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No dia dois de julho 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 09H30 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 questionou qual o

valor que se destina ao Municipio do protocolo assinado entre a Associação de

Municípios  da  Região  Autónoma  dos  Açores  e  o  Governo  Regional  para  a

reabilitação urbana, ainda no âmbito do Programa Operacional 2020. -------------------

O  Vice-Presidente  e  o  Vereador  Guido  Teles  informaram  que  são  cerca  de

oitocentos mil euros e está destinado à obra do centro interpretativo. -------------------

A  Vereadora  Rita  Andrade  questionou  o  ponto  da  situação  do  mercado.  O

Presidente  informou  que  apenas  falta  a  revisão  das  especialidades  de

eletromecânica e de eletricidade. -------------------------------------------------------------------

Na sequência de notícia vinda a público em órgão de comunicação social sobre a

abertura  de  uma  escola  do  Benfica  na  Terceira,  a  Vereadora  Rita  Andrade

questionou se a câmara referida é a de Angra. -------------------------------------------------

O  Vereador  Guido  Teles  entende  que  são  as  duas  autarquias  que  estão

interessadas, o projeto passa pela construção de instalações, com um ringue, uma

sede social e para a Casa do Benfica e uma clínica. Trata-se um projeto já com

algum tempo,  a  autarquia  disponibilizou um terreno  no Lameirinho,  no entanto,

entende-se que estejam mais inclinados para a Praia porque os responsáveis da

Casa do Benfica são daquele concelho. ----------------------------------------------------------

A Vereadora  Rita  Andrade  propôs  que  uma  melhor  adequação  do  espaço  de

estacionamento  para  deficientes  para  acesso  à  Prainha,  considerando  que

atualmente se encontra em cima do passeio. ---------------------------------------------------

O Vereador Guido Teles concordou que a atual não é a melhor solução, no entanto,

e considerando os outros espaços tem uma inclinação de mais de 6%, inviabiliza a

sua utilização, sendo que o espaço atual é o que reunia maior proximidade com a
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Prainha  permitido  a  sua  classificação  de  praia  acessível.

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

 

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1.  Aprovação da ata n.º 13 da reunião ordinária pública de 17-06-2021. 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.  9970  -  Pedido  da  Associação  de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  o  Campo  Municipal  de  Futebol  de  Angra  do  Heroísmo  e  respetiva

isenção de taxas, para a realização do Campeonato Regional Inter Clubes Sub15,

de 18 a 20 de junho, pelas 18h00. 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. Para ratificação

do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013
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de 12 de setembro.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,  ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (385/2021/CMAH) -----------

2.2. Ent. 7903 - Pedido do  Sport Club Angrense, solicitando o apoio através da

cedência  de  equipamentos  (tenda,  grades,  mastros),  logística  (transporte  de

bancos  de  suplentes,  mesas  e  bancos  de  função)  e  balneários  dos  Campos

Municipais  de  Ténis  e  Pavilhão  Municipal  de  Desportos,  para  a  realização  do

“Troféu João Barcelos”, nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Campo Municipal de

Futebol. 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.

(386/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 10036 – Pedido das  Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde Espírito

Santo, solicitando o empréstimo de quatro barracas e um palco pequeno, para o

arraial de São João. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da

aliena u) do n.º 1 do art.º 33.º, 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. (387/2021/CMAH) -

2.4.  Ent.10474  -  Pedido  da  Ordem  dos  Arquitectos  -  Secção  Regional  dos

Açores, solicitando apoio na cedência da sala multiusos do Centro Cultural e de

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião. Para ratificação do

órgão executivo municipal nos termos da aliena u) do n.º 1 do art.º 33.º, 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. (388/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.5.  Ent.  10550 -  Pedido do  Regimento de Guarnição N.º  1,  solicitando apoio

através da cedência do pódio, para a realização do CORTA- MATO FASE II ZMA,
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no dia 1 de julho de 2021. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

da aliena u) do n.º 1 do art.º 33.º, 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. (389/2021/CMAH) -----------

2.6. Ent. 5333 – Pedido do  Clube Naval de São Mateus da Calheta, solicitando

apoio para aquisição de embarcações de vela. Foi atribuído um apoio no valor de

€16 200,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da aliena u)

do n.º 1 do art.º 33.º, 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 seis votos, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Presidente da Edilidade. O Vice-Presidente ausentou-se nos termos do CPA.

