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No dia seis de agosto de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões do 

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas 11H30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. - 

                       
 

Antes da ordem do dia 

No período antes a ordem do dia o Presidente informou que já são conhecidos os 

resultados dos censos, que são demonstram uma acentuada perda de população a nível 

regional, e que no caso do concelho de Angra do Heroísmo, significa uma perda de cento e 

cinquenta pessoas ao ano, em que cerca de oitenta a noventa é referente ao saldo fisiológico 

negativo, ao saldo migratório, também negativo. --------------------------------------------------------- 

A Vereador Rita Andrade questionou o ponto da situação os trabalhos da recolha de 

amostras da água termal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que apesar de ter verificado um contratempo com o equipamento, os 

trabalhos prosseguem e parece de ser viável a utilização em termalismo. ------------------------ 

Referiu ainda que outra questão que se relaciona com os estudos a realizar para a 

determinação da zona da exploração. ----------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente informou que continua o processo de revisão técnica do projeto. ------------------ 

 

 
RATIFICAÇÕES 

 

1. 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 
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1.1 Ent. 10334 – Pedido de licença de ocupação da via pública, efetuado pela 

Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luis da Silva Ribeiro, para os dias 28 de 

junho, 23 de julho e 19 de agosto de 2021, destinada a viatura de Biblioteca Itinerante 

“Tasca dos Livros”, 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. (455/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 
1.2 Ent. 11026 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas Activa, 

para o dia 11 de julho de 2021, destinada à 4ª Prova Famosangra, 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. 
(456/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3 Ent. 11165 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Portos dos 
Açores, S.A., para o período de 10 de julho a 6 de agosto 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. (457/2021/CMAH)- 

 

1.4 Ent. 11390 – Pedido de licença de venda sazonal de bebidas e alimentos, 

efetuado pela Casa do Povo da Feteira, para o período de 9 de julho a 15 de 

setembro de 2021, destinada ao quiosque instalado na zona balnear da Fajã do 

Fisher, 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 
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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. (458/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

1.5 Ent. 12125 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira 
Automóvel Clube, para o dia 25 de julho de 2021, destinada a treino 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. (459/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

1.6 Ent. 3553 – Pedido de suspensão e condicionamento do trânsito para o Caminho 

do Meio de S. Carlos, freguesia de São Pedro, efetuado pela Secretaria Regional 
das Obras Públicas e Comunicações, para o período de 2 a 16 de agosto de 2021, 

destinado a trabalhos no âmbito da Empreitada de Melhoria das Condições de 

Circulação Pedonal na Estrada Regional em S. Carlos, 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. (460/2021/CMAH)- 

 

1.7 Ent. 12747 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Portos dos 
Açores, S.A., para o período de 7 de agosto a 5 de setembro 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. (461/2021/CMAH)- 
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1.8 Ent. 10847 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando a utilização do Pavilhão 

Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de treinos de futsal, entre 

dia 9 de Agosto e 10 de setembro, das 19h15 às 21h00. Para ratificação do órgão 

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, bem como nos termos conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea b) do 

n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das 

Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de 

Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo 
praticado pelo Vereador Guido Teles. (462/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

1.9 Ent. 10919 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando a utilização do Pavilhão 

Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino futsal campo 

de ferias, no dia 20 de junho, das 14h30 às 17h00. 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.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de 

Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo 
praticado pelo Vereador Guido Teles. (463/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

1.10 Ent. 11714 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando a utilização do 

Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de um treino de 

futsal de um campo de férias, no dia 14 de julho, das 9h00 às 11h00. Para ratificação 

do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, 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.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de 

Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo 
praticado pelo Vereador Guido Teles. (464/2021/CMAH) --------------------------------- 
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1.11 Ent. 11715 - Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, solicitando utilização 

do Campo de Futebol do Barreiro do Porto Judeu e respetiva isenção de taxas, para 

a realização de encontros, nos dias 12, 20 e 22 de julho e 17,19 e 20 de Agosto de 

