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No dia vinte de agosto 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 9:30 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 questionou o ponto da
situação do projeto do mercado, ao que o Presidente informou que continua em
processo de revisão. ----------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Rita Andrade perguntou se estava resolvida a questão da onda no
Terreiro de São Mateus considerando a obra que se encontra a decorrer. -------------O Presidente informou que se trata de cerca de 27 metros de enrocamento ao
longo da costa que não interfere com a onda habitualmente utilizada por surfistas, e
que esse troço crítico já se encontra concluído. -----------------------------------------------Informou ainda que a obra do terminal de camionagem já se iniciou, mas com um
ritmo reduzido. -------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.1. Aprovação da ata n.º 15 da reunião ordinária pública de 16-07-2021.-----------A ata foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------

1.2. Aprovação da ata n.º 16 da reunião ordinária de 6-08-2021.-----------------------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
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. 13176 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando utilização do
Pavilhão Municipal e respetiva isenção de taxas, para a realização de treinos de
basquetebol, nos dias de semana entre 16 e 27 de agosto, das 17h30 às 19h00.
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 9) 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. (499/2021/CMAH) ------------

2.2. Ent. 12657 - Pedido do Município de Santa Cruz da Graciosa, solicitando
apoio através da cedência da máquina de manutenção dos relvados e respetivo
técnico, para a realização da manutenção do relvado, de 23 a 27 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. (500/2021/CMAH)------------

2.3. Ent. 10887 - Pedido de Carina Jesus Pereira Fortuna e outros, solicitando o
apoio através da cedência do Jardim Duque da Terceira, para a realização da
sessão de lançamento do livro “Terceira (És) Ilha Mulher Poesia”, no dia
08/08/2021, às 18h30. 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

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(501/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 2697 – Protocolo com a Cáritas Diocesana dos Açores, tendo em vista o
apoio no valor de €9 965,94, para assegurar o funcionamento da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo, na vertente técnica, pelo
período de 6 meses. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
n.º 3 do artigo 35.º, 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, ratificou o ato praticado pelo
Presidente da Edilidade. (502/20121/CMAH) -------------------------------------------------

2.5. Ent. 11308 – Protocolo com a Associação Regional de Criadores de Toiros
de Tourada à Corda, tendo em vista a atribuição de um apoio financeiro às
ganadarias de lide que estiveram presentes na Feira de São João 2021, no valor
total de €17 400,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
n.º 3 do artigo 35.º, 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, ratificou o ato praticado
pelo Presidente da Edilidade. (502/2021/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. 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 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, 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. (503/2021/CMAH) -----------

3.2. Ent. 7062 - Pedido da Junta de Freguesia da Vila do Porto Judeu,
solicitando o apoio através da cedência de plantas, para colocação nos canteiros
da EB1/JI do Porto Judeu. 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 este pedido. (504/2021/CMAH) ------------

3.3. Ent. 5017 – Proposta para atribuição de apoio financeiro ao Angra Iate Clube.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.872,50 e apoio em espécie, ao
nível de instalações desportivas, no valor de €6.923,20. 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 o apoio proposto (€1.872,50 monetário e
€6.923,20 em espécie). (505/2021/CMAH) -----------------------------------------------------

3.4. Ent. 6885 – Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto
Santo, solicitando apoio para realização do torneio de Futsal de Verão. Propõe-se
a atribuição de um apoio no valor de €300,00. 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 o apoio
proposto (€300,00). (506/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------

3.5. Ent. 7139 – Pedido do Alpendre – Grupo de Teatro, solicitando apoio para, a
título excecional e decorrente do impedimento da atividade por via da pandemia,
fazer face a despesas de caráter permanente. Propõe-se a atribuição de um apoio
no valor de €4.000,00. 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 o apoio proposto (€4.000,00).
(507/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Ent. 9721 – Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da
Ribeirinha, solicitando apoio para obras de substituição da cobertura e trabalhos
de alvenaria da Sede daquela Sociedade. Propõe-se a atribuição de um apoio no
valor de €21.464,20. 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 o apoio proposto (€21.464,20).
(508/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ent. 9908 – Pedido da Casa do Povo da Terra Chã, solicitando apoio
destinado às despesas inerentes à travessia São Jorge – Terceira. 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 o apoio
proposto (€1.500,00). (509/2021/CMAH) ------------------------------------------------------

3.8. Ent. 10958 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro,
solicitando apoio para realização de obras de retelho e reparação do forro da

Igreja. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €3.770,00. 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 o apoio proposto (€3.770,00). (510/2021/CMAH) ------------------

3.9. Ent. 11386 – Pedido da Associação Geração de Amanhã, solicitando apoio
para realização do projeto “REACT Contemporary Art Laboratory 2021”. Propõe-se
a atribuição de um apoio no valor de €2.500,00. 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
o apoio proposto (€2.500,00). (511/2021/CMAH) -------------------------------------------

3.10. Ent. 11606 – Pedido da Fundação Gaspar Frutuoso, solicitando apoio para
a edição da obra “Diálogos do Literário – Estudos em Homenagens a Rosa
Baptista Goulart e Fernando Vieira Pimentel”. Propõe-se a atribuição de um apoio
no valor de €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 o apoio proposto (€500,00).
(512/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent. 8959 - Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio para a visita à Universidade de Santiago de
Compustela do Grupo de Reprodução Animal da Universidade dos Açores. Propõese a atribuição de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio
proposto (€1.000,00). (513/2021/CMAH) -------------------------------------------------------

