CÂMARA MUNICIPAL
DE
ANGRA DO HEROÍSMO
ATA N. 13/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA DEZASSETE 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

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

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

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

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

No dia dezassete 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 a Vereadora Rita Andrade apresentou a seguinte
declaração relativamente à regularização da ocupação do espaço público por parte
do Hotel Beira-Mar: ------------------------------------------------------------------------------------“Aquando da discussão deste assunto na última RC, os documentos não estavam
disponíveis na plataforma, pelo que os vereadores do PSD não puderam analisar
os mesmos por forma a pronunciarem-se em posse de toda a informação. Apesar
da construção em causa ter sido feita ilegalmente, e com o conhecimento do elenco
camarário da altura, pois uma obra daquela dimensão nunca poderia ter sido realizada às escondidas, entendemos a necessidade de, excecionalmente, ser regularizada a situação. No entanto, e como já tivemos oportunidade de comunicar ao Sr.
Presidente, após a análise dos documentos, nomeadamente a avaliação para aferir
o valor de venda, solicitamos que a construção seja reavaliada, pois estão em causa 2 pisos e não apenas um. Uma avaliação não pode ter em conta apenas os metros quadrados, mas tem de aferir também sobre o potencial de construção no terreno em causa, e o facto da construção ter um 2.º piso, que corresponde a uma esplanada sobre a baía de Angra, valoriza muito a propriedade em causa, pelo que o
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valor indicado pelo avaliador é, em nosso entender, muito inferior ao que a construção representa na valorização do edifício.” O Presidente, concordou com o exposto
e será solicitada nova avaliação. ------------------------------------------------------------------O Presidente solicitou a presença de todos nos eventos das Sanjoaninas, na medida das disponibilidades. Relembrou que é um grande desafio a realização dos
eventos com as restrições decorrentes da pandemia. Estas serão umas festas com
uma grande vertente digital, com transmissões diárias diretas e com programas realizados expressamente de acordo com o programa, que serão disponibilizados na
televisão e nas plataformas digitais.---------------------------------------------------------------Por outro lado, informou que a época balnear se iniciou no passado dia quinze, com
duas zonas balneares ainda em obras, que, no entanto, não impedem a utilização
dos espaços. --------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a obras, informou que está concluída a operação de plantação de árvores nas avenidas João Vaz Corte Real e Álvaro Martins Homem, que estão em
bom andamento a obra dos muros de Bailão e que está mais atrasada a intervenção do asfalto na rua da Justa no Parque Industrial, da proteção costeira de São
Mateus e do parque de estacionamento da Zona Balnear das Cinco Ribeiras. -------A Vereadora Rita Andrade questionou o ponto da situação do projeto de criação de
ATL. O Presidente informou que o Governo Regional assumiu o projeto. ---------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 11 da reunião extraordinária de 31-05-2021. ----------------- A ata foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------1.2. Aprovação da ata n.º 12 da reunião ordinária de 4-06-2021. ------------------------- A ata foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------
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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. 6377 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pelo TAC - Terceira Automóvel
Clube, para os dias 4 e 5 de junho de 2021, destinada ao XX ALÉM MAR RALI
TAC, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de
Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (338/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 8216 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno da
Ilha Terceira - ATTIT, para os dias 11 e 12 de junho de 2021, destinada ao passeio
de Todo o Terreiro – AZIMUTTE – 2021, para ratificação do ato praticado pelo
Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,
alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (339/2021/CMAH) -------4

2.3. Ent. 9250 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de
espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas Activa,
para o dia 13 de junho de 2021, destinada à 2.ª Prova de Ciclismo de Estrada, para
ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos
conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e
35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (340/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 9270 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Portos dos
Açores, S.A., para o período de 15 de junho a 9 de julho de 2021, destinada à
construção de rampa para navios no Porto das Pipas, para ratificação do ato
praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos
artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.
(341/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 9642 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira
Automóvel Clube, para o dia 13 de junho de 2021, destinada a prova de karting,
para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos
termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de
Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (342/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 7826 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo
Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a
realização do Torneio Cidade de Angra do Heroísmo sub-11 – Troféu João
Barcelos, de 10 a 13 de junho de 2021. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de
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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.º2 do art.º 6.º do Regulamento
Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. (343/2021/CMAH)------

