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 CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
ANGRA DO HEROÍSMO 

 
 
 

ATA N. 12/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATRO DE JUNHO  DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

 
(Contém     folhas) 

 
  

MEMBROS PRESENTES: 
 

PRESIDENTE  José Gabriel do Álamo de Meneses----------------- 

             VEREADOR    José Gaspar Rosa de Lima----------------------------- 

  VEREADORA  -------------------------------------------------------------------- 

             VEREADOR    -------------------------------------------------------------------- 

             VEREADOR     Paulo Alexandre Silva Lima---------------------------- 

VEREADOR    António Miguel Arieiro Gonçalves Bezerra ------- 

            VEREADORA  Rita Olaio de Mendonça Andrade--------------------- 

 

MEMBROS AUSENTES: 
 

PRESIDENTE ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR     ------------------------------------------------------------------ 

VEREADORA  Raquel Gomes Caetano Ferreira---------------------- 

VEREADOR   Guido de Luna da Silva Teles--------------------------- 

VEREADOR   --------------------------------------------------------------------- 

VEREADORA    ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR ------------------------------------------------------------------ 
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No dia quatro de junho 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 estiveram presentes na reunião, o Presidente da 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, Marcos Couto, a Vice-Presidente, 

Helga Barcelos e a Secretária-Geral, Sancha Cruz, a convite da Câmara Municipal 

para abordar os temas da realização das Festas Sanjoaninas e as políticas de 

transportes aéreos e marítimos. -------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que reuniu acompanhado do Vice-Presidente, na passada 

quarta-feira, dia 2 de junho, com o Diretor Regional da Saúde e com o Coordenador 

de Saúde Pública, para articular o modo de funcionamento do programa das 

Sanjoaninas 2021, que se realizam em tempo de pandemia. ------------------------------- 

Foram obtidos consensos para a realização de duas Touradas de Praça e um evento 

taurino (Festival dos Campinas), dois espetáculos musicais diários, em simultâneo, 

um no Centro Cultural, dirigido à população mais jovem e outro no Teatro Angrense, 

com música mais tradicional, para o público mais adulto, respeitando as 

condicionantes, nomeadamente, o uso de máscara e o distanciamento social. -------- 

Como forma de fomentar um pouco a festa no exterior, solicitou o parecer da Câmara 

do Comércio, quanto à possibilidade de isenção de taxas de ocupação do espaço 

público durante o período das Sanjoaninas, permitindo que a área da restauração 

aumente o espaço de esplanadas de forma a poderem servir um maior número de 

clientes, uma vez que o consumo tem de ser, obrigatoriamente, sentado e 

obedecendo às regras de distanciamento e de higienização em vigor.-------------------- 

Permitir que os lojistas exponham a mercadoria no passeio durante aquela semana, 

permitindo dar um aspeto festivo à cidade. ------------------------------------------------------ 
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A Vice-Presidente da Câmara do Comércio questionou se haverá alargamento de 

horário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara do Comércio questionou se estava previsto o fecho de ruas.  

O Presidente informou que se mantendo a situação de muito baixo risco para a 

pandemia, já não existe restrição de horários, estando os estabelecimentos já a 

funcionar dentro do horário de funcionamento normal. Quanto ao fecho de ruas pode 

ser complicado, porque pode fomentar o ajuntamento. Informou que irá haver som 

de rua e o autocarro panorâmico irá transportar bandas pelas ruas. ---------------------- 

A Vereadora Rita Andrade propôs a realização de uma campanha a sensibilizar as 

pessoas para fazer a festa, mantendo sempre o cuidado e regras de precaução em 

relação à pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Passando às matérias dos transportes, o Presidente da Câmara do Comércio referiu 

que o transporte marítimo é um assunto complexo, relaciona-se com a definição das 

portas de entrada na Região. ------------------------------------------------------------------------ 

Informou que existem dois estudos realizados pela Câmara do Comércio, um 

referente à plataforma logística e o outro referente ou “hub” logístico “transhipping” 

internacional para o Porto da Praia. O último estudo fomentou a expectativa de se 

criar um porto internacional no Porto da Praia da Vitória que nunca avançou. --------- 

Entretanto, a Portos do Açores com base nos estudos existentes, queria um novo 

estudo, e nunca foi lançado o concurso internacional e foi-se percebendo que entre 

2017 e 2021, o grande circuito mundial de mercadorias foi sendo transferido para a 

Ásia, deu-se a reformulação do canal do Panamá para navios de maior calado e 

maior utilização do canal do Suez, o que retirou também importância ao Porto da 

Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste momento a Câmara do Comércio pensa que a grande mais valia do Porto da 