(390/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.7.  Ent.  12322  –  Protocolo  com  a  Diocese  de  Angra  –  Fábrica  da  Igreja

Paroquial da Sé, o qual tem por objeto a cooperação financeira, para as pinturas

exteriores e interiores da obra de recuperação e conservação da Igreja Paroquial

da Sé, no valor de €78 840,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos da aliena u) do n.º 1 do art.º 33.º, 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. (391/2021/CMAH) --------

2.8.  Ent.  2910  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal ao órgão executivo municipal, tendo em vista a ratificação do despacho

emanado pelo mesmo, datado de 28/06/2021, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do

Regime Jurídico das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, no

que respeita à aprovação da minuta do  6.º aditamento ao Acordo referente às

Carreiras  Urbanas  147  (Interparques)  e  148  (Corpo  Santo/Hospital),

prorrogando  o  prazo  do  acordo  até  31/12/2021.  -  A Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade. (392/2021/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.   8590  -  Pedido  do  Carioca  Futebol  Club,  solicitando  utilização  do

Pavilhão Municipal  de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de

taxas, para a realização de um torneio de futsal, no dia 23 e 24 de julho de 2021.

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, 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  artigo  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. (393/2021/CMAH) ------------

3.2. Ent. 9493 - Pedido do Grupo Desportivo do Bravio, solicitando a utilização do

Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva isenção de taxas, para a

realização de um Torneio de Futebol 7, nos dias 5,6 e 7 de agosto, a partir das

18h00 e dia 8 de agosto, a partir das 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, 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. (394/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 10223 - Pedido da Casa do Povo dos Altares, solicitando a utilização do

Campo de Futebol dos Altares e respetiva isenção de taxas, para a realização da IX
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Edição do Torneio de Futebol 7 a Noroeste, na última semana de julho, 2 jogos por

dia.  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.º2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, autorizou este pedido. (395/2021/CMAH) ---------------------------------

3.4.  Ent.  10638  -  Pedido  do  Hospital  de  Santo  Espírito  da  Ilha  Terceira,

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

Congressos de Angra do Heroísmo, para realização de prova de conhecimentos,

nos dias 7 e 8 de julho. 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. (396/2021/CMAH) ------------

3.5.  Ent.  10178  -  Pedido  da  Secretaria  Regional  do  Ambiente  e  Alterações

Climáticas, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e

de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de gravação da cerimónia de

entrega dos Prémios Espírito Verde, no dia 17 de julho, das 16h00 às 18h00. 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. (397/2021/CMAH) ---------------------------------

3.6. Ent. 10289 – Proposta para atribuição de apoio financeiro ao Clube de Judo

da Praia da Vitória. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €4 300,38.

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 Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e Atletas individuais.

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor

proposto (€4 300,38) (398/2021/CMAH) --------------------------------------------------------
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3.7. Ent. 8181 – Pedido da Associação de Andebol da Ilha Terceira, solicitando

apoio  para  a  organização  do  Campeonato  Regional  de  Iniciados  e  Séniores

Masculinos.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €621,05.  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  (€621,05)

(399/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.8. Ent. 8461 – Pedido da Associação Desportiva AGIR, solicitando apoio para a

realização do evento de AG II 360 – Corrida à volta da Ilha Terceira. Propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de €284,00. 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 (€284,00) (400/2021/CMAH) ----------------------------------------------

3.9. Ent. 8697 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira a solicitar a correção do

valor atribuído para a realização do bodo. Para deliberação da Câmara nos termos

da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da

Lei 75/2013 de 12 de setembro. É revogado o valor atribuído à Junta de Freguesia

da  Feteira  pela  Deliberação  n.º  211/2021/CMAH,  de  23  de  abril.  -   A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou a correção solicitada. (401/2021/CMAH)

3.10. Ent. 14385 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, solicitando a

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com

a autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

o)  e  u)  do  n.º  1  do  art.º  33.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  e  do

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (402/2021/CMAH) ------------

3.11.  Ent.  1180  -  Pedido  da  Associação de  Futebol  de  Angra  do Heroísmo,

solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa
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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.