2.7. Ent. 8154 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando utilização
do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a realização
do XIX Encontro Anual das Escolinhas do Desporto, no dia 29 de maio, das 10h00
às 11h40. 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 pela Vereadora Raquel
Ferreira. (344/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 9026 - Pedido do Sport Clube Angrense Veteranos, solicitando utilização
do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de
taxas, para a realização de um Jogo de Veteranos Velhas Glórias, no dia 5 de
junho, das 11h00 às 13h00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.(345/2021/CMAH)------

2.9. Ent. 9066 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira,
solicitando o Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um Encontro de Escolinhas de Basquetebol, no intuito de comemorar
o Dia Nacional do Minibasquete, no dia 10 de junho, das 09h00 às 13h00. Para
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deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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.º2 do art.º
6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(346/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.10. Ent. 9078 - 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 uma Aula Prática do Curso de
Treinadores UEFA C/Grau I – Futebol, a 3 de junho, das 14h00 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 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 pela Vereadora Raquel Ferreira.
(347/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.11. Ent. 9079 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo,
solicitando a utilização do Campo de Futebol do Barreiro e respetiva isenção de
taxas, para a realização da Festa do Futebol Feminino de Futebol, de 10 a 12 de
junho. 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.º2 do art.º
6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(348/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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2.12. Ent. 7906 - Pedido do Serviço Desporto da Terceira, solicitando o apoio
através da cedência de 3 tendas pop-up, 16 cones de sinalização e 6 vortéx, para a
realização da fase regional do Torneio Mega Sprinter, no dia 22 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.
(349/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.13. Ent. 9069 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
solicitando apoio na cedência de roupas e adereços das Sanjoaninas para a
utilização num almoço real no museu da ESJEA, no âmbito da disciplina de HGCA,
no dia 14 de junho. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º
3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal
de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da
Edilidade.(350/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------

2.14. Ent. 9500 - Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando o apoio
através da cedência viatura e recurso humano para as funções de “carro vassoura”,
para a realização da competição de ciclismo, no dia 13 de junho. 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.(351/2021/CMAH)----------

2.15. Ent. 10746 - Pedido de Hélio António Guerrinha Ávila, solicitando atribuição
de apoio complementar à frequência de estudos pós-secundários e superiores.
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.
(352/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------
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2.16. Ent. 11758 - Pedido de Mariana Goulart Corvelo, solicitando atribuição de
apoio complementar à frequência de estudos pós-secundários e superiores. 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.
(353/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.17. Ent. 12957 - Pedido de Carlota Maria Linhares Rocha, solicitando atribuição
de apoio complementar à frequência de estudos pós-secundários e superiores.
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.
(354/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.18. Ent.13692- Pedido de Mário André Silveira da Silva, solicitando atribuição
de apoio complementar à frequência de estudos pós-secundários e superiores.
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.
(355/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

2.19. Ent. 5260 - Pedido de Carlos Daniel Rodrigues Barcelos, solicitando
atribuição de apoio complementar à frequência de estudos pós-secundários e
superiores. 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.(356/2021/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 Taxas

3.1. Ent. 9061 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando
utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva
isenção de taxas, para a realização do Torneio Regional Sub-17, nos dias 18, 19 e
20 de Junho. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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,

autorizou

este

pedido.

(357/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Ent. 7908 - Pedido do Sporting Club Os Leões, solicitando utilização do
Campo de Futebol SC Os Leões e respetiva isenção de taxas, para a realização de
um Torneio de Futebol 7, de 25 a 29 de junho. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, 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 7 da Cláusula Terceira do Protocolo
de Integração do Campo de Futebol do SC Os Leões no Parque Desportivo
Municipal de Angra do Heroísmo, datado de 17 de abril de 2015 e com última
renovação aprovada em RC a 23 de abril de 2021. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.(358/2021/CMAH)-----------------------------------

3.3. Ent. 8528 – Pedido do Museu de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência
definitiva de algum material que se encontra no sótão dos Paços do Concelho, a fim
de ser incorporado àquele Museu. Para deliberação do órgão executivo municipal
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nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.
-

A

Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

autorizou

este

pedido.