Praia é a apontada pelo estudo de 2010 para porto do sistema Açores Logístico, em 

que são propostas duas plataformas de entrada nos Açores (Ponta Delgada e Praia 

da Vitória), com o sistema de baldeação interno, a fornecer as ilhas do Grupo Central 

e Ocidental, e paralelamente lançar o concurso internacional caso se verifique 

interesse. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em termos de infraestruturas do Porto da Praia é essencial a realização de algumas 

obras, já que tem um potencial de crescimento de mais 350 metros de cumprimento, 

o que permitiria na parte junto ao terminal de passageiros a criação do cais de 
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cruzeiros e espaço para mais dois ou três navios de transporte de carga. Seria um 

investimento de quinze milhões de euros segundo informação da Portos dos Açores.  

É entendimento que se trata de uma solução que permite em simultânea a receção 

de navios de cruzeiros com dignidade, assim como permite operar três a quatro 

navios ao mesmo tempo, e consolidar de forma definitiva a parte das mercadorias. - 

Em relação às OSP’s é uma questão muito complexa, a Sata – Air Açores, é uma 

companhia estruturante para a Região, porque garante a continuidade territorial, que 

as pessoas de uma forma geral não entendem a sua importância, nesse sentido foi 

apresentada uma proposta à tutela para tornar a empresa rentável, através da 

descentralização da frota e para permitir a aplicação das tarifas mais baixas. --------- 

Em relação ao “incoming”, existem divergências profundas com a ATA – Associação 

de Turismo dos Açores, sobre os números apresentados sobre a distribuição 

igualitária do serviço que a ATA e a Direção Regional do Turismo prestam.------------- 

Informou que paralelamente têm sido feitas diligências junto de companhias aéreas 

internacionais, no sentido de potencializar as caraterísticas do Aeroporto das Lajes. 

Em relação à carga aérea existe interesse de uma companhia em criar um “hub” de 

transporte aéreo de mercadorias na aerogare das Lajes, que se encontra em 

negociação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara solicitou o envio de um memorando síntese das questões 

abordadas, para deliberação da Câmara, para que se possa definir uma política 

comum sobre as matérias. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

1.1.  Aprovação da ata n.º 10 da reunião ordinária pública de 21-05-2021.----------- 
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 
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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. 8385 - Pedido do Clube Náutico De Angra Do Heroísmo, solicitando apoio 

na cedência das instalações do Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo, no dia 26 de maio, pelas 18h30, para realização de reunião com os 

pescadores lúdicos/recreio. 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. (312/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. Ent. 8737 - Pedido da Estrutura de Gestão da Sustentabilidade do Destino 

Turístico Açores, solicitando apoio na cedência de um espaço do Centro Cultural e 

de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de um Workshop de 

Sustentabilidade, no dia 25 de maio, das 09h00 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 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. (313/2021/CMAH)------------------------------------------------ 

 

2.3. Ent. 8998 - Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio na 

cedência da sala de formação 3, do Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo, para realização de assembleia geral, no dia 27 de maio, pelas 18h15. 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. (314/2021/CMAH) ------------ 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
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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 Taxa 

 

3.1. Ent. 8048 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, 

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

Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 4 de agosto de 2021, para realização de 

para a realização da gala comemorativa do seu centenário. 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. (315/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2. Ent. 8233 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, 

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de palestra, no dia 13 de junho, 

pelas 14h00. 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. (316/20121/CMAH)--------------------------------- 

 

3.3. Ent. 13829 - Pedido do Cine-Clube da Ilha Terceira, solicitando a prorrogação 

do prazo para execução do objeto do 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. (317/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

3.4. Ent. 16032- 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 
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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. (318/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------- 

 

3.5. Ent.13460 - Proposta de adenda ao protocolo com a AMI - Assistência Médica 

Internacional. 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 esta adenda ao protocolo. 

(319/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.6. Ent. 602 – Pedido do Grupo Motard “Os ½ Dúzia”, solicitando apoio para obras 

na nova sede daquele Clube. 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). 