(403/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4. Apoio financeiro escolas – projetos pedagógicos e de combate à exclusão

social

4.1. Int. 1454 – Atribuição de apoios às escolas, para efeitos de execução de

Atividades e Projetos Pedagógicos e de combate à exclusão social: --------------

- Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade: €4 456,23 ---------------------------

- Escola Básica Integrada dos Biscoitos: €6 087,10; ------------------------------------------

- Escola Básica e Secundária Tomás de Borba: €6 400,00; ---------------------------------

- Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond: €7 370,00; --------------------

- Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo: €1 895,80. ------------------------------

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 os apoios propostos. (404/2021/CMAH) ---------

5. Doação de material

5.1. Int. 2512 – Cedência de material, a título definitivo, ao laboratório da Escola

Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. 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 a cedência do

material em causa. (405/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------

6. Protocolos e contratos prorama
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6.1. Int. 2657 – Protocolo a celebrar com o Centro Social Paroquial da Sé, tendo

em vista obras de recuperação dos edifícios sitos na Rua da Boa Nova, n.ºs 48 e

50, Freguesia da Sé, no valor de €38 385,40. 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, aprovou este protocolo.

(406/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

6.2.  Ent.  10252 –  Minuta  de protocolo  a celebrar  com o  Atlantic  International

Research Centre (AIRCentre) e a Associação Parque Ciência e Tecnologia da

Ilha Terceira (TERinov) – Rede LoRaWAN, considerando que foram propostas e

aceites  alterações  submetidas  pelo  AIRCentre.  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,  aprovou  este

protocolo. (407/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

7. Contrato Interadministrativo

7.1 Ent. 6641 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia  da  Vila  do  Porto  Judeu,  tendo  em  vista  a  execução  da  obra  de

alargamento da Ladeira da Cruz da mesma freguesia, na zona do acesso para a

ribeira aí existente, no valor de €3 676,40. Para deliberação do órgão executivo

municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12

de setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato

interadministrativo. (408/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------

7.2. Ent. 10127 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia da Vila do Porto Judeu,  tendo em vista  o  reforço no valor  de €12

267,10, para execução da obra de construção de um passeio na orla costeira, zona

do Refugo.  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
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Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  contrato  interadministrativo.

(409/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

8. Isenção de preços e taxas

8.1. Int. 2925 – Deliberação para isenção de pagamentos de preços na Startup

Angra, nos  termos  do  artigo  33.º,  n.º  1,  alínea  e),  do  Regime  Jurídico  das

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, e

do do artigo 13.º do Regulamento n.º 1/2018, de 2 de janeiro (Regulamento da

Startup Angra – Incubadora de Base Local de Angra do Heroísmo). -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  esta  proposta  de  isenção  de

pagamentos de preços na Startup Angra. (410/2021/CMAH) ---------------------------

8.2. Ent.  10070 – Pedido de João Gonçalves, diretor geral  do  Zenite Boutique

Hotel&SPA, para atribuição da isenção de IMT – Imposto sobre as Transmissões

Onerosas  de  Imóveis,  relativamente  aos  imóveis  adquiridos  pelo  promotor

destinado ao exercício da sua atividade no âmbito do projeto, nos termos da alínea

b) do n.º 1 do Regulamento. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou

este pedido. (411/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------

9. Zona Industrial de Angra do Heroísmo – abertura de procedimento público

para atribuição de lotes

9.1.  Ent.  953 -  Proposta do Presidente da Câmara Municipal  para  abertura de

procedimento público de atribuição dos lotes 54 e 67 da ZIAH, com moradas,

respetivamente, na Rua Salomão Levy e Canada do Sidral, ambos na freguesia do

Porto Judeu, com a  aprovação do Regulamento do Procedimento Público,   do

anúncio  de  abertura  do  procedimento  e  aprovação  da  designação  do  júri,

documentos  estes  que  fazem  parte   integrante  da  presente  proposta.  Para

deliberação do orgão executivo, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento

do Parque  Industrial.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  aprovou esta

proposta. (412/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------
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10. Atribuição de Medalha a Elvino Lourenço