(359/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 9173 - Pedido do Grupo de Teatro Alpendre, solicitando apoio na
cedência do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo e da Zona Exterior inferior
e superior (saibro) e do Centro Interpretativo no âmbito do II Festival de Curtas de
Artes Performativas de Angra do Heroísmo. 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.
(360/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Ent. 1277 – Pedido da APALIT, solicitando apoio para pagamento das quotas
dos sócios daquela Associação, com vista a atenuar a situação provocada pela
pandemia da doença COVID-19. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1
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 Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€1.500,00)
(361/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 1715 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio
para edição da obra “José Augusto Pereira – Obras I”. Propõe-se a atribuição de
um apoio no valor de €7.264,40. 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 (€7.264,40) (362/2021/CMAH)--------------------------------------------
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3.7. Ent. 2519 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial do Posto Santo,
solicitando apoio para obras na igreja e salas de catequese. Propõe-se a atribuição
de um apoio no valor de €16.561,95. 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 (€16.561,95)(3632021/CMAH)---------------------------------------------

3.8. Ent. 3096 – Pedido do Sport Club Barreiro, solicitando apoio para o projeto de
legalização das edificações existentes na Sede do Clube. Propõe-se a atribuição de
um apoio no valor de €4.602,00 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 (€4.602,00)(364/2021/CMAH)---------------------------------------------

3.9. Ent. 3490 – Pedido da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento,
solicitando apoio para a repavimentação do acesso às instalações do Colégio A
Joaninha. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €17.776,20. 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 (€17.776,20)
(365/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.10. Ent. 3561 – Pedido da Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos,
solicitando apoio para a reconstrução do muro de suporte ao campo de jogos.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €14.350,00. 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 (€14.350,00)(366/2021/CMAH)-----------------12

3.11. Ent. 4626 – Pedido da Delegação da Cruz Vermelha de Angra do
Heroísmo,

solicitando

apoio

destinado

às

despesas

necessárias

para

pavimentação e pintura interior da garagem das instalações da Delegação da Cruz
Vermelha de Angra do Heroísmo. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de
€4.711,20. 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
(€4.711,20)(367/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent. 5261 – Pedido da Casa do Povo da Feteira, solicitando apoio para
aquisição de uma carrinha (valor do IVA não apoiado pela GRATER). Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €6.299,25. 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. (€6.299,25)(368/2021/CMAH)---------------------------------------------

3.13. Ent. 5765 - Pedido da Associação Regional de Criadores de Toiros de
Tourada à Corda, solicitando apoio para o maneio do toiro bravo da tourada à
corda no ano de 2021. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €19.000,00.
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 (€19.000,00)
(369/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.14. Ent. 5946 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando apoio para
realização do I Torneio Cidade 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 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
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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)(370/2021/CMAH)---------------------------------------------

4. Protocolos e contratos programa

4.1. Ent. 14787 – Contrato programa a celebrar com a Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio para obras
de remodelação da cobertura dos armazéns 3 e 4 das instalações sitas na Av.
Álvaro Martins Homem, no valor de €8.118,40. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato
programa. (371/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------

4.2. - Ent. 1646 – Contrato programa a celebrar com a Associação Marítima de
Pescas e Aquicultura da Ilha Terceira, tendo em vista a realização de obras no
edifício sito ao Forte Grande de São Mateus da Calheta - “A Casa D’Elas”, no valor
de 150.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por cinco votos a favor, aprovou este contrato programa. O VicePresidente ausentou-se nos termos do CPA.(372/2021/CMAH)------------------------

4.3. Ent. 13727 – Protocolo a celebrar com a Irmandade do Divino Espírito Santo
das Bicas de Cabo Verde, tendo em vista o apoio para conclusão da 4.ª fase da
empreitada de construção da cozinha da dispensa da Irmandade, no valor de
€36.395,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas
o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do
Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.(373/2021/CMAH)-----------14

4.5. Ent. 930 – Protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial da Sé,
tendo em vista o apoio para contratação dos serviços da VITEC para a transmissão
televisiva das principais celebrações que acontecem na Igreja Paroquial da Sé,
incluindo a transmissão regular da missa dominical, no valor de €17.700,00. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo.(374/2021/CMAH)--------------------------------