(320/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Zona Industrial de Angra do Heroísmo 

 

4.1. Ent. 4427 - A empresa AçorAves apresentou requerimento para que lhe seja 

atribuída a devolução por parte do Município de 85% do preço cobrado aquando da 

compra efetuada a 10/03/2021, correspondente à área do arruamento e espaço 

verde a ser integrada no novo lote 75 A, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 16.º do Regulamento do Parque Industrial. Tendo sido solicitado o parecer da 

Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do 

Regulamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo, e não se tendo a mesma 

pronunciado no prazo determinado para o efeito, envia-se o presente assunto para 
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deliberação da Câmara Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

deliberou autorizar a devolução solicitada. (321/2021/CMAH) ------------------------- 

 

4.2. Ent. 16702 – Em reunião do executivo municipal de 22-01-2021, foi autorizada a 

constituição do direito de superfície do lote 57 da Zona Industrial de Angra do 

Heroísmo, a pedido da empresa Azores On Route, sendo que na reunião do dia 21-

05-2021, foi deliberado as condições do referido direito de superfície, em que o valor 

atribuído ao respetivo direito de superfície que foi calculado em função do valor que 

consta no n.º1 do artigo 12.º do Regulamento do Parque Industrial, pelo número de 

anos que durará o direito de superfície(50 anos), deve ser calculado nos termos da 

alínea h) e i) do artigo 13.º do Código do Imposto Municipal de Imóveis, passando 

assim o valor a atribuir ao direito de superfície sobre o lote 57 da ZIAH, sito na Rua 

Salomão Levy, freguesia do Porto Judeu de € 15 021,27(quinze mil e vinte e um 

euros e vinte e sete cêntimos). Para deliberação do órgão executivo municipal no 

sentido de autorizar o valor a atribuir ao respetivo direito de superfície calculado no 

termos das alíneas h) e i) do artigo 13.º do Código do Imposto Municipal de Imóveis. 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o valor a atribuir ao direito 

de superfície calculado, conforme proposto. (322/2021/CMAH) ----------------------- 

 

5. Correção Material à Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Angra 

do Heroísmo e estabelecimento de medidas preventivas 

 

5.1. Ent. 10133 -  Proposta no sentido de a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

deliberar declarar, ao abrigo do disposto do n.º 2 do artigo 129.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, a correção material à 

suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo e 

estabelecimento de medidas preventivas, publicada com o Aviso n.º 5823/2020 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 2020, por apresentar erros 

materiais, designadamente as plantas em anexo à escala 1:2000, alterando-as para 

a escala 1:5000 como se encontra referido no mencionado Aviso. É proposto ainda 

comunicar previamente o procedimento de correção material à Assembleia 

Municipal de Angra do Heroísmo e ao departamento do Governo Regional 

competente em matéria de ordenamento do território e, ainda, ao departamento do 
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Governo Regional competente em matéria de administração local, bem como 

proceder à publicação da correção material na 2.ª série do Diário da República. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta, deliberando 

declarar a correção material à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de 

Angra do Heroísmo e estabelecimento de medidas preventivas, e enviar à 

Assembleia Municipal também para aprovação. (323/2021/CMAH) ------------------ 

 

6. Desafetação do domínio público – parcela sita no Largo Miguel Corte Rea 

6.1. Ent. 62 – Desafetação do domínio público e subsequente integração no 

domínio privado da parcela com a área atual de 76,80 m2, localizada no Largo 

Miguel Corte Real, Freguesia da Sé, considerando que a mesma deixou de ter as 

características que justificam a sua permanência no domínio em que se encontra. 

Para deliberação do órgão executivo municipal, no sentido de submeter à 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 

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

com esta desafetação do domínio público e subsequente integração no 

domínio privado e deliberou remeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

(324/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Fundo de Maneio – alteração 

 

7.1. Int. 2684 – Proposta de alteração à constituição dos fundos de maneio e 

fundos de caixa para o ano 2021, devido à alteração da chefia da Unidade de 

Cultura e Apoio Social. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos 

do n.º 2.9.10.1.1e 2.9.10.1.11 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta. 

(325/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 8. Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal 

 

 8.1. Int. 2685 – Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal para 2021. 

Para aprovação do órgão executivo municipal e submissão à aprovação da 
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Assembleia Municipal, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta revisão e deliberou 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. (326/2021/CMAH)---- 

 

 9.Atribuição de Medalhas e Insígnia 

 

 9.1 Int. 2367 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal 

Cultural a Mário Martinho de Lima Teixeira, pela sua atividade na área de 

tauromaquia, 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 por unanimidade. (327/2021/CMAH) ------------- 

 

9.2. Int. 2686 - Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal 

Cultural a Luíz Fagundes Duarte, pelo seu percurso com filólogo, 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 por unanimidade. (328/2021/CMAH)----------------------------------------------- 

 

