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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 
 
 

ATA N. 22/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM 

 
(Contém     folhas) 

 
  

MEMBROS PRESENTES: 
 

PRESIDENTE  José Gabriel do Álamo de Meneses ------------------ 

             VEREADOR  Guido de Luna da Silva Teles --------------------------- 

VEREADORA Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira      

Amorim ------------------------------------------------------------------------------ 

             VEREADOR  Paulo Alexandre Silva Lima ----------------------------- 

             VEREADORA  Sandra Maria de Sousa Garcia ------------------------- 

             VEREADOR Maurício Manuel Lima Toledo --------------------------- 

VEREADORA  Brites Baldaia do Rego Botelho Mendonça 

Cunha--------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE ---------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR ------------------------------------------------------------------------- 

VEREADORA ----------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR ------------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR ------------------------------------------------------------------------- 

VEREADORA ----------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR ------------------------------------------------------------------------- 
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No dia vinte e dois de outubro 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 9:30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. ----- 

                   

 

Antes da Ordem do dia 

 

No período antes da ordem do dia o Presidente apresentou o ponto da situação das 

obras de maior dimensão que se encontravam a decorrer, nomeadamente, a 

substituição do teto e do sistema de ventilação do edifício das piscinas, que já tinham 

ultrapassado o tempo de vida, apresentando um avançado estado de degradação 

por via da ação dos vapores e elementos químicos que foram utilizados ao longo dos 

últimos trinta anos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Também no Cerrado do Bailão deu conta que estava em curso a construção do 

terminal de passageiros, cuja obra já estava muito atrasada, devido a dificuldades de 

mão de obra do empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------- 

Ainda no mesmo local, encontra-se em fase final a construção dos muros e do 

asfaltamento da rua Tomé Belo Castro, faltando a colocação do gradeamento, 

colocação de terra e plantação do jardim. -------------------------------------------------------- 

O Jardim José Agostinho encontra-se quase concluído, faltando apenas concluir a 

plantação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha perguntou quando iriam ser retirados os antigos quiosques 

da avenida General Fernando Borges. Ao que o Vereador Guido Teles informou que 

os proprietários estavam notificados para os retirar até 31 de outubro. ------------------ 

A Vereadora Sandra Garcia questionou se com a retirada da praceta Gago Coutinho 

e Sacadura Cabral houve necessidade de os moradores alterarem a morada. ------- 

O Presidente informou que não existiam moradores na citada praceta, todos os 

números de polícia encontravam-se registados na avenida Tenente-Coronel José 
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Agostinho. Referiu ainda que a dita praceta deixou de existir quando se construiu a 

avenida General Fernando Borges já há longos anos, apenas permanecia no local 

uma placa toponímica. --------------------------------------------------------------------------------- 

Avançado com o ponto da situação das obras informou que a obra de proteção da 

orla costeira do Biscoitinho, na vertente marítima estava concluída tendo-se 

verificado que não afetou a onda do Terreiro para a prática do surf, ao contrário do 

que era dito pela Associação de Surf da Ilha Terceira. Na vertente terrestre, a obra 

teve de ser suspensa divido à sua situação de movimento do muro de suporte que 

tem de ser consolidado, estando neste momento a ser analisada as soluções 

técnicas para a resolução do problema. ---------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia questionou a opção de enrocamento em detrimento da 

construção de uma parede. -------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que o enrocamento era uma técnica testada desde há 

décadas e que tem vindo a ser aperfeiçoada para funcionar como um dissipador de 

energia, que não cria refluxo ao contrário do muro de contenção. ------------------------- 

Referiu que esta era uma obra realizada na sequência das medidas de reparação de 

danos do “Furação Lorenzo”, quanto às outras obras neste âmbito na orla costeira 

de São Mateus, os projetos realizados apontam para valores que vão muito para 

além da capacidade financeira da autarquia, sendo do que se encontram na área de 

intervenção do Governo Regional, mais precisamente a proteção da estrada regional 

entre a Vila Maria e o Forte Grande. A estimativa prévia realizada pela equipa técnica 

contratada pelo Governo Regional está muito aquém do projetado. ---------------------- 

O Vereador Guido Teles informou que a situação anterior também se verificava para 

a zona da Ponta Gorda, no Porto Judeu, com a agravante que no local existem 

habitações a proteger. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que estava em curso a substituição da rede de distribuição de 

água na Ribeira das Cinco, Ribeira do Mouro e troço de ligação das Canadinhas, 

entre as duas vias anteriores, e asfaltamento da zona junto ao Porto das Cinco 

Ribeiras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia referindo-se aos estragos provocados pelo “Furacão 

Lorenzo” no Porto das Cinco Ribeiras, questionou porque não foi intervencionado. – 
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O Presidente informou que foi reposta a situação anterior, assim como na zona da 

Ajuda de Santa Bárbara. ------------------------------------------------------------------------------ 

Deu ainda conta que também estavam em construção os três postos de recolha de 

resíduos de São Sebastião, Doze Ribeiras e Altares. ----------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia propôs que o parte infantil e o skatepark de Santa Luzia 

fossem vedados, como forma de evitar a sua utilização durante a noite para outros 

fins, que deixam resíduos perigosos no local, como seringas. ------------------------------ 

O Presidente informou que os espaços se encontravam sob gestão da Junta de 

Freguesia e que se estava a realizar um processo de licenciamento de videovigilância 

para o local, por outro lado, deve ser mais assertiva na questão da limpeza matinal. 

