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No dia três de dezembro 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 o Presidente informou que estava previsto para

dia 15 de dezembro um almoço com idosos, considerando o aumento de casos de

infeção de COVID 19 foi contatada a Autoridade de Saúde que desaconselho a sua

realização, pelo que se propõe a substituição pela entrega de um cabaz de Natal. A

proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------

O  Vice-Presidente  Guido  Teles  trouxe  à  colação  a  necessidade  de  tomada  de

posição quanto ao fim dos encaminhamentos de voos para os não residentes, é

catastrófico para a oferta do turismo. --------------------------------------------------------------

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha referiram que a posição a tomar deve

ser a oposição à centralidade da oferta externa em Ponta Delgada sendo que o

desejável é ter ligações diretas para a Terceira. ------------------------------------------------

O Vereador Maurício Toledo referiu que tem de ser analisada a situação de lotação

dos voos diretos com Lisboa, que muitas vezes voam com um número residual de

passageiros, entende, que se tem de aferir se o destino tem atratividade para o

turista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente propôs que seja endereçado convite à Câmara do Comércio para

abordar o tema e a Vereadora Brites Cunha propôs o convite ao departamento do

Governo com a tutela dos transportes. ------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1. Aprovação da ata n.º 24 da reunião ordinária pública de 19-11-2021.  A ata foi

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

RATIFICAÇÕES
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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. 19039 - Pedido dos Veteranos de São Mateus da Calheta, solicitando o

Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva isenção de taxas, para a

realização da Jornada de Futebol da Liga de Veteranos do mês de novembro, dia

14, das 09h00 às 15h00. 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) o art.º 5.º, alínea d) o 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.

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

pelo Vereador Guido Teles. (746/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.2.  Ent.  19316  -  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira,

solicitando o Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva

isenção de taxas, para a realização de treinos de um jogador de seleção nacional,

no dia 16 de novembro, das 12h30 às 14h00 e no dia 17 de novembro, das 13h30

às 13h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

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

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

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

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

praticado pelo Vereador Guido Teles. (747/2021/CMAH) ---------------------------------

2.3.  Ent.  19330  -  Pedido  da  Junta  de  Freguesia  de  São  Bartolomeu  dos

Regatos, solicitando o Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de

taxas, para a realização de treinos regulares de futsal, todas as segundas-feiras,

das 22h15 às 23h45. 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.
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A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado

pelo Vereador Guido Teles. (748/2021/CMAH) -----------------------------------------------

2.4.  Ent.  19605  -  Pedido  do  Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  utilização  do

Pavilhão Municipal  de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de

taxas,  para  a  realização  de  treinos  individualizados  de  Basquetebol  sub14,  às

quartas-feiras, das 15h00 às 16h00. 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (749/2021/CMAH) -----------

2.5. Ent. 19630 - Pedido da Associação de Andebol da Ilha Terceira, solicitando

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

para a realização de treinos, nos dias 24 de novembro, 15 de dezembro de 2021, 5,

12 e 19 de janeiro 2022, das 15h30 às 16h30. 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (750/2021/CMAH) -----------

2.6. Ent. 19631 - Pedido da Associação de Andebol da Ilha Terceira, solicitando

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

para a realização de um encontro de escolinhas, no dia 18/12/2021, das 9h45 às

12h15. 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.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Vereador Guido Teles. (751/2021/CMAH) ------------------------------------------------------
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2.7. Ent. 19462 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

o apoio através na cedência material e apoio logístico, para a realização das várias

corridas de estrada a decorrer em Angra do Heroísmo e integradas no Campeonato

da  Ilha  Terceira  de  Fundo  e  Meio  Fundo -  Época  Desportiva  2021/2022.  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  Vereador  Guido  Teles.

