 – Ofício enviado pelo Serviço de Património, à empresa Pomar da
Ilha, Comércio de frutas e Legumes, Lda, para esta que se pronunciar em
audiência prévia escrita sobre a decisão de resgate do direito de superfície do lote
8 da ZIAH, sito no Caminho d’ Justa, freguesia de São Bento, concelho de Angra do
Heroísmo, descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 1037 da
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freguesia de São Bento e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1147.º
da mesma freguesia, por não ter cumprido o prazo de 12 meses para o início das
construções,

estipulado na

escritura de

constituição

do

direito

de

superfície realizada a 27/07/2017, à qual não se pronunciou. À Câmara Municipal,
para autorizar o resgate da constituição do direito de superfície, nos termos da
alínea d) do n.º 2do art.º 8.º do Regulamento do Parque Industrial de Angra do
Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o resgate da
constituição do direito de superfície em causa, nos termos propostos.
(305/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

6. Atribuição de Medalhas e Insígnias

6.1 Int. 2367 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito
Municipal Cultural ao jornal “Portuguese Times”, pela divulgação da língua
portuguesa e cultura nos Estados Unidos da América, nos termos da alínea b) do
artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de
Angra do Heroísmo. Para deliberação e submissão à aprovação da Assembleia
Municipal. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com
7 votos a favor. (306/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------

6.2 Int. 2393 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito
Municipal Cultural ao jornal “Tribuna Portuguesa”, pela divulgação da língua
portuguesa e cultura nos Estados Unidos da América, nos termos da alínea b) do
artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de
Angra do Heroísmo. Para deliberação e submissão à aprovação da Assembleia
Municipal. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com
7 votos a favor. (307/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------

6.3 Int. 2394 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Honra da
Cidade a Carlos Alberto de Menezes Moniz, pelos serviços prestados ao
Município na área da música, nos termos da alínea a) do artigo 4.º do Regulamento
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de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. Para
deliberação e submissão à aprovação da Assembleia Municipal. - Após votação
por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada com 7 votos a favor.
(308/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

6.4 Ent. 8142 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Honra à Caixa
Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, pelos serviços distintos
prestados na área financeira ao serviço do desenvolvimento do Município, nos
termos da alínea a) do artigo 4.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas
Municipais do Município de Angra do Heroísmo. Para deliberação e submissão à
aprovação da Assembleia Municipal. - Após votação por escrutínio secreto, a
proposta foi aprovada com 7 votos a favor. (309/2021/CMAH) ------------------------

7. Documentos para conhecimento
7.1 Int. 2410 – Décima alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano.
Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.
------------------------------------------------------------------------------------------

Fora de Agenda

Ent. 7945 – Ofício da Câmara Municipal do Funchal a convidar para apoiar
Funchal 2027 – Capital Europeia da Cultura para todas as RUP’s. - A Câmara
Municipal decidiu por unanimidade apoiar a candidatura. (310/2021/CMAH) ----
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas 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, 21 de maio de 2021.-------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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