Referiu ainda que existem outros locais públicos que lamentavelmente são utilizados 

para esses fins, em que os colaboradores da autarquia têm de fazer limpeza pela 

manhã antes da chegada de outros utentes, e deu o exemplo do Relvão. Informou 

também que destruíram por completo a iluminação da Memória quando esteve aberta 

durante a noite. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Maurício Toledo perguntou o ponto da situação da substituição do relvado 

do Campo de Jogos da Ribeirinha. ----------------------------------------------------------------- 

O Vereador Guido Teles informou que a consolidação do pavimento se encontrava 

em curso, e que a relva e a respetiva equipa responsável pela colocação deveriam 

chegar nas próximas semanas. --------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que se encontrava em fase inicial a construção da passagem 

hidráulica na zona dos Copins, com o objetivo de mitigar os extravasamentos que 

regularmente acorrem ali. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia questionou o ponto de situação da construção da 

passagem sobrelevada sobre a via Vitorino Nemésio junto ao Estádio João Paulo II, 

aprovada por recomendação em Assembleia Municipal. ------------------------------------- 

O Presidente informou que se tratava de uma obra da responsabilidade do Governo 

Regional, tendo sido a dita recomendação remetida em devido tempo ao respetivo 

órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por outro lado, informou que estava em curso o pacote de estradas no valor de um 

milhão de euros. No que concerne, à cidade estava a ser intervencionada a rua do 
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Palácio e o redimensionamento das condutas existentes para o escoamento da água, 

para mitigar a ocorrência de cheias e dar início à intervenção na Ladeira de São 

Francisco para reposição da calçada que se encontrava em muito mau estado. ------ 

  

APROVAÇÃO DE ATAS 

  

1.1. Aprovação da ata n.º 20 da reunião ordinária pública de 30-09-2021. A ata foi 

aprovada, com as abstenções dos vereadores do PSD e CDS-PP. ------------------ 

 

 1.2. Aprovação da ata n.º 21 da reunião ordinária de 15-10-2021. A ata foi aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RATIFICAÇÕES 

  

2. Ratificação dos atos praticados nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 47/2005, 

de 29 de agosto, em conjugação com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do 

Regulamento Municipal de Taxas 

 

 2.1 - P. º 13/2017/14 – Requerimento datado de 2021/09/28, apresentado por 

Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras, com sede no 

Caminho da Igreja, Às Onze, freguesia das Doze Ribeiras, solicitando a prorrogação 

do prazo da licença de construção pelo período de 6 meses, respeitante às obras de 

ampliação da sede sita no local acima mencionado. Vem acompanhado de 

informação do Fiscal Municipal, tendo merecido o seguinte despacho: “Autorizo”. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (596/2021/CMAH) -------------------------------------------- 

  

2.2 - P. º 13/2018/293 – Requerimento datado de 2021/10/01, de José dos Santos 

Pinhal, residente nas Achadas, n.º 54, freguesia dos Altares, solicitando a 

prorrogação do prazo da licença de construção pelo período de 3 meses, respeitante 
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às obras de construção de moradia sita na Canada dos Morros, da freguesia acima 

mencionada. Vem acompanhado de informação do Fiscal Municipal, tendo merecido 

o seguinte despacho: “Autorizo. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (597/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

 2.3 - P. º 13/2019/74 – Requerimento datado de 2021/10/01, de Paulo Sérgio Rocha 

Mendes, residente na Rua do Poço, n.º 9, freguesia de Santa Bárbara, solicitando a 

prorrogação do prazo da licença de construção pelo período de 6 meses, respeitante 

às obras de construção de moradia sita na Canada do Miradouro, da freguesia acima 

referida. Vem acompanhado de informação do Fiscal Municipal, tendo merecido o 

seguinte despacho: “Autorizo. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (598/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

 2.4 - P. º 13/2019/139 – Requerimento datado de 2021/09/28, de Edgar Agostinho 

Loureiro Sousa, residente na Rua da Igreja, n.º 9, freguesia dos Biscoitos, concelho 

da Praia da Vitória, solicitando a prorrogação do prazo da licença de construção pelo 

período de 3 meses, respeitante às obras de ampliação de um complexo de ordenha 

e fossa de chorume sita na Relva Mansa, da freguesia dos Altares. Vem 

acompanhado de informação do Fiscal Municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Autorizo. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(599/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2.5 - P. º 13/2019/164 – Requerimento datado de 2021/09/09, apresentado por 

Equipraia – Comércio de Equipamentos e Representações, Lda, com sede na 

Rua Cidade da Artesia, n.º 31-33, freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da 

Vitória, solicitando a prorrogação do prazo da licença de construção pelo período de 

3 meses, respeitante às obras de construção de edifício de habitação e comércio, 

sito no Caminho Novo, n.º 38, da freguesia de São Pedro. Vem acompanhado de 

informação do Fiscal Municipal, tendo merecido o seguinte despacho: “Autorizo. Para 
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ratificação nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto”. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (600/2021/CMAH) -------------------------------------------- 

 

 2.6 - P. º 13/2019/81 – Requerimento datado de 2021/10/06, de André Pires 

Moules, residente no Bairro Novo da Ladeira Branca, n.º 18, freguesia de Santa 

Luzia, solicitando a prorrogação do prazo da licença de construção pelo período de 

3 meses, respeitante às obras de construção de moradia no prédio sito na Rua 

Joaquim Gomes da Cunha “Pedro de Merelim”, freguesia de Santa Luzia. Vem 

acompanhado de informação do Fiscal Municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Autorizo. Para ratificação”. A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(601/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2.7 - P. º 13/2019/252 – Requerimento datado de 2021/09/28, de Nélia Alves 

Ventura, residente no Outeiro do Galhardo, n.º 106, freguesia da Ribeirinha, 

solicitando a prorrogação do prazo por mais 12 meses, para requerer o alvará de 

obras de ampliação da moradia sita no local acima identificado. Vem acompanhado 

de informação da Gestão Processual, tendo merecido o seguinte despacho: 

“Prorrogue-se. Para ratificação”. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou 

o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (602/2021/CMAH) - 

 

 2.8 - P. º 24/2020/23 – Requerimento datado de 2021/09/24, apresentado por 

Excellentvanguard, Lda., com sede na Rua Diogo de Teive, freguesia de São Pedro, 

solicitando a vistoria à edificação sita no local acima identificado, para obtenção da 

licença de utilização como estabelecimento de bebidas com espaço de dança, 

denominada de Discoteca Twin`s Pub. A vistoria foi executada nos termos do 

despacho do Presidente da Câmara Municipal de 2021/09/20, para efeitos do 

disposto no artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 36/2004/A, de 20 de 

outubro. Vem acompanhado do auto de vistoria, tendo merecido o seguinte 

despacho: “URGENTE: Vistoria. Para ratificação nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da 
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Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto”. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou 

o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (603/2021/CMAH) - 

 

 2.9 - P. º 13/2021/79 – Requerimento datado de 2021/08/16, de Hélio António Alves 

de Castro, residente na Rua da Igreja, n.º 139, freguesia da Ribeirinha, solicitando 

a emissão do alvará de autorização de utilização respeitante à construção de quatro 

tanques de água para apoio à agricultura no prédio sito no Moio, freguesia de São 

Bento. Foi emitido ofício datado de 2021/12/04, a considerar a obra como concluída. 