(752/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

2.8. Ent. 19555 - Pedido da  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Angra do Heroísmo, solicitando apoio na cedência de uma sala no Centro Cultural

e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 30-11-2021, para realização de

reunião. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo

35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles. (753/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

2.9.  Ent.  19169  –  Proposta  de  deliberação,  para  ratificação  da  decisão  do

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  15  de  novembro  findo,  que  interditava  o

exercício da venda ambulante na área circundante do Pavilhão Multissectorial

da Ilha Terceira, sito na Vinha Brava, freguesia da Conceição, num raio de 1.000

metros, nos dias 19, 20 e 21 do mês findo, aquando do evento “Wine in Azores

2021”. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade. (754/2021/CMAH)------------------------------

3. Isenção de Taxas

3.1.  Ent.  17878  –  Isenção  de  taxas,  referente  à  licença  para  a  realização  de

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia da Serreta, para o dia 06-11-2021,

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

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de

Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade. (755/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------
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3.2. Ent. 17920 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Associação

de Jogos de Sala da Ilha Terceira – A.J.S.I.T., para os dias 29 e 30 de outubro de

2021, destinada a música ao vivo, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro.-  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (756/2021/CMAH)---------

3.3. Ent. 17945 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

“Os Leões”, para o dia 31-10-2021, destinada a Festa de Halloween com atuação

de DJ, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal

de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (757/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

3.4.  Ent.  17955  –  Isenção  de  taxas,  referente  à  licença  para  a  realização  de

manifestação taurina,  efetuada pela  Freguesia do Raminho,  para  o dia  30-10-

2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal

de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (758/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

3.5. Ent. 18129 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira

Automóvel  Clube,  para  o  dia  31-10-2021,  destinada  a  prova  de  karting,  para

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e

35.º,  n.º 3 da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -  A Câmara Municipal, por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade. (759/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------
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3.6.  Ent.  18139  –  Isenção  de  taxas,  referente  à  licença  para  a  realização  de

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de São Mateus da Calheta, para o

dia 13-11-2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento

Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (760/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

3.7.  Ent.  18154  –  Isenção  de  taxas,  referente  à  licença  para  a  realização  de

manifestação taurina, efetuada pela  Freguesia da Ribeirinha,  para o dia 06-11-

2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal

de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (761/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

3.8.  Ent.  18167  –  Isenção  de  taxas,  referente  à  licença  para  a  realização  de

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de Santa Bárbara, para o dia 07-

11-2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal

de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (762/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

3.9.  Ent.  18204  –  Isenção  de  taxas,  referente  à  licença  para  a  realização  de

manifestação taurina, efetuada pela  Freguesia da Terra Chã, para o dia 06-11-

2021, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal,

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal

de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (763/2021/CMAH) ---------------------------------------------------

7



3.10. Ent. 19258 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport Clube

“Os Leões”, para o dia 20-11-2021, destinada a atuação de Dj, para ratificação do

ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos

artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei

n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(764/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.11. Ent. 18398 – Pedido de licença de venda ambulante de bebidas e alimentos,

efetuado pelo Império do Conjunto Habitacional da Terra Chã, para o período de

6 a 15-11-2021, por ocasião da realização de touradas à corda, para ratificação do

ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos

artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei

n.º  75/2013,  de  12  de  setembro.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(765/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------------

3.12. Ent. 18797 – 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 27 e 28-11-2021, destinada ao Passeio todo o

terreno “Trilhos do Norte - 2021”, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (766/2021/CMAH)---------

3.13. Ent. 19783 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos

de São Mateus Sport Clube, para o dia 26-11-2021, destinada a Festa para os

sócios com música ao vivo, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara  Municipal,  nos  termos  conjugados  dos  artigos  6.º,  n.º  2,  alínea  b)  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (767/2021/CMAH)---------
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3.14.  Ent.  20035  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  -

Terceira Automóvel Clube, para o dia 28 de novembro de 2021, destinada a treino

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

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento

Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade. (768/2021/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. 17672 – Minuta do contrato programa a celebrar com a Associação de

Cantadores  e  Tocadores  ao  Desafio  dos  Açores, cujo  objeto  é  o  apoio  à

realização da sua festa anual, que será a 22 de janeiro de 2022, no valor de €

2.500,00  (dois  mil  e  quinhentos  euros).  Para  deliberação  do  órgão  executivo

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse

Municipal. –  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta minuta de

contrato. (769/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

4.2. Ent. 14033 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo da Ponta Nova

da Paróquia da Feteira solicitando a prorrogação do prazo para execução do

objeto  de  contrato  programa assinado  com a  autarquia.  Elaborada  a  respetiva

adenda ao contrato programa. 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.