2021 nos períodos da manhã. Para ratificação do órgão executivo municipal nos 

termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como nos 

termos conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 

do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas 

Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara 
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 
Vereador Guido Teles. (465/2021/CMAH) ------------------------------------------------------ 

 
1.12 Ent. 11517 - Pedido da Delegação Regional dos Açores da Anafre, solicitando 

apoio na cedência do Teatro Angrense para realização do VI Encontro de Autarcas 

dos Açores, no dia 17 de julho. 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. (466/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.13 Ent. 11584 - Pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de uma sala do Centro Cultural 

e de Congressos de Angra do Heroísmo para realização de reunião. 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. (467/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

1.14 Ent. 11495 – Pedido do Angra Iate Clube, solicitando o empréstimo de uma 

tenda, para apoio à tenda já existente, no âmbito do Campeonato Nacional de 

Cruzeiros em ORC 2021. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos 

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por 
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 
Teles. (468/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.15 Ent. 12033 - Pedido do Museu de Angra do Heroísmo, solicitando o 

empréstimo de um projetor vídeo, de 20 a 25 de julho, devido ao equipamento que 

possuem estar avariado. 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. (469/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

 
1.16 Ent. 12146 – Pedido da ARDEA – Associação Regional do Desporto 
Equestre dos Açores, solicitando a cedência de um toldo, de 30 de julho a 1 de 

agosto, no âmbito do Campeonato Regional de Dressage. 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. (470/2021/CMAH) ----------------------------------------------- 

 

1.17 Ent. 12399 – Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, solicitando a cedência 

de um quiosque de madeira para efeitos de secretariado, de 30 de julho a 1 de 

agosto, no âmbito do Campeonato Regional de Dressage. 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. (471/2021/CMAH) -------------------------------------------- 

 

1.18 Ent. 2316 – Minuta de contrato interadministrativo celebrado com a Junta de 
Freguesia de Doze Ribeiras, o qual tem por objeto a delegação de competências 

para pavimentação da Canada da Misericórdia, no valor de €8.840,00. Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e dos 
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artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara 
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 
Presidente da Edilidade. (472/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 

1.19 Ent. 4626 – Contrato programa celebrado com a Delegação da Cruz Vermelha 
de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio destinado às despesas para 

pavimentação e pintura interior de garagem das instalações daquela Delegação, no 

valor de €3.355,79. 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. (473/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

2. 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 

 

2.1 Ent. 11375 - Pedido do Sport Clube Os Leões, solicitando utilização do Pavilhão 

Multiusos Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas, para a realização de um 

treino de captação para a prática de futsal, no dia 24 de julho, das 9h00 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 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.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por 
unanimidade, autorizou este pedido. (474/2021/CMAH) --------------------------------- 
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2.2 Ent. 11709 - Pedido da Associação de Dança Desportiva da Região 
Autónoma Açores, solicitando utilização do Pavilhão Municipal e respetiva isenção 

de taxas, para a realização de um Jornadas do Campeonato Regional de Dança 

Desportiva, no dia 19 de setembro, 31 de outubro e 5 de dezembro, das 9h00 às 

18h30. 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. (475/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

2.3 Ent. 12057 - Pedido do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 492 da 
Conceição, solicitando apoio na cedência e montagem de poste de 7 metros para 

realização de evento de radioamadores. 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. 
(476/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4 Ent. 9956 – Pedido do Instituto Açoriano de Cultura, solicitando a cedência do 

pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo no dia 

18 de setembro, no âmbito da semana de estudo dos Açores, painel “Que Autonomia 

queremos ter na próxima década”. 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. 
(477/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5 Ent. 15062 - Pedido da Irmandade do D.E.S. da Rua de Baixo de S. Pedro, 

solicitando a alteração 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 
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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. (478/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

2.6 Ent. 13919 - Pedido da Associação Amigos D'Angra Basket, 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. (479/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

2.7 Ent. 14897 - Pedido do Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira, solicitando 

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

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

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

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (480/2021/CMAH) ------------ 

 

