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No dia dezasseis 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 9H30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.----

Antes da Ordem do dia
No período antes da ordem do dia não houve intervenções. --------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS
1.1. Aprovação da ata n.º 18 da reunião ordinária de 2-09-2021.------------------------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. 4571 – Contrato contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia dos Altares, tendo em vista a delegação de competências para tendo
em vista a reabilitação da Canada das Almas e da Canada do Pico Baixa Nás, no
valor de €31 200,00. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (545/2021/CMAH) ---------------------------------------------------
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2.2 Ent. 5977 - Contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cinco Ribeiras
tem por objeto a cooperação financeira entre os outorgantes tendo em vista a
aquisição de um terreno para a criação de uma zona de lazer no Caminho de Cima,
junto à Ribeira do Mouro, na Freguesia das Cinco Ribeiras, no valor de €22 000,
00. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (546/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------2.3. Ent. 6113 - Contrato contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia de São Bartolomeu de Regatos, tendo em vista a delegação de
competências tendo em vista a construção de paredes de pedra na Canada do Tio
Manuel Teixeira, no valor de € 9 610, 42. Para ratificação 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, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (547/2021/CMAH)-------2.4. Ent. 7955 - Contrato contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia do Posto Santo, tendo em vista a delegação de competências, tendo
em vista a realização das obras de consolidação das margens da Ribeira da Furna,
mediante a construção de um muro em pedra, no valor de € 6 945,12. Para
ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (548/2021/CMAH)-----------------------------------------------------------------------2.5. Ent. 2258 - Contrato-programa com a Junta de Freguesia do Posto Santo
tem por objeto a cooperação financeira entre os outorgantes tendo em vista a
execução das obras de requalificação da zona de lazer do Terreiro dos Padres, no
valor de € 11 648,00. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (549/2021/CMAH) --------------------------------------------------2.6. Ent. 11131 - Contrato-programa com a Junta de Freguesia da Feteira tem por
objeto a cooperação financeira entre os outorgantes tendo em vista a execução da
obra de requalificação da Canada da Inácia, da freguesia da Feteira, no valor de
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€11 692,80. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (550/2021/CMAH)---------------------------------------------------2.7. Ent. 7822 - Contrato contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências,
tendo em vista a aquisição de terrenos na zona do Refugo, localizada na mesma
freguesia, tendo em vista a melhoria de acessibilidade e o reforço da proteção da
via municipal, no valor de €12 400,00. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo
praticado pelo Vice Presidente da Edilidade. (551/2021/CMAH)----------------------2.8. Ent. 6749 - Contrato contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de
Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a delegação de competências
tendo em vista a execução da obra de pavimentação da Rua João Caminho, no valor de € 38 948, 18. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (552/2021/CMAH)--------------------------------------------------2.9. Ent. 8458 - Contrato-programa com a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião tem por objeto a cooperação financeira entre os outorgantes tendo em vista a aquisição de uma viatura elétrica de apoio ao desenvolvimento das atividades
da Junta, no valor de € 38 565,99. Para ratificação 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (553/2021/CMAH) --------------------------------2.10. Ent. 15112 – Relatório de execução do protocolo 2020 e proposta de
protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra
do Heroísmo cujo objeto é a cooperação financeira entre as partes acima
referidas, de forma a apoiar as despesas correntes referentes ao ano de 2021, no
valor de € 70 000,00 (setenta mil euros), dos quais € 20 000,00 (vinte mil euros)
serão exclusivamente afetos ao Quartel da Secção Destacada na freguesia dos
Altares, conforme Deliberação n.º 126/2016/CMAH, de 21 de março. Para
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ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Presidente da Edilidade. (554/2021/CMAH) --------------------------------------------------2.11. Ent. 12056 – Protocolo com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo
para o desenvolvimento de um plano de promoção da ilha Terceira como destino de
excelência, com enfoque nos sub-produtos turísticos gastronomia, cultura e história,
no valor de € 25 000,00, a processar da seguinte forma, 50% após a assinatura do
protocolo e 50% do valor até ao final de agosto de 2022. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Edilidade. (555/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------2.12. Ent. 14148 - Pedido da Associação Regional de Canoagem dos Açores,
solicitando o apoio através da cedência da ZB das Cinco Ribeiras, ZB da Prainha, e
pórtico de meta para a realização do “Campeonato Regional de Canoagem de Mar
2021”, no dia 4 de setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos da alínea u) do N.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o
ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (556/2021/CMAH)------2.13. Ent. 14457 - Pedido do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto
Santo, solicitando o Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de
taxas, para a realização do IV Torneio de Apresentação, nos dias 10, 11 e 12 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 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 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (557/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------------2.14. Ent.14323 - Pedido do Sporting Clube “Os Leões”, solicitando utilização do
Campo de Futebol SC Os Leões e respetiva isenção de taxas, para a realização do
II Troféu “António Paredes” onde será apresentado o plantel e staff técnico, no dia 3
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de setembro, das 19h00 às 22h00. Para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como
nos termos conjugados da alínea 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 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo
Vereador Guido Teles. (558/2021/CMAH) -----------------------------------------------------2.15. Ent. 14424 – Ofício do Museu de Angra do Heroísmo a solicitar o
empréstimo de um projetor vídeo com entrada HDMI nos períodos de 2 a 5 e 16 a
19 de setembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea
u) do N.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro.

