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No dia dois de setembro 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 9H40 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  o  ponto  da

situação  da  revisão  do  projeto  do  mercado  e  do  financiamento  da  obra  do  Centro

Interpretativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente informou que a revisão dos projetos de especialidades se encontra em fase

final, e que a Associação dos Municípios da Região Autónoma dos Açores já aprovou a

minuta  a  celebrar  com  o  Governo  Regional  relativa  à  redistribuição  dos  fundos  do

Programa Operacional 2020, e que já se está a preparar a candidatura para submeter ao

respetivo programa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Rita Andrade questionou o ponto da situação da obra de requalificação do

Clube  Náutico,  ao  que  o  Presidente  informou  que  o  concurso  lançado  pelo  Clube  foi

anulado por questões técnicas. -------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1.  Aprovação da ata n.º 17 da reunião ordinária pública de 20-08-2021. 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
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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.  12621  -  Pedido  do Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  utilização  do

Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a realização

dos jogos e treinos de pré-época, a realizar entre os dias 28 de agosto e 3 de

setembro. 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  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(531/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 13902 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo

Municipal de Futebol e respetiva isenção de taxas, para a realização do Torneio

“Laureano CUP 2021” para a presentação aos sócios e simpatizantes, nos dias 4 e

5 de setembro da 16h00 às 19h15. 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 artigo 6.º e

n.ºs  2  a  6  do  mesmo  artigo  do  Regulamento  de  Utilização  das  Instalações

Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador

Guido Teles. (532/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------

2.3. Ent. 8555 - Pedido da Junta de Freguesia da Ribeirinha, solicitando o apoio

através  da  cedência  de  plantio  de  para  os  canteiros  do  Caminho  Velho.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da

alínea  u)  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,  ratificou o  ato praticado pelo Vereador Guido

Teles. (533/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------
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2.4.  Ent.  13850  –  Pedido  do  Núcleo  Operacional  de  Angra  do  Heroísmo,

solicitando  a  cedência  do  Teatro  Angrense  para  uma sessão  de  divulgação  de

cursos  TESP,  promovida  pela  Direção  Regional  da  Qualificação  Profissional  e

Emprego em parceria com a Universidade dos Açores. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) 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,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(534/20201/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Ent. 12293 – Atribuição de apoio ao aluno José Domingos Soares Melo, por

ter terminado o ensino secundário, no ano letivo 2020/2021, com a melhor média

geral da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

no valor de €1 000,00. 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 Capítulo V do

Regulamento  n.º  10/2018,  de  28  de  julho.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(535/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Ent. 12431 - Atribuição de apoio ao aluno Miguel de Vargas Rendeiro, por ter

terminado o ensino secundário, no ano letivo 2020/2021, com a melhor média geral

da  Escola  Básica  Secundária  Tomás  de  Borba,  no  valor  de  €1  000,00.  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 Capítulo V do Regulamento n.º 10/2018, de

28 de julho. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado

pelo Presidente da Edilidade. (536/2021/CMAH)--------------------------------------------

2.7. Ent. 13510 – Pedido da Casa do Povo dos Altares, solicitando o empréstimo

de diverso material para realização de dois dias de música ao vivo nas traseiras

daquela Casa do Povo.  Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) 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
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Municipal.  -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado

pelo Vice-Presidente da Edilidade. (537/2021/CMAH) -------------------------------------

2.8.  Ent.  1754  –  Adenda  ao  contrato  programa  de  desenvolvimento  desportivo

celebrado  com o  Clube  de  Ténis  da  Ilha  Terceira.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  e da alínea u) 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,  ratificou  o  ato  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(538/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades

de  natureza  social,  cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa  ou  outra  de

interesse  para  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

3.1.  Ent. 11289 - Pedido de  Ana Margarida Aguiar Franco da Fonseca Leal,

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

Congressos  de  Angra  do  Heroísmo,  no  dia  27  de  novembro,  às  16h00,  para

apresentação da obra "O Tomás e a sua amiga Estrela". Para deliberação do órgão

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) 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, autorizou este

pedido. (539/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------

3.2.  Ent. 12048 - Pedido da  Associação Fontinhas Activa, solicitando o apoio

através da cedência de uma carrinha de 9 lugares e respetivo condutor, tal como o

Pórtico de meta, para a realização do GP da Ilha Terceira de Estrada, nos dias

17,18  e  19  de  setembro.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  nos

termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 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,  autorizou  este  pedido.

(540/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ent. 6789 – Pedido do Centro Social e Paroquial de São Pedro, solicitando

apoio para as despesas necessárias à implementação de sistema de autoproteção

contra incêndios na sede daquela Instituição. Propõe-se a atribuição de um apoio

no valor de €1 458,13. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

das alíneas o) e u) 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,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto

(€1 458,13). (541/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------

3.4. Ent. 7660 – Pedido de Sandra Paula Rocha da Silva, solicitando apoio para a

edição da obra “Le moidre souffle”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de

€1 000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas

o)  e  u)  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, deliberou atribuir o apoio proposto (€1 000,00).

(542/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5. Ent. 15047 – Adenda ao contrato programa celebrado com o Centro Hípico

da Ilha Terceira. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das

alíneas o) e u) 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  contrato.

(543/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

4. Contratos interadministrativos e de programa

4.1. Ent. 7873 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de

Freguesia de Doze Ribeiras, tendo em vista a delegação de competências para

pavimentação da Canada da Misericórdia, no valor de €8 840,00. Para deliberação

do órgão executivo municipal nos termos dos artigos n.ºs 117.º, 118º e 120.º da Lei
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n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

aprovou esta minuta de contrato. (544/2021/CMAH)--------------------------------------

5. Documentos para conhecimento

5.1.  Ent.  13712  –  Ofício  do  Angra  Iate  Clube,  agradecendo  pelo  apoio  e

colaboração  prestados  pela  Câmara,  aquando  do  Campeonato  Nacional  de

Cruzeiros  em ORC2021.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A

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

5.2. Ent. 14047 – E-mail da Associação de Municípios da Região Autónoma dos

Açores, respeitante à minuta de protocolo a celebrar entre o Governo Regional dos

Açores e aquela Associação, com vista à regularização das verbas não liquidadas,

alusivas à participação variável  no IRS de 2009 e 2010. Para conhecimento do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal, tomou conhecimento e emitiu

parecer positivo. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas dez 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, 2 de setembro de 2021.--------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _____________________________
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