2.8 Ent. 15613 - Pedido da JAÇOR - Juventude dos Açores, solicitando a 

prorrogação do prazo e manutenção do apoio financeiro 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. 
(481/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.9 Ent. 6242 – Proposta de segunda adenda ao protocolo de Cooperação, com a 

Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, para a Produção de vídeos e 

reportagens para divulgação das atividades comerciais e industriais do Concelho de 

Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 
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conjugados da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) do n.º 1 do Artigo 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 esta adenda ao protocolo. (482/2021/CMAH) ----------------------------------- 

 

2.10 Ent. 7763 – Pedido da Comissão da Irmandade do D.E.S. da Ladeira Grande, 

solicitando que lhe seja atribuído o apoio já autorizado em reunião da Câmara de 

21-02-2020, o qual por motivos alheios a esta Comissão não foi cedido. O apoio 

destina-se a realização de obras no valor de €1.260,00. 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, autorizou este 
pedido. (483/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------- 

 

2.11 Ent. 9703 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 
Conceição, solicitando apoio para obras de melhoramento na Ermida de São João 

de Deus no Bairro do Lameirinho. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 

€6.000,00, a ser pago em três tranches. 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 (€6.000,00) a ser pago em três tranches. (484/2021/CMAH)--- 

 

2.12 Ent. 11310 – Pedido da Associação Regional de Criadores de Toiros à 
Corda, solicitando apoio para realização do Festival de Capinhas 2021. Propõe-se 

a atribuição de um apoio no valor de €3.500,00. 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 (€3.500,00). (485/2021/CMAH) ------------------------------------------- 
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2.13 Ent. 5071 – Pedido da Associação Cultural AngraJazz, solicitando apoio para 

realização da XXI Edição do Festival Internacional de Jazz de Angra do Heroísmo e 

projeto formativo da Orquestra Angrajazz. Propõe-se a atribuição de um apoio no 

valor de €47.500,00. 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 
(€47.500,00). (486/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------- 

 

3. Contratos interadministrativos e de programa 

 

3.1 Ent. 10790 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 
Freguesia de São Bento, o qual tem por objeto a delegação de competências para 

finalização da obra de construção do novo ramal de drenagem de águas pluviais na 

Canada do Faínha, objeto do contrato interadministrativo celebrado pelos 

outorgantes, em 17 de novembro de 2020, o qual foi ratificado pelo órgão executivo 

através da deliberação n.º 552/2020/CMAH, de 20 de novembro. 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 
esta minuta de contrato. (487/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 

3.2 Ent. 10885 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 
Freguesia do Posto Santo, tendo em vista a realização das obras de consolidação 

dos muros na zona da Furna, Espigão, mediante a escavação e construção de muros 

de pedra. 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 esta minuta de contrato, para atribuição de um apoio 
no valor de 48.699,08€. (488/2021/CMAH) ----------------------------------------------------- 
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3.3 Ent. 12060 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado com 

a Junta de Freguesia da Ribeirinha, tendo em vista a obra de remodelação da rede 

de drenagem pluvial e pavimentação betuminosa no Terreiro do Paço e Rua da 

Macela. 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 esta minuta de contrato. (489/2021/CMAH) ------------- 

 

3.4 Int. 3504 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 
Freguesia dos Altares, tendo em vista a delegação de competências para 

reparação do muro de suporte do campo de futebol, instalação integrada no Parque 

Desportivo Municipal, bem como aquisição de projeto de arquitetura e especialidades 

no âmbito do apoio à habitação social degradada. 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 esta minuta 
de contrato para atribuição de um apoio no valor proposto de 12.400€. 
(490/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.5 Ent. 10821 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia 
da Feteira, o qual tem por objeto a cooperação financeira entre os outorgantes tendo 

em vista a aquisição do prédio urbano sito na Canada das Mercês, n.º 57, na 

freguesia da Feteira, em Angra do Heroísmo, inscrito na matriz sob o n.º 100, para 

adaptação a casa de apoio ao Império das Mercês da mesma freguesia. Para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do 

art.º 33. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio 

a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 
aprovou esta minuta de contrato, para atribuição de um apoio no valor 
proposto de 70.000,00€. (491/2021/CMAH) ---------------------------------------------------- 
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4. Apoios Regulares e Pontuais – Limites de comparticipação 