Vem acompanhado de informação da arquiteta municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Como proposto. Para ratificação nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei 

n.º 47/2005, de 29 de agosto”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou 

o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (604/2021/CMAH)- 

 

2.10 - P. º 13/2018/195 – Requerimento datado de 2021/09/21, de João Lopes 

Ventura, residente na Canada dos Rabos, n.º 16, freguesia da Ribeirinha, solicitando 

a emissão do alvará de autorização de utilização respeitante à substituição de 

cobertura e remodelação de interiores da moradia destinada a AL sita no Caminho 

Novo, n.º 45-A, freguesia de São Pedro. Foi emitido alvará de utilização em 2021-10-

12.  Vem acompanhado de informação da arquiteta municipal, tendo merecido o 

seguinte despacho: “Conceda-se autorização de utilização e emita-se alvará. Para 

ratificação”. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo 

praticado pelo Presidente da Edilidade. (605/2021/CMAH) ------------------------------ 

 

2.11 - P. º 13/2020/144 – Requerimento datado de 2021/09/24, apresentado por 

Empresa Ideal de Panificação Terceirense, Lda., com sede na Avenida Jácome de 

Bruges, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, solicitando a emissão do alvará 

de autorização de utilização respeitante à legalização de ampliação de padaria no 

prédio acima identificado. Foi emitido alvará de utilização em 2021-09-28. Vem 

acompanhado de informação da arquiteta municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Para ratificação nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 47/2005, de 

29 de agosto. Aprovado de acordo com os pareceres técnicos. Conceda-se 

autorização de utilização e emita-se o respetivo alvará.” - A Câmara Municipal, por 
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (606/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

 2.12 - Pº 13/2021/255 – Requerimento datado de 2021-09-30, apresentado por 

Cabeça de Casal da Herança de Mário Jorge de Sousa, residente na Rua de Cima, 

n.º 10, freguesia de Santa Luzia, referente ao pedido de licenciamento para obras de 

substituição de cobertura do prédio sito no local acima mencionado. Vem 

acompanhado de informação da Arquiteta Municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Aprovado de acordo com os pareceres técnicos. Para ratificação”. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (607/2021/CMAH) -------------------------------------------- 

 

 2.13 - Pº 13/2021/25 – Requerimento datado de 2021-05-17, de Luís António 

Matias Coelho, residente no Terreiro dos Ramalhetes, n.º 33, freguesia da 

Ribeirinha, referente ao pedido de licenciamento para obras de construção de 

moradia no prédio sito na Canada das Vinhas, freguesia da Feteira. Vem 

acompanhado de informação da Arquiteta Municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Aprovado de acordo com os pareceres técnicos. Para ratificação”. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (608/2021/CMAH) -------------------------------------------- 

 

2.14 - Pº 18/2021/19 – Requerimento datado de 2021-09-14, de Eduína Maria Sousa 

da Fonte, residente na Atalaia, n.º 15, freguesia da Ribeirinha, referente ao pedido 

de destaque de parcela no prédio sito na Atalaia, da freguesia acima mencionada. 

Vem acompanhado de informação da Arquiteta Municipal, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Como proposto. Para ratificação nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei 

n.º 47/2005, de 29 de agosto”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou 

o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (609/2021/CMAH) - 

 

2.15 - P. º 13/2021/54 – Requerimento datado de 2021/08/30, de Márcio Melo Cota, 

residente na Canada do Capitão Mór, n.º 95, freguesia de São Mateus da Calheta, 
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solicitando a emissão do alvará de obras de reabilitação e ampliação de moradia 

para o prédio sito na Canada do Capitão Mór, da freguesia supramencionada. Vem 

acompanhado de informação da Sala de Estudos. Mereceu o seguinte despacho: 

“Emita-se o alvará. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(610/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.16 - P. º 13/2015/127 – Requerimento datado de 2021/09/01, apresentado por 

Noites com Sal, Unipessoal, Lda., com sede no Largo da Igreja, n.º 16, freguesia 

de Santa Bárbara, solicitando a alteração da lotação de 9 para 12 pessoas do edifício 

destinado a Alojamento Local sito no Porto das Cinco Ribeiras, n.º 3, freguesia das 

Cinco Ribeiras. Vem acompanhado de informação do Arquiteto Municipal. Mereceu 

o seguinte despacho: “Como proposto. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (611/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

 2.17 - Pº 13/2018/76 – Requerimento datado de 2021-09-08, de Francisco Manuel 

Coelho Sousa, residente no Caminho da Esperança, n.º 32, freguesia da Feteira, 

referente ao pedido de licenciamento para obras de construção/legalização de 

moradia no prédio sito no Caminho da Esperança, n.º 32-A, da freguesia acima 

referida. Vem acompanhado de informação do Arquiteto Municipal, tendo merecido o 

seguinte despacho: “Aprovado de acordo com os pareceres técnicos. Para 

ratificação”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (612/2021/CMAH) -------- 

 

2.18 - Pº 13/2021/194 – Requerimento datado de 2021-07-15, de Ana Rita Mendes 

Furtado, residente na Canada do Porto, n.º 46, freguesia das Cinco Ribeiras, 

referente ao pedido de licenciamento para obras de construção de moradia no prédio 

sito na Canada do Porto, da freguesia atrás referida. Vem acompanhado de 

informação da Arquiteta Municipal, tendo merecido o seguinte despacho: “Aprovado 

de acordo com os pareceres técnicos. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por 
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (613/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

 2.19 - Pº 13/2020/284 – Requerimento datado de 2021-09-23, de Cátia Patrícia 

Rocha Picanço, residente Ao Forte, n.º 38, freguesia de São Mateus da Calheta, 

referente ao pedido de licenciamento para obras de remodelação de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Beira-Mar” sito na Canada 

do Porto, da freguesia acima mencionada. Vem acompanhado de informação da 

Arquiteta Municipal, tendo merecido o seguinte despacho: “Aprovado de acordo com 

os pareceres técnicos. Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(614/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2.20 - Pº 13/2021/254 – Requerimento datado de 2021-09-30, de Millennium BCP 