- A Câmara

Municipal,

por

unanimidade,

ratificou

o

ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (559/2021/CMAH) ----------2.16. Ent. 14147 - Pedido do Sporting Clube Os Leões, solicitando utilização do
Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco (Porto Judeu) e respetiva isenção de taxas,
para a realização de um jogo de apresentação do Futsal aos sócios e adeptos, no
dia 4 de setembro, das 19h00 às 22h00. Para ratificação do órgão executivo
municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, alínea d) do n.º 1 do
art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo Vereador Guido Teles. (560/2021/CMAH) ----------------------------------------------2.17. Ent. 14033 -Pedido do Carioca Futebol Club, solicitando utilização do
Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para a realização
de dois treinos pontuais a 24 e 26 de agosto, pelas 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. (561/2021/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. 4523 - Pedido da Sociedade Filarmónica Recreativa Rainha Santa
Isabel das Doze Ribeiras, solicitando a prorrogação do prazo (6 meses) 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 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. (562/2021/CMAH)---------------------------------3.2. Ent. 14558 - Pedido da Câmara do Comércio de Angra Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 21 de setembro, das 20h30 às 23h00,
para realização do Debate Autárquicas 2021. 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.
(563/2021/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------3.3. Ent 14459 - Pedido do Centro de Formação da Administração Pública dos
Açores, solicitando apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, de 7 a 9 de dezembro, para realização de
evento. 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. (564/2021/CMAH) --------------------------3.4. Ent. 13376 - Pedido do Sport Clube Lusitânia para a atribuição de um apoio
para deslocação da equipa sénior, na Taça de Portugal Placard. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €2 000,00. Para deliberação do órgão executivo
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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, aprovou com quatro votos a favor, deliberou
atribuir um apoio no valor de €2 000,00. O Presidente em exercício ausentouse nos termos do CPA. (565/2021/CMAH) ---------------------------------------------------3.5. Ent. 17784 - Proposta de protocolo entre as autarquias de Angra, da Praia da
Vitória e a Oceanic Motion, para o desenvolvimento ao do projeto PHYSALIA, para
revogação da Deliberação n.º 77/20207CMAH de 7-02-2020, uma vez que não se
verificaram desenvolvimentos na matéria.

- A Câmara Municipal, por

unanimidade, revogou a referida Deliberação. (566/2021/CMAH) -------------------4. Documentos para conhecimento
4.1. Ent. 15112 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o relatório de contas do
primeiro trimestre de 2021. Para conhecimento tanto do órgão executivo municipal
bem como do órgão deliberativo. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e o
assunto vai ser presente à Assembleia Municipal também para conhecimento.
4.2, Ent. 14810 – Ofício da Casa de Saúde de São Rafael a enviar relatório de
desempenho organizacional 2020. Para conhecimento do órgão executivo
municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------4.3. Ent. 14736 – Agradecimento de Ruben Bettencourt pelo concerto de 21
agosto Pentalogia em Angra. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------

Fora da agenda
Ent. 4596 - Informação interna do Serviço de Património a solicitar a retificação do
texto que consta da Deliberação n.º 305/2021/CMAH, de 21 de maio de 2021,
sobre o resgate do direito de superfície sobre o lote 8 da ZIAH, que está a favor da
empresa Pomar da Ilha Lda bem como dando conta da necessidade de ser
atribuído um valor ao respetivo direito de superfície.-----------------------------------------Assim, onde se lê: ------------------------------------------------------------------------------------"... por não ter cumprido o prazo de 12 meses para início das construções,
estipulado na escritura de constituição do direito de superfície realizada a
27/07/2017..." deve ler-se "... por não ter cumprido o prazo de 18 meses para início
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das construções, estipulado na escritura de constituição do direito de superfície
realizada a 27/07/2017...". ---------------------------------------------------------------------------Também para efeitos de cálculo dos impostos de IMT e IS, a realizar pelo Serviço
de Finanças, para a realização da escritura de resgate, será necessário atribuir um
valor ao respetivo direito de superfície no valor de € 26 689,11, apurado de acordo
com o artigo 13 al. i) do Código do IMT. ---------------------------------------------------------Para deliberação da Câmara Municipal para retificação nos termos do artigo 174.º
do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto Lei n.º 4/2015 de
7/01, bem como autorização nos termos do n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento do
Parque Industrial. - A Câmara Municipal por unanimidade, retificou a
deliberação em causa, nos termos propostos. (567/2021/CMAH)---------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal em
exercício declarou encerrada a reunião, pelas dez 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, 16 de setembro de 2021. ------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,
_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_____________________________
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