4.6. Ent. 1329 – Protocolo a celebrar com a Cáritas da Ilha Terceira, tendo em
vista assegurar o apoio ao funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Angra do Heroísmo, na vertente administrativa, no valor de €13.453,85.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo.(375/2021/CMAH)--------------------------------

4.7. Ent. 2697 – Protocolo a celebrar com a Cáritas Diocesana dos Açores, tendo
em vista assegurar o apoio ao funcionamento da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo, na vertente técnica, pelo período de 6
meses, no valor de €9.965,94. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.
(376/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

4.8. Ent. 3700 – Proposta de minuta de protocolo de cooperação entre o Município
de Angra do Heroísmo e o Terceira Automóvel Clube para o ano de 2021. Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do
art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
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Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo no valor de 20.000,00€.(377/2021/CMAH)

4.9. Ent. 4128 – Protocolo a celebrar com a Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo, no âmbito do projeto de qualificação e promoção da oferta turística dos
Grupos Central e Ocidental – QUALPROTUR, mediante o apoio de €14.581,00.
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 este protocolo.(378/2021/CMAH)---------------------------------

5. Contrato Interadministrativo

5.1. Ent. 7529 – Minuta de contrato de primeiro aditamento ao interadministrativo
celebrado com a Freguesia das Cinco Ribeiras, tendo em vista a aquisição de um
terreno que se destina à criação de uma zona verde para utilização pública, no
valor de €20.000,00. 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. - Este ponto
foi retirado. (379/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------

6. Zona Industrial de Angra do Heroísmo – resgate do direito de superfície –
lote n.º 17

6.1. Ent. 2903

- Ofício enviado à empresa Miguel Moniz- Construções

Unipessoal, Lda., dando conta que foi autorizado o plano de pagamentos das
prestações em atraso, nas condições requeridas, bem como a informar que caso
pretendesse, deveria efetuar o pedido de prorrogação de prazo por uma única vez
a até ao seu limite máximo, de 12 meses, para início das obras de construção, uma
vez que não cumpriu o prazo estipulado na cláusula quinta da escritura de
constituição do direito de superfície celebrada a 9/12/2019. Posto isto a empresa
superficiária não cumpriu com o plano de pagamentos nem procedeu ao pedido de
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prorrogação de prazo. À Câmara Municipal para autorização, do resgate do direito
de superfície, sobre o lote 17 da ZIAH, sito no Caminho d’Justa, freguesia do Porto
Judeu, descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 2522, da freguesia
do Porto Judeu e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1448º da mesma
freguesia, nos termos das alíneas a) e d) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento do
Parque Industrial. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o resgate
do direito de superfície sobre o lote n.º 17 da ZIAH, conforme o proposto.
(380/2021CMAH)----------------------------------------------------------------------------------------

7. Atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais

7.1. Int. 2821 - Atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha
Dourada ao funcionário Francisco Henrique Parreira Vitória. Para deliberação nos
termos do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2, do artigo 6.º, Capítulo I, do Regulamento de
Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após
votação por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade
a proposta.(381/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------

7.2. Int. 2824 - Atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha
de bronze ao funcionário Luís Carlos Ramos Oliveira. Para deliberação nos termos
do n.º 1 e na alínea c) do n.º 2, do artigo 6.º, Capítulo I, do Regulamento de
Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. - Após
votação por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade
a proposta. (382/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------

8. Documentos para conhecimento

8.1. Int. 2702 –

Décima segunda alteração ao Orçamento e às Grandes

Opções do Plano. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara
Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------
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8.2. Ent. 9720 – Ofício da Junta de Freguesia de São Pedro, agradecendo pela
cedência de flores para as floreiras da rotunda junto à EBS/Tomás Borba. Para
conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal tomou

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

Fora da agenda

Contrato programa – Tertúlia Tauromáquica Terceirense

Int. 3370/2017 - Contrato-Programa com a Tertúlia Tauromáquica Terceirense.
Para autorização da Câmara Municipal da execução do contrato-programa
considerando a situação pandémica que obriga na redução dos eventos: Valor
50.000,00 para a realização de dois eventos taurinos. Para deliberação do órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o
proposto.(383/2021/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 cinco minutos da qual se lavrou
a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.---------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.-----------------------------

Angra do Heroísmo, 17 de junho de 2021.--------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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