– Angra do Heroísmo, com sede na Rua da Sé, n.º 56, freguesia da Sé, referente 

ao pedido de ocupação da via pública numa área de 26 m2 e pelo período de 10 dias, 

para proceder à pintura da fachada do edifício acima identificado. Vem acompanhado 

de informação do Técnico Superior, tendo merecido o seguinte despacho: “Para 

ratificação. Como proposto”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o 

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (615/2021/CMAH) ---  

 

2.21 - Pº 13/2021/14 – Requerimento datado de 2021-10-06, de Carlos Jorge de 

Sousa Sieúve de Menezes residente na Rua de São Pedro, n.º 212, freguesia de 

São Pedro, referente ao pedido de ocupação da via pública numa área de 10 m2 e 

pelo período de 2 meses, para proceder à substituição da cobertura do edifício sito 

na Rua de São Pedro, n.ºs. 210 a 216, da freguesia acima mencionada. Vem 

acompanhado de informação do Técnico Superior, tendo merecido o seguinte 

despacho: “Para ratificação”. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o 

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (616/2021/CMAH) --- 
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2.22 Ent. 15885 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando utilização da sala de 

reuniões do Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a 

realização de reuniões técnicas, todos os dias da semana, durante a época 

desportiva, nos horários que antecedem e sucedem os treinos da equipa de 

Basquetebol. 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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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, e nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 

de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (617/2021/CMAH) --------  

 

2.23 Ent. 16155 - Pedido da Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição 

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

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de evento. 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 e nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. (618/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 

2.24 Ent. 15840 - Pedido da Associação de Voleibol da Ilha Terceira, solicitando 

utilização do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para 

a realização de treinos regulares, segundas e quintas-feiras, das 16h30 às 17h30 e 

15h45 às 16h45, respetivamente. 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 a) do art.º 5.º, alínea a) 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 e nos termos do 

artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto e nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 

47/2005 de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (619/2021/CMAH) --------  
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2.25 Ent. 15975 - Pedido da Direção Regional da Cultura, solicitando apoio na 

cedência da sala multiusos e do Grande Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo, nos dias 11 e 28 de outubro, respetivamente, 

para realização de ensaios da Ópera "Boas Festas, Senhor Natal!". 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 nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto. - 

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (620/2021/CMAH) -------------------------------------------- 

 

2.26 Ent. 16465 - Pedido da Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze 

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

Congressos de Angra do Heroísmo, para realização de evento no dia 24 de outubro. 

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 nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 

29 de agosto. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (621/2021/CMAH) -------- 

 

 2.27 Ent. 15126 – Projeto de decisão respeitante ao formulário de candidatura de 

incubação na Startup Angra, do projeto Azores Sky Tours, representado por 

Alberto Gomes e Thomas Cont. Para ratificação do órgão executivo municipal nos 

termos do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (622/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

 3. 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, 
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do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro 

 

3.1 Ent. 12898 – Pedido da União Sebastianense Futebol Clube, solicitando apoio 

a título excecional e decorrente do impedimento da atividade por via da pandemia, 

destinado a fazer face à quebra de rendimentos da entidade. Foi atribuído um apoio 

no valor de €5.000,00. 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. - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (623/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

3.2 Ent. 15665 – Pedido da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, solicitando 

a cedência de cinco luminárias. 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 administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. (624/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 

 3.3 Ent. 16069 - Pedido da Escola E.B.1/J.I. de Porto Judeu, solicitando utilização 

do Campo de Futebol do S.C. Barreiro e respetiva isenção de taxas, para a realização 

de atividades letivas, às terças e quintas, das 9h às 12h15 e das 14h15 às 16h. 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 a) do art.º 

5.º, alínea a) 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 1 do art.º 6.º do Regulamento 

Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (625/2021/CMAH) --------  

 

3.4 Ent. 14397 – Pedido de suspensão do trânsito, para a Canada do Vimial, 

freguesia da Conceição, efetuado pela SIEMENS, S. A., para o período de 8 a 23 de 

outubro de 2021, destinado à reparação do muro para o exterior no empreendimento 

BESS-Terceira, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara 
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Municipal, datado de 8-10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos termos da 

última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (626/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

  

3.5 Ent. 15854 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela TPE – Terceira 

Unipessoal, Lda, para os dias 8 e 9 de outubro de 2021, destinada a atuação de 

Dj's e Festa dos trintões, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta 

Câmara Municipal, datado de 6-10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos 

termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara 

Municipal, ratificou, com as abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP, 

o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do procedimento não se 

encontravam em funções”.  (627/2021/CMAH) ------------------------------------------------- 

 

3.6 Ent. 15935 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pelo TAC – Terceira Automóvel 

Clube, para os dias 2, 3 e 5 de outubro de 2021, destinada ao evento ”Codrive”, 

integrado no XXI Além-Mar Rali Ilha Lilás, para ratificação do ato praticado pelo 

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei 

n.º 47/2005, de 29 de agosto. No mesmo pedido foi também requerida a 

correspondente isenção da taxa, a qual foi concedida por despacho do mesmo 

Presidente, datado de 30-09-2021, que se submete ao órgão executivo para 

ratificação, 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, com as abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP, ratificou o 

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do procedimento não se 

encontravam em funções”. (628/2021/CMAH) –-------_---------------------------------------- 
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3.7 Ent. 15948 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno da 

Ilha Terceira – ATTIT, para os dias 23 e 24 de outubro de 2021, destinada ao passeio 

todo o terreno “Paralelo 38 - 2021”, para ratificação do ato praticado pelo Presidente 

desta Câmara Municipal, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, 

de 29 de agosto. No mesmo pedido foi também requerida a correspondente isenção 

da taxa, a qual foi concedida por despacho do mesmo Presidente, datado de 30-09-

2021, que se submete ao órgão executivo para ratificação, 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. 