(770/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------
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4.3.  Ent.  19425  -  Pedido da  Cooperativa  Praia  Cultural,  solicitando  apoio  na

cedência  de  dois  microfones,  nos  dias  8,  9,  10,  15  e  17  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. (771/2021/CMAH)------------

4.4. Ent. 2657- Pedido do Centro Social e Paroquial da Sé, solicitando o reforço

do apoio (€2.639,00) para conclusão das obras objeto do protocolo assinado com a

autarquia,  sendo  que  foi  elaborada  a  respetiva  adenda  ao  mesmo.  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. (772/2021/CMAH) ---------------------------------

4.5.  Ent.  11734  –  Pedido  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Ribeirinha,

solicitando apoio  para o  restauro  do  Altar-mor  da  Ermida  de  Santo  Amaro,  da

Paróquia da Ribeirinha. Elaborada a respetiva minuta do contrato-programa cujo

montante  a  apoiar  é  de  €  12.800,00  (doze  mil  e  oitocentos  euros).  Para

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

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

Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta minuta de contrato. (773/2021/CMAH) -----------------

4.6. Int. 5540 – Proposta de atribuição de apoio aos participantes no  Desfile de

Natal de 2021, para deliberação 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade,

aprovou esta proposta. (774/2021/CMAH) ----------------------------------------------------

5. Zona Industrial de Angra do Heroísmo

5.1. Ent. 16058 – No seguimento do pedido de António Manuel Lima Correia,

solicitando a transmissão do direito de superfície do lote n.º 44, da Rua Basílio

Simões, freguesia de São Bento, do Parque Industrial de Angra do Heroísmo, o
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qual se encontra concedido a António Augusto Romeiro dos Santos, propõe-se à

Câmara Municipal autorizar a transmissão do direito de superfície, do lote supra

referido, descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 1058 e inscrito na

matriz sob o artigo 1364.º, com as seguintes condições, nos termos do n.º 4 do

artigo 7.º do Regulamento do Parque Industrial, bem como a alteração fim a que se

destina o direito de superfície, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º do mesmo

regulamento: --------------------------------------------------------------------------------------------

- Prazo de vigência do direito de superfície é de 39 anos; ----------------------------------

- O valor a atribuir ao direito de superfície é de € 34 544,34, calculado em função

das alíneas h) e i) do artigo 13.º do Código do Imposto Municipal das transmissões;

-  O  pagamento  da  prestação  pecuniária  será  anual,  no  valor  de  €  1  675(mil

seiscentos e setenta e cinco euros), atualizado em função do estipulado no n.º 1 do

artigo 12.º do Regulamento do Parque Industrial em vigor; ---------------------------------

- O direito de superfície tem como objeto armazém de frutas e legumes. --------------

Relativamente a esta matéria a Vereadora Brites Cunha questionou se foi dado

conhecimento nas novas regras do regulamento do parque de industrial que serão

presentes  à  próxima  Assembleia  Municipal  ao  requerente,  uma  vez  que  tem

impactos financeiros no futuro próximo para o agora requerido. -------------------------

O  Vereador  Guido  Teles  informou  que  será  transmitido  ao  requerente  que  se

encontra em processo de alteração do citado regulamento. -------------------------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido, nas condições

propostas. (775/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------

5.2.  Ent.  18910 - Resposta à audiência  prévia efetuada pela empresa  Estraga

Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda., a justificar que as razões pelas quais não

cumpriu o prazo das construções foi porque teve de corrigir a área de implantação

dos  edifícios  deixados  pelo  anterior  superficiário  bem  como  o  levantamento

topográfico do lote e que também devido à situação epidemiológica, agravou-se a

escassez de mão de obra, aumentou as matérias primas e o atraso na execução

do projeto de investimento, vindo requerer a prorrogação do prazo para início das

obras, que consta da escritura de constituição do direito de superfície realizada a