10.1. Ent. 10365 - Proposta no sentido de ser atribuída, a título póstumo, a Medalha

de Mérito Municipal Filantrópico a Elvino de Reis Leonardo Lourenço, aprovada

na sessão da Assembleia Municipal de 15-06-2021, nos termos da alínea e) do

artigo 5.º  do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de

Angra do Heroísmo. -  Após votação por escrutínio secreto, a atribuição desta

Medalha foi aprovada por unanimidade. (413/2021/CMAH) -----------------------------

11. Abate de bens

11. Ent. 8131 – Relação de  bens para abater, para cedência definitiva ao Grupo

Social Santo Agostinho, nos termos da alínea u) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,

de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal, autorizou a cedência dos bens em

causa por seis votos, o Vereador Paulo Lima ausentou-se nos termos do CPA.

(414/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

12. Documentos para conhecimento

12.1. Int. 2884 –   Décima terceira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções

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

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

12.2. Int. 2941 –   Décima quarta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções

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

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

12.3. Ent. 10049 – Ofício da Real Associação da Ilha Terceira, agradecendo pela

colaboração aquando da visita do Duque de Bragança e o Príncipe da Beira aos

Açores, de 15 a 18 de maio. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A

Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------
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12.4. Ent. 10181 – E-mail do Conselho Executivo cessante da Escola Básica e

Secundária Tomás de Borba, agradecendo por toda a colaboração prestada. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.

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

12.5. Ent. 10202 – E-mail do  Centro Hípico da Ilha Terceira, agradecendo pela

colaboração prestada aquando do “III Campeonato Dressage Ilha Terceira.” Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.

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

Fora da agenda

Período de candidaturas e renovações – ano letivo 2021/2022 – Regulamento

Municipal de Prémios de Mérito Escolar e de Apoio à Frequência de Estudos

Pós-Secundários e Superiores

Int.  3015 – Proposta para fixação do período de candidaturas e renovações,

para o ano letivo 2021-2022, entre 5 de julho e 5 de setembro. Para deliberação do

órgão executivo  municipal,  nos termos do n.º  1  do artigo  10.º  do Regulamento

Municipal de Prémios de Mérito Escolar e de Apoio à Frequência de Estudos Pós-

Secundários e  Superiores.  -  A Câmara Municipal,  por  unanimidade,  aprovou

esta proposta. (415/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------

Contratos interadministrativos e contratos programa

Ent.  3769  –  Minuta  de  contrato  interadministrativo  a  celebrar  com a  Junta  de

Freguesia  de  Serreta,  tendo  em  vista  a  delegação  de  competências  para

execução da obra de pavimentação parcial em betão, da Canada da Lapa, no valor

de  €5  252,00.  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
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Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  contrato  interadministrativo.

(416/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

Ent.  6986  –  Minuta  de  contrato  interadministrativo  a  celebrar  com a  Junta  de

Freguesia de Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências

para construção de poço sumidouro em arruamento adjacente à Ladeira da Cruz,

no valor de €2 220,40. 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  este  contrato

interadministrativo. (417/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------

Ent.  7075–  Minuta  de  contrato  interadministrativo  a  celebrar  com  a  Junta  de

Freguesia de São Bartolomeu, tendo em vista a delegação de competências para

reposição  da  linha  da  margem  da  Ribeira  do  Escampadouro,  mediante  a

reconstrução de muro de pedra, no valor de €4 992,00. 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

este contrato interadministrativo. (418/2021/CMAH) --------------------------------------

Ent.  8299  –  Minuta  de  contrato  interadministrativo  a  celebrar  com a  Junta  de

Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a delegação de competências para

impermeabilização da segunda célula do reservatório de água daquela Freguesia,

no valor de €5 137,60. 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  este  contrato

interadministrativo. (419/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------

Ent. 6986 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia de

Vila do Porto Judeu, tendo em vista a cooperação financeira para execução da

obra de regularização do pavimento da Canada do Refugo de acesso ao mar, no

valor de        €2 968,53. 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
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Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  aprovou  este  contrato  programa.

(420/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

Ent. 6637 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia de

São Pedro, tendo em vista a cooperação financeira para a obra de reparação do

teto  da  antiga  escola  primária  de  São  Carlos,  no  valor  de  €4  115,20.  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 este contrato programa. (421/2021/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, 2 de julho de 2021.------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _____________________________
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