(629/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.8 Ent. 15950 – Pedido de suspensão do trânsito, no cruzamento das ruas Gonçalo 

Velho Cabral, S. Gonçalo, Boa Nova e Tomé Belo de Castro, freguesia da Sé, 

efetuado pela TRANSJET – Construções e Transportes, Lda, para o período de 

30 de setembro a 1 de outubro de 2021, destinado à conclusão dos trabalhos de 

repavimentação da via pública, para ratificação do ato praticado pelo Presidente 

desta Câmara Municipal, datado de 28-09-2021, que se submete ao órgão executivo, 

nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A 

Câmara Municipal, com as abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os 

Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os 

Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do 

procedimento não se encontravam em funções”.  (630/2021/CMAH) -------------------- 

 

3.9 Ent. 16006 – Pedido de trasladação de ossadas do Cemitério da Praia da Vitória, 

para o Cemitério de Nossa Senhora da Conceição, efetuado pelo Município da Praia 

da Vitória, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, 

datado de 13-10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos termos da última 

parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (631/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 
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 3.10 Ent. 16084 – Pedido de suspensão do trânsito e proibição do estacionamento 

para a Rua de S. João, freguesia da Sé, efetuado pelo TAC – Terceira Automóvel 

Clube, para o dia 7 de outubro de 2021, destinado a Exposição dos carros do XXI 

Além-Mar Rali Ilha Lilás, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta 

Câmara Municipal, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 

29 de agosto. No mesmo pedido foi também requerida a correspondente isenção da 

taxa, a qual foi concedida por despacho do mesmo Presidente, datado de 4-10-2021, 

que se submete ao órgão executivo para ratificação, 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, com as abstenções dos 

vereadores do PSD e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. Os Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a 

seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo 

em conta que à data do procedimento não se encontravam em funções”.  

(632/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.11 Ent. 16306 – Pedido de condicionamento do trânsito e proibição do 

estacionamento para a Rua da Rosa, freguesia da Sé, efetuado pela Secretaria 

Regional da Educação, para os dias 8 e 9 de outubro de 2021, destinado a poda de 

palmeiras, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, 

nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. No 

mesmo pedido foi também requerida a correspondente isenção da taxa, a qual foi 

concedida por despacho do mesmo Presidente, datado de 6-10-2021, que se 

submete ao órgão executivo para ratificação, 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, com as abstenções dos vereadores 

dos PSD e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente 

da Edilidade. Os Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte 

declaração de voto. “Os Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta 

que à data do procedimento não se encontravam em funções”. (633/2021/CMAH) -- 
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 3.12 Ent. 16317 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pelo TAC – Terceira Automóvel 

Clube, para os dias 8 e 9 de outubro de 2021, destinada ao XXI Além-Mar Rali Ilha 

Lilás, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos 

termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. No mesmo 

pedido foi também requerida a correspondente isenção da taxa, a qual foi concedida 

por despacho do mesmo Presidente, datado de 7-10-2021, que se submete ao órgão 

executivo para ratificação, 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, com as abstenções dos vereadores dos PSD e do CDS-

PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os 

Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os 

Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do 

procedimento não se encontravam em funções”. (634/2021/CMAH) --------------------- 

 

 3.13 Ent. 16363 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Casa do Povo 

de S. Mateus da Calheta, para o dia 9 de outubro de 2021, destinada a atuação de 

conjunto musical, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara 

Municipal, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto. No mesmo pedido foi também requerida a correspondente isenção da taxa, 

a qual foi concedida por despacho do mesmo Presidente, datado de 8-10-2021, que 

se submete ao órgão executivo para ratificação, 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, com as abstenções dos 

vereadores do PSD e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. Os Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a 

seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo 

em conta que à data do procedimento não se encontravam em funções”.   

(635/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.14 Ent. 16457 – Pedido de licença para transporte em táxi, efetuado por António 

Manuel da Silva, destinada a averbamento de nova viatura na licença n.º 16, para 

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, datado de 14-
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10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos termos da última parte do artigo 

3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(636/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.15 Ent. 17014 – Pedido de trasladação de ossadas do Cemitério Velho de Albufeira, 

para o Cemitério de Nossa Senhora do Livramento, efetuado pela Câmara Municipal 

de Albufeira, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara 

Municipal, datado de 13-10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos termos 

da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. (637/2021/CMAH) --------------------------------------------------- 

 

3.16 Ent. 17052 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Casa do Povo 

de S. Mateus da Calheta, para os dias 16 e 23 de outubro de 2021, destinada da 

banda “Estrela da Noite”, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta 

Câmara Municipal, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 

29 de agosto. No mesmo pedido foi também requerida a correspondente isenção da 

taxa, a qual foi concedida por despacho do mesmo Presidente, datado de 13-10-

2021, que se submete ao órgão executivo para ratificação, 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. 

(638/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.17 Ent. 17111 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuado pela Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 

para o dia 15-10-2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta 

Câmara Municipal, datado de 14-10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos 

termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara 

Municipal, com as abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP, ratificou o 

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os Vereadores do 
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PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do procedimento não se 

encontravam em funções”.  (639/2021/CMAH) ------------------------------------------------- 

 

3.18 Ent. 17114 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição, para o dia 15 de outubro de 2021, destinado a 

lançamento de foguetes, por ocasião da tourada à corda, para ratificação do ato 

praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, datado de 13-10-2021, que se 

submete ao órgão executivo, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 

47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara Municipal, com as abstenções dos 

vereadores dos PSD e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. Os Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a 

seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo 

em conta que à data do procedimento não se encontravam em funções”.  

(640/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.19 Ent. 17193 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuado pela Freguesia da Vila de S. Sebastião, para o dia 

15-10-2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara 

Municipal, datado de 14-10-2021, que se submete ao órgão executivo, nos termos 

da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto. - A Câmara 

Municipal, com as abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP, ratificou o 

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os Vereadores do 

PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do procedimento não se 

encontravam em funções”. (641/2021/CMAH) ------------------------------------------------- 

 

3.20 Ent. 17194 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Freguesia da 

Vila de São Sebastião, para o dia 15 de outubro de 2021, destinado a lançamento 

de foguetes, por ocasião da tourada à corda, para ratificação do ato praticado pelo 

Presidente desta Câmara Municipal, datado de 14-10-2021, que se submete ao 

órgão executivo, nos termos da última parte do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 
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de agosto. - A Câmara Municipal, com três abstenções dos vereadores do PSD 

e do CDS-PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. Os Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte 

declaração de voto. “Os Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta 

que à data do procedimento não se encontravam em funções”.  (642/2021/CMAH) - 

 