 

4.1 Int. 3586 – Proposta do Presidente da Câmara, propondo como limite de 
comparticipação aos apoios regulares e pontuais, um teto máximo de 

€20.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 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 esta proposta. (492/2021/CMAH) ----------- 

 

5. Regulamentos 

 

5.1 Int. 3402 – Regulamento Interno de Proteção de Dados da Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos 

da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara 
Municipal, por unanimidade, aprovou este Regulamento. (493/2021/CMAH) ----- 

 

5.2 Int. 3364 – Quarta alteração ao Regulamento n.º 5/2020, de 19 de maio, que 
estabelece o regime de concessão de apoios excecionais às famílias e à retoma 
da atividade económica. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos 

termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta alteração e deliberou 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal. (494/2021/CMAH) ---------------- 

 

6.Votos de Congratulação 

 

6.1 Int. 3595 – Atribuição de Voto de Congratulação a Luana Rocha, pela vitória no 

XIV Concurso Internacional Paços `Premium. Para votação do órgão executivo. - 
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Após votação por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou por 
unanimidade este Voto. (495/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 

6.2 Int. 3596 – Atribuição de Voto de Congratulação ao grupo Fado Alado, pela 

vitória no Concurso Got Talent Portugal 2021. Para votação do órgão executivo. - 

Após votação por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou por 
unanimidade este Voto. (496/2021/CMAH) ---------------------------------------------------- 

 

6.3 Int. 3608 – Atribuição de Voto de Congratulação a Marco Peixoto e à sua 

tripulação com a sua embarcação Flicka, pelo título de Campeão Nacional de 

Cruzeiros ORC 2021-Classe B. Para votação do órgão executivo. - Após votação 
por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade este Voto. 
(497/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Processo disciplinar – aplicação de sanção 

 

7.1 Int. 1922 – Proposta de aplicação de sanção de multa a trabalhador, assistente 

operacional, no seguimento de processo disciplinar instaurado ao mesmo. Para 

deliberação do órgão executivo, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho. -  

Após votação por escrutínio secreto, por unanimidade (seis votos), a Câmara 
Municipal, deliberou aplicar a sanção de multa ao trabalhador em causa. 
(498/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Documentos para conhecimento 

 

8.1 Ent. 11612 – E-mail do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 
Açores, remetendo o Relatório de Inspeção Regular da TERAMB. Para 
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conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8.2 Ent. 11736 – Ofício do Angra Iate Clube, agradecendo pelo apoio prestado aos 

eventos náuticos, aquando das Sanjoaninas 2021. Para conhecimento do órgão 

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

 

8.3 Ent. 3286 – Protocolo de colaboração com o Exército Português, tendo em vista 

trabalhos de manutenção, asfaltamento e limpeza na Fortaleza de São João Baptista 

e Monte Brasil. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara 
Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 

8.4 Ent. 12025 – E-mail da Presidência do Governo dos Açores, agradecendo a 

colaboração excecional por parte dos trabalhadores da Câmara envolvidos no abate 

do metrosidero existente no jardim do Palácio dos Capitães Generais. Para 

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

 

8.5 Ent. 12450 – Ofício da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, 

agradecendo pela cedência do Teatro Angrense aquando do VI Encontro Regional 

de Autarcas de Freguesia. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A 
Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- 

 

8.6 Ent. 12528 – E-mail do Serviço Regional de Estatística, respeitante aos 

resultados preliminares dos Censos 2021. Para conhecimento do órgão executivo 

municipal. -  A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------- 
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 Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas doze horas e vinte 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, 6 de agosto de 2021. ----------------------------------------------------------------- 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 

_________________________________ 
 
 
 

A colaboradora que lavrou a ata, 
 

                 _____________________________ 
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