4.Protocolos

4.1. Ent. 3700 – Protocolo com o Terceira Automóvel Clube, tendo em vista o
apoio nas despesas correntes referentes ao ano de 2021, no valor de €20.000,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou este protocolo. (514/2021/CMAH) ------------------------------

4.2. Ent. 10345 – Protocolo com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
para apoio aos projetos incubados fisicamente na Startup Angra. 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 anual de 2.400,00€. (515/2021/CMAH) ----------------------

4.3. Ent. 12056 – Protocolo com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
no âmbito da promoção do destino Ilha Terceira. 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, no valor de 25.000,00€ por ano. (516/2021/CMAH) -------------------------

5. Contratos interadministrativos e de programa

5.1. Ent. 2064 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a delegação de competências para
construção de um miradouro na Canada do Miradouro, no valor de €13.140,00.
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 esta minuta de contrato. (517/2021/CMAH) ----------------

5.2. Ent. 3281– Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de Serreta, tendo em vista a delegação de competências para
instalação de uma bolsa no reservatório de água, no valor de €23.284,92. 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 esta minuta de contrato. (518/2021/CMAH) -----------------

5.3. Ent. 3521– Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de São Mateus da Calheta, tendo em vista a delegação de
competências para construção de instalação de apoio no campo de Jogos, no valor
de €15.894,71. 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

esta

minuta

de

contrato.

(519/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------5.4. Ent. 7467 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Serreta, tendo em vista a delegação de competências na
componente da habitação social, no valor de €30.000,00. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou
esta minuta de contrato. (520/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

5.5. Ent. 7598 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Serreta, tendo em vista a delegação de competências para a
execução da obra de alargamento e melhoria da Canada da Lapa, no valor de
€10.500,00. 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

esta

minuta

de

contrato.

(521/2021/CMHA) --------------------------------------------------------------------------------------

5.6. Ent. 10126 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências
na componente da habitação social, no valor de €31 775,16 em que €14.135,31 já
se encontram pagos. 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 esta minuta de contrato.
(522/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

5.7. Ent. 2941 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia
do Posto Santo, tendo em vista a aquisição de equipamento para a casa de apoio
daquela Junta, no valor de €15.447,46. 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 esta minuta de
contrato. (523/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------

5.8. Ent. 6649 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia
de Santa Bárbara, tendo em vista o arranjo da parte B do antigo reservatório de
Santa Bárbara, no valor de €5.137,60. 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 esta minuta de
contrato. (524/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------

5.9. Ent. 6982 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Junta de Freguesia
de Nossa Senhora da Conceição, tendo em vista a execução de obras na
cobertura da Ermida de Santo Cristo, no valor de €10.387,93. 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 esta
minuta de contrato. (525/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------

6. Regulamentos

6.1. Int. 2637 – Regulamento de Segurança e de Utilização dos espaços de
acesso público do Recinto Desportivo do Campo de Futebol dos Altares. Para
aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea k), n.º 1, do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e submissão também à aprovação do
órgão deliberativo, nos termos da alínea g), n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma
legal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este Regulamento e
deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal também para aprovação.
(526/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Int. 2733 – Regulamento de Segurança e de Utilização dos espaços de
acesso público do Recinto Desportivo do Campo de Futebol de São Mateus
da Calheta. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea k),
n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e submissão também à
aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea g), n.º 1, do artigo 25.º do
mesmo diploma legal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
Regulamento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal também
para aprovação. (527/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------

6.3. Int. 2751 – Regulamento de Segurança e de Utilização dos espaços de
acesso público do Recinto Desportivo do Campo de Futebol do Sport Club
Barreiro. Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea k),
n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e submissão também à
aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea g), n.º 1, do artigo 25.º do
mesmo diploma legal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
Regulamento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal também
para aprovação. (528/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------

6.4. Int. 2773 – Regulamento de Segurança e de Utilização dos espaços de
acesso público do Recinto Desportivo do Campo de Futebol da Ribeirinha.

Para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea k), n.º 1, do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e submissão também à aprovação
do órgão deliberativo, nos termos da alínea g), n.º 1, do artigo 25.º do mesmo
diploma legal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
Regulamento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia Municipal também
para aprovação. (529/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------

7. Alteração de reunião do executivo

7.1. Proposta verbal do Presidente da Edilidade no sentido de ser antecipada a
reunião da Câmara Municipal de 3 de setembro, para o dia 2, por motivo de
realização da sessão da Assembleia Municipal no citado dia 3 de setembro. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta alteração. (530/2021/CMAH)--

8. Documentos para conhecimento

8.1. Int. 3647 - Décima sétima alteração ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano da Câmara Municipal para 2021. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------

8.2. Ent. 12775 – Ofício da Casa do Povo de Santa Bárbara, remetendo o
Relatório de Demonstração de Valores relativo aos anos de 2015 a 2021 – Plano
Operacional de respostas integradas para as dependências do Concelho de Angra
do Heroísmo – ÂNCORA. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------

8.3. Ent. 13207 – Ofício do Clube Naval da Horta, agradecendo pelo apoio
prestado aquando da Atlantis Cup – Regata da Autonomia 2021.

Para

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

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, 20 de agosto de 2021. -----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________