3.21 Ent. 17285 – Pedido de isenção de taxas, referente a de licença de venda 

ambulante de bebidas e alimentos, efetuado pela União Sebastianense Futebol 

Clube, para o dia 15 de outubro de 2021, por ocasião da realização de tourada à 

corda, na Vila de S. Sebastião, 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, com as abstenções dos vereadores dos PSD e do CDS-

PP, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. Os 

Vereadores do PSD e do CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de voto. “Os 

Vereadores do PSD e do CDS-PP abstêm-se tendo em conta que à data do 

procedimento não se encontravam em funções”.  (643/2021/CMAH) --------------------- 

  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

  

4. 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 

 

4.1 Ent. 14718 - Pedido da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e 

Inclusão Social, solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório do Centro 

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, para realização de evento no dia 

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

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (644/2021/CMAH) ------------ 

 

4.2 Ent. 15135 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, 

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

Congressos de Angra do Heroísmo, nos dias 14 e 15 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. (645/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

4.3 Ent. 16863 - Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

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

Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 10 de novembro, 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. (646/2021/CMAH) -------------------------------- 

 

4.4 Int. 182 – Minuta de protocolo a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de 

Angra do Heroísmo, no âmbito do desenvolvimento de um projeto de apoio à 

natalidade dos colaboradores do Município de Angra do Heroísmo, que terá como 

principal objetivo entregar um enxoval de bebé a cada filho(a) de colaborador do 

Município, até ao valor de €100,00/enxoval, totalizando €3.000,00. 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, decidiu retirar o 

processo. (647/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

4.5 Ent. 529 – Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia do Posto Santo, 

tendo em vista fazer face aos encargos inerentes à aquisição do imóvel sito à 
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Canada Nova, n.º 14, Freguesia do Posto Santo, no valor de €130.000,00, cujo 

objetivo é ser utilizado para a realização de atividades de coletividades daquela 

Freguesia. 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. (648/2021/CMAH) ------------------------------ 

 

4.6 Ent. 3404 – Protocolo a celebrar com a Casa do Povo de Santa Bárbara, tendo 

em vista o apoio financeiro para a execução das ações de prevenção, sensibilização 

e formação previstas no Projeto Âncora, destinadas a grupos de risco, público em 

geral e profissionais sociais, durante o ano de 2021, no valor de €15.000,00. 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, 

aprovou este protocolo. (649/2021/CMAH) -------------------------------------------------- 

 

4.7 Ent. 7553 – Pedido de apoio de Paulo Jorge Pires Rosa, solicitando a atribuição 

de um apoio para edição do CD “A nossa alma canta”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €1.000,00. 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, deliberou atribuir o apoio proposto (€1.000,00). 

(650/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.8 Ent. 11892 – Pedido da Casa do Povo de Santa Bárbara, solicitando apoio para 

uma viagem à Ilha do Pico, no âmbito da 6.ª cerimónia de encerramento do ano 

letivo 2021 da Academia Oeste. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 

€500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 (€500,00). (651/2021/CMAH).- 
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4.9 Ent. 6280 - Pedido de Flávia Raquel Correia Medeiros, solicitando apoio 

financeiro destinado à edição da obra “Corrupio de Histórias”. Propõe-se a atribuição 

de um apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos da alínea 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 (€1.000,00). 

(652/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4.10 Ent. 6628 - Pedido de Rodrigo Manuel dos Santos Lima, solicitando apoio 

financeiro destinado à edição de um CD de Natal do Grupo Bel Cantus intitulado 

“HO”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação 

do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 (€1.000,00). (653/2021/CMAH) ------------------------------------------- 

 

4.11 Ent. 6818 - Pedido de Vasco Daniel Medeiros Gomes, solicitando apoio 

financeiro destinado à edição do CD “Eu Sou da Ilha”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos da alínea 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 (€1.000,00). 

(654/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.12 Ent. 10331 - Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio 

financeiro destinado à edição do livro “João Ângelo – O Último Adeus”. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea 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 

(€1.000,00). (655/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------- 
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4.13 Ent. 10400 - Pedido de Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto, solicitando 

apoio financeiro destinado à edição da obra “Empresa das Lanchas do Pico: Frotas, 

tripulações e figuras do Canal (O Tributo Merecido)”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos da alínea 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 (€1.000,00). 

(656/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.14 Ent. 11624 - Pedido de João Adriano Vieira Mendonça, solicitando apoio 

financeiro destinado à edição da obra “Sonetos de Lava e Incenso”. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea 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 

(€1.000,00). (657/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------- 

 

4.15 Ent. 12867 - Pedido de Frederico José Dias Madeira, solicitando apoio 

financeiro destinado à edição do CD “in-te-rin-su-lar”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de € 1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos da alínea 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 (€1.000,00). 

(658/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.16 Ent. 12346 – Pedido do Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São 

Sebastião, solicitando apoio, a título excecional e decorrente do impedimento da 

atividade por via da pandemia, destinado a fazer face à quebra de rendimentos 

daquela entidade. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €5.000,00. Para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea 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 
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Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

deliberou atribuir o apoio proposto (€5.000,00). (659/2021/CMAH) ------------------ 

 

4.17 Ent. 13131 – Protocolo com a Cáritas da Ilha Terceira, tendo em vista a 

assegurar o apoio ao funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens de Angra do Heroísmo, na vertente técnica, pelo período de 6 meses, no 

valor de €9.965,94. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da 

alínea 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 no valor de €9.965,94. 

(660/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.18 Ent. 13258 – Pedido de apoio da Escola Básica e Integrada de Angra do 

Heroísmo, solicitando o apoio destinado ao transporte de alunos. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €11.500,00. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea 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 

(€11.500,00). (661/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------- 

 

4.19 Ent. 13367 – Pedido de apoio de Goianir Sousa Maciel, solicitando apoio para 

habitação jovem na Zona Classificada. Propõe-se um apoio no valor de €301,20. 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do Regulamento 

Municipal de Apoio à Habitação Jovem na Zona Classificada de Angra do Heroísmo. 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto 

(€301,20). (662/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

4.20 Ent.14071 - Pedido da Associação de Snooker da Ilha Terceira, solicitando 

o apoio através da celebração de contrato-de-comodato para a instalação da sua 

sede na “Casa da Palhoça”. 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 
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e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato comodato. 