9.3. Int. 2677 - Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal 

Profissional a João Saavedra Ornelas Bruges da Cruz, pelo seu percurso 

profissional, nos termos da alínea c) 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 por unanimidade. (329/2021/CMAH)-------------- 

 

9.4. Int. 2681 - Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal 

Filantrópico a Zita Simões Rego do Carmo de Sousa Lima, pela atividade de 

solidariedade, nos termos da alínea e) do artigo 5.º do Regulamento de Insígnias e 

Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. Para deliberação e 
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submissão à aprovação da Assembleia Municipal. Após votação por escrutínio 

secreto, a proposta foi aprovada por unanimidade. (330/2021/CMAH)------------- 

 

9.5. Int. 2676 - Proposta no sentido de ser atribuído um Voto de Louvor a João da 

Silva Guiod de Castro, pelo relevante percurso na área do karaté. Para deliberação 

e submissão à aprovação da Assembleia Municipal. - Após votação por escrutínio 

secreto, a proposta foi aprovada por unanimidade. (331/2021/CMAH)-------------- 

 

9.6. Int. 2678 - Proposta no sentido de ser atribuído um Voto de Louvor a Sandra 

Patrícia Vieira Costa, pela dedicação e disponibilidade que revelou no exercício das 

suas funções de Chefe de Divisão da Unidade Cultura e Desenvolvimento Sócio-

Económico e da Unidade Cultura e Apoio Social. Para deliberação e submissão à 

Assembleia Municipal para conhecimento. - Após votação por escrutínio secreto, 

a proposta foi aprovada por unanimidade. (332/20201/CMAH)------------------------- 

 

9.7. Int. 2687 - Proposta no sentido de ser atribuído um Voto de Louvor a João Pedro 

Mendes Menezes Cardoso, pela dedicação e disponibilidade que revelou no 

exercício das suas funções de Chefe Divisão da Unidade de Gestão Financeira e 

Recursos Humanos. Para deliberação e submissão à Assembleia Municipal para 

conhecimento. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada 

por unanimidade. (333/2021/CMAH)------------------------------------------------------------- 

 

10. Regulamento 

 

10.1. Int. 2665 - Proposta de primeira alteração ao Regulamento n.º 1/2018, de 2 

de janeiro, Regulamento da Startup Angra – Incubadora de Empresas de base Local 

de Angra do Heroísmo. Para deliberação nos termos alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12.09, na redação mais 

atual dada pela Lei n.º 42/2016, de 28.12, e as competências previstas nas alíneas 

k) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma. 

-  A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta alteração ao 
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Regulamento e deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal. (334/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

 Documentos para conhecimento 

 

Ent. 8543 – Ofício da Comissão organizadora do X Congresso do CDS-PP, 

agradecendo por todo o apoio prestado pela Autarquia, destacando o desempenho 

dos funcionários que foram incansáveis no auxílio que prestaram aquando da 

realização daquele evento.  Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A 

Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- 

 

Ent. 8581 – Ofício do Museu de Angra do Heroísmo, agradecendo pela cooperação 

prestada, aquando da celebração da Noite dos Museus, no dia 15 de maio. Para 

conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou 

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

 

 Ent. 9025 – Comunicação da Câmara Municipal de Coruche, informando que a 

carta aberta pela liberdade de programação na RTP, sobre a Proteção e a Promoção 

da Diversidade das Expressões Culturais, foi remetida às personalidades descritas 

na mesma, assim como da comunicação social. Para conhecimento do órgão 

executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------- 

 

 Int. 2517 –   Décima primeira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fora da agenda 

 
 Contrato interadministrativo 
 

 Ent. 7411 - Pedido da Junta de Freguesia da Ribeirinha tendo em vista 

alargamento e tapamento de muros na Canada do Capitão, no valor de € 25.017,20 



13 
 

(vinte e cinco mil e dezassete euros e vinte cêntimos). Para deliberação nos termos 

dos artigos 117., 118.º e 120.º da Lei. n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou a celebração do contrato 

interadministrativo. (335/2021/CMAH)---------------------------------------------------------- 

 

Int. 2743 - Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito Municipal 

Filantrópico a António da Fonseca Marcos, pela atividade de solidariedade, nos 

termos da alínea e) 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 por unanimidade. (336/2021/CMAH) ---------------------------------------------- 

 

Int. 2744 - Proposta de voto de pesar pelo falecimento de Manuel Vasco 

Mont’Alverne de Sequeira. - A Câmara Municipal aprovou a proposta por 

unanimidade. (337/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------ 
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas onze horas e trinta 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, 4 de junho de 2021.---------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 

 