(663/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4.21 Ent. 14197 – Minuta de protocolo a celebrar com a Tertúlia Tauromáquica 

Terceirense, o qual tem por objeto o apoio financeiro destinado à promoção do 

Município, através dos toureiros João Sousa Pamplona Reis e Tiago Pamplona, no 

valor de €5.720,00. 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 e do 

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

Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€5.720,00). 

(664/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.22 Ent. 14892 – Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando apoio para realização 

do I Torneio de Futsal. 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.ª 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). (665/2021/CMAH)- 

 

4.23 Ent. 15163 – Comunicação da Junta de Freguesia da Sé, relativa ao relatório 

do contrato de delegação de competências – 2.º trimestre. 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades 

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido. (666/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------- 

 

4.24 Ent. 15257 – Pedido do Lawn Tennis Club, solicitando o adiamento do objeto 

do protocolo celebrado com a Câmara Municipal em 2020 – XXVI Lawn Tennis Club 

Tournment 14 & Under, passando o mesmo para 2021. 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 
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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. (667/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------- 

 

4.25 Int. 4738 – Depósito dos seguintes documentos Históricos na Biblioteca 

Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro: ------------------------------------------ 

• Auto da bênção do novo cemitério em crescença ao Cemitério do Livramento 

(parte superior), [1 de setembro de 1866]. ----------------------------------------------- 

• Comissão Regional de Turismo – Zona de Turismo da Ilha Terceira. -------------- 

• Escritura de aquisição por utilidade pública de uma propriedade urbana sita na 

Rua da Alfandega e na da Rocha desta cidade. Vendedor António Joaquim 

Gonçalves Banco, viúvo; Maria Benta Alves Cascaes; Anna Alves Cascaes, 

João Alves Cascaes, António Alves Cascaes, D. Senhorinha Alves Cascaes e 

D. Isabel Alves Cascaes, casados – Casa do Peixe, [16 de julho de 1883]. ----- 

• Escritura por utilidade pública de uma propriedade urbana sita na Rua da 

Alfandega. Vendedor Joanna Herminia Botelho dos Santos Paes – Casa do 

Peixe, [25 de junho de 1884]. ----------------------------------------------------------------- 

• Regulamento dos serviços de mercados e limpezas – Serviço dos Mercados e 

Limpezas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Projeto para construção de: Secretaria das Finanças; Tesouraria das Finanças; 

Execuções Fiscais; Registo Civil; Aferição, [1935]. ------------------------------------- 

• Escritura do Mercado Duque de Bragança, [7 de dezembro de 1875]. ------------ 

• Escritura de venda à Câmara Municipal de um terreno de José Ignácio da Silva 

Sobrinho e António Maria, para o Cemitério da Conceição, [31 de dezembro de 

1888]. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de expropriação da parte de um granel sito na Rua da Rocha desta cidade 

pertencente a João Marcelino de Mesquita Pimentel. ---------------------------------- 

• Auto de lançamento da 1.ª pedra do edifício da Escola Infante D. Henrique [29 

de agosto de 1932]. ----------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de posse do Castello dos Moinhos, [7 de dezembro de 1839]. --------------- 
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• Projeto de regulamento dos cemitérios (47 artigos). ------------------------------------ 

• Urbanização do Desterro – Guarita, [17 de maio de 1978]. --------------------------- 

• Certidão da mudança da Alfândega para o Hospital da Misericórdia (cópia).----- 

• Auto de demarcação das freguesias de Altares e Raminho, perante o Bispo 

João Maria Pereira d’Amaral e Pimentel. -------------------------------------------------- 

• Projeto para a construção do Tribunal Judicial em Angra do Heroísmo. ---------- 

• Projeto e orçamento de uma casa para aula d’instrução primária na freguesia 

de Santa Luzia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Projeto do edifício para a agência em Angra do Heroísmo do Banco de Portugal. 

• Projetos respetivos à construção d’uma casa para as Repartições da Fazenda 

e Administração do Concelho. A construção d’um quarto de retenção na cadeia. 

Às repartições d’uma enxovia na dita. À ampliação do cemitério – Villa da Praia.- 

• Projeto de abastecimento de água da cidade de Angra do Heroísmo, [1933].--- 

• Auto de posse de 5 anéis d’água provenientes das nascentes da Furna d’Água 

concedidos pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Fazenda Nacional 

para abastecimento de várias freguesias do concelho, [30 de maio de 1879]. -- 

• Auto de posse de parte da cerca do extinto Convento dos Capuchos para 

Cemitério, [23 de junho de 1848]. ------------------------------------------------------------ 

• Auto de transferência dos presos dos Paços do Concelho para a nova Cadeia, 

[20 de junho de 1847]. -------------------------------------------------------------------------- 

• Duas fotografias de lugares de São Mateus da Calheta. ------------------------------ 

• Fotografia de D. Manuel II. -------------------------------------------------------------------- 

• Discurso proferido por Maria Mattos em 30 de março de 1926 – Inauguração do 

Teatro Angrense. --------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de lançamento da 1.ª pedra do edifício dos Paços do Concelho, [11 de 

agosto de 1849]. ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Título L da Polícia relativa a edifícios e construções – s/data (114 artigos). ------ 

• Programa de apoio do Governo Regional dos Açores – Sismo de 1980 – 2.º 

Volume Documentação fotográfica. --------------------------------------------------------- 
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• Angra do Heroísmo – Centro antigo da cidade – Levantamento da SREC 

[novembro de 1978]. ---------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de inauguração do novo edifício do Tribunal Judicial desta comarca, [1 de 

outubro de 1925]. -------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de lançamento da pedra inaugural do monumento em Memória à presença 

de D. Pedro IV. ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Ata da sessão extraordinária de 14 de junho de 1919 para solenizar a 

celebração da Assinatura do Tratado de Paz e em homenagem aos soldados 

portugueses que tanto enobreceram a Pátria nos campos de batalha. ------------ 

• Auto de Comemoração do 4.º centenário da descoberta do Caminho Marítimo 

da Índia, [19 de maio de 1898]. --------------------------------------------------------------- 

• Auto de inauguração do Mercado D. Maria Pia, [23 de agosto de 1884]. --------- 

• Auto comemorativo do centenário natalício do 1.º Conde da Praia da Vitória, [25 

de abril de 1907]. --------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto da visita de Sua Excelência o Delegado Especial do Governo da República 

nos Açores, [31 de outubro de 1927]. ------------------------------------------------------- 

• Auto da bênção do Cemitério do Livramento, [2 de novembro de 1849]. --------- 

• Auto de sessão realizada na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para a 

entrega do cofre contendo terra de Dighton, [29 de agosto de 1932]. ------------- 

• Auto da sessão solene comemorativa da 1.ª viagem do aviso Gonçalo Velho à 

Ilha Terceira, [22 de junho de 1933]. -------------------------------------------------------- 

• Auto da Sessão comemorativa do 5.º centenário do Descobrimento dos Açores, 

[27 de agosto de 1932]. ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto da inauguração do Padrão Comemorativo do 5.º centenário do 

Descobrimento dos Açores, [29 de agosto de 1932]. ----------------------------------- 

• Projeto de dependências dos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo: 

Memória descritiva, alçados e plantas, [1926]. ------------------------------------------- 

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea cc) n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por 
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unanimidade, autorizou o depósito dos documentos em causa, na Biblioteca 

Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. (668/2021/CMAH) --------------- 

 

 5. TERAMB, EM – alteração aos estatutos 

 

5.1 Ent. 15162 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo uma proposta de alteração aos 

estatutos daquela Empresa, nos termos do artigo 22-A da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto. Para deliberação do órgão executivo municipal e submissão à aprovação do 

órgão deliberativo municipal. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou 

esta alteração aos estatutos da TERAMB,EM, e deliberou submeter a mesma à 

aprovação da Assembleia Municipal. (669/2021/CMAH) --------------------------------- 

 

6. Voto de Pesar 

 

6.1 Int. 4491 – Voto de Pesar pelo falecimento de Valdemar Mota de Ornelas da 

Silva Gonçalves. Para aprovação e enviar à Assembleia Municipal, também para 

aprovação. O Voto foi aprovado por unanimidade, após votação por escrutínio 

secreto. (670/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Documentos para conhecimento 

 

7.1 Ent. 15964 – Ofício da UCCLA – União das Cidades de Língua Portuguesa, 

dando conhecimento do envio de nota de Pesar, pelo falecimento do ex-Presidente 

da República, Dr. Jorge Sampaio. Para conhecimento do órgão executivo municipal. 

– A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------- 

 

        7.2 Ent. 15977 – Ofício da Federação Portuguesa de Futebol, felicitando o Sr. 

Presidente pela reeleição e manifestando o compromisso de continuar a trabalhar e 

a desenvolver esforços para o desenvolvimento do futebol e para a promoção do 
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desporto, conjuntamente com as autarquias. Para conhecimento do órgão executivo 

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

 

7.3 Ent. 15991 – Carta do Coordenador da Task Force dirigida aos autarcas.  Para 

conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.4 Ent. 16004 – Comunicação do INOVA, remetendo o memorando relativo ao furo 

do Caminho do Posto Santo – Terra Chã, o qual inclui análise físico-química completa 

realizada à água termal do furo em questão. Para conhecimento do órgão executivo 

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

 

7.5 Ent. 16005 – Comunicação de José de Castro Parreira Arquitectos, Lda, 

remetendo esboços da Baía das Águas. Para conhecimento do órgão executivo 

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

 

7.6 Ent. 16106 – Ofício da Direção Regional do Desporto, agradecendo a 

colaboração do trabalhador desta Autarquia, Paulo Henrique Mendonça, aquando da 

Caminhada Sénior, no âmbito da Semana Europeia do Desporto 2021.  Para 

conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.7 Ent. 16140 – Ofício da Portos dos Açores, S.A., informando que irá proceder à 

atualização do seu tarifário para o ano de 2022.  Para conhecimento do órgão 

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

 

7.8 Ent. 16370 – Comunicação da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, 

agradecendo pelo apoio da Autarquia, aquando da realização do evento de 

apresentação das equipas séniores que participam nas competições nacionais da 
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modalidade na época 2021/2022. Para conhecimento do órgão executivo municipal. 

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

  

7.9 Ent. 17115 – Ofício do Município das Velas, agradecendo por toda a 

colaboração e disponibilidade demonstradas, aquando do processo de devolução de 

peça de artilharia – Canhão, que se encontrava cedido ao Museu de Angra do 

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

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

 

7.10 Ent. 17130 – Comunicado conjunto da Secretaria Regional da Saúde e 

Desporto, e os Municípios de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e a 

Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda, relativo à 

realização das touradas à corda. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - 

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

 

7.11 Ent. 17229 – E-mail de Carlos Armando Ormonde da Costa, agradecendo por 

toda a colaboração enquanto desempenhou as funções de Vice-Presidente da 

Câmara Municipal da Praia da Vitória. Para conhecimento do órgão executivo 

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

 

7.12 Ent. 17533 – Carta de João Lavrador – Administrador Diocesano de Angra, 

felicitando o Presidente da Autarquia pela reeleição, manifestando o seu 

agradecimento e reconhecimento pelos gestos de afabilidade durante os seis anos 

que serviu a diocese de Angra e Ilhas dos Açores. Para conhecimento do órgão 

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

 

7.13 Int. 4200 – Estudo preliminar realizado pela C-Side para o projeto piloto de 

autoconsumo de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo 

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------- 
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7.14 Int. 4679 – Despacho de constituição do Gabinete de Apoio à Presidência: - 

• Chefe de Gabinete – Helena Maria da Rocha da Costa ----------------------------- 

• Adjunto – Rui Miguel Cunha Ataíde Bettencourt --------------------------------------- 

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

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.15 Int. 4680 – Despacho de constituição do Gabinete de Apoio aos Vereadores:  

• Tiago Pedro Toste Vieira --------------------------------------------------------------------- 

• Bruna Cátia Vaz Gonçalves ----------------------------------------------------------------- 

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

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.16 Int. 4681 – Despacho de delegação de competências do Presidente na Chefe 

do Gabinete de Apoio à Presidência. 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 onze horas e quarenta e cinco 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, 22 de outubro de 2021. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 

 