18/09/2020, por mais 12 meses. À Câmara Municipal para autorizar a prorrogação

do prazo de 12 meses, para iniciar as obras, a contar de 19-09-2021 e a serem
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concluídas até 36 meses contados a partir da mesma data, nos termos do n.º 4 do

artigo 6.º do Regulamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo. - A Câmara

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (776/2021/CMAH) ------------

6. TERAMB, EM - Plano de Atividades e Orçamento para 2022

6.1.  Ent.  20090  –  Ofício  n.º  115  de  19  de  novembro  findo,  remetendo  para

aprovação e necessárias deliberações o Plano de Atividades e Orçamento para

2022, bem como os respetivos anexos que dele são partes integrantes: ---------------

-  Plano de Atividades  e  Orçamento 2022  -  A Câmara Municipal,  com quatro

votos a favor do Presidente e dos Vereadores do PS e três abstenções dos

Vereadores  do  PSD  e  do  CDS-PP,  aprovou  este  documento  e  deliberou

remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. (777/2021/CMAH)-----

- Proposta de Tarifário para 2022 –  A Câmara Municipal, com quatro votos a

favor  do  Presidente  e  dos  Vereadores  do  PS  e  três  abstenções  dos

Vereadores  do  PSD  e  do  CDS-PP,  aprovou  este  documento  e  deliberou

remeter  o  mesmo  à  Assembleia  Municipal  para  conhecimento.

(778/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

- Minuta do Contrato Programa 2022 entre a TERAMB, EM e os Municípios de

Angra do Heroísmo e Praia da Vitória – A Câmara Municipal, com quatro votos a

favor  do  Presidente  e  dos  Vereadores  do  PS  e  três  abstenções  dos

Vereadores  do  PSD  e  do  CDS-PP,  aprovou  este  documento  e  deliberou

remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. (779/2021/CMAH) ----

- Minuta do Contrato de Prestação de Serviços 2022. – A Câmara Municipal, com

quatro votos a favor do Presidente e dos Vereadores do PS e três abstenções

dos Vereadores do PSD e do CDS-PP, aprovou este documento e deliberou

remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. (780/2021/CMAH) ----

Os Vereadores do PSD e do CDS-PP declararam que o sentido de voto se justifica

por não terem conhecimentos da realidade de funcionamento da empresa, tendo

solicitado a realização de uma visita ao local para se inteirarem da situação. ---------

7. Regulamentos

7.1. Int. 5462 – Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Prémios de

Mérito  Escolar  e  de  apoio  à  Frequência  de  Estudos  Pós-Secundários  e
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Superiores,  para deliberação nos termos da do artigo 241.º  da Constituição da

República Portuguesa do artigo 23.º, n.º 2, alínea d) do conjugado com os artigos

33.º, n.º 1, alínea k) e 25.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. –

A Câmara Municipal,  por unanimidade, concordou com a proposta com as

alterações  introduzidas  e  deliberou  submeter  a  mesma  à  aprovação  da

Assembleia Municipal. (781/2021/CMAH) -----------------------------------------------------

8. Documentos para conhecimento

8.1.  Int.  5346  -  Relatório  de  situação,  elaborado  pelo  Serviço  Municipal  de

Proteção  Civil, referente  à  intempérie  de  14  de  novembro  de  2021,  para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  –  A  Câmara  Municipal  tomou

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

8.2. Ent. 18596 – Ofício n.º 1590 da  Direção Regional dos Assuntos do Mar,

remetendo  a  Avaliação  Ambiental  Estratégica  do  Plano  de  Situação  do

Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (subdivisão dos Açores) – Divulgação

do Relatório de Ponderação dos contributos ao Relatório de Definição do Âmbito.

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

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

8.3.  Ent.  20312  –  Carta  do  Comandante  do Regimento  de  Guarnição n.º  1,

Coronel  de  Infantaria,  Pedro  Miguel  de  Andrade  Barreiro,  que  ao  tomar  posse

recentemente, apresenta os mais sinceros cumprimentos institucionais reiterando a

total  e  inquestionável  disponibilidade daquela  Unidade,  relevando as excelentes

relações  institucionais  e  cooperação,  que  tenciona  preservar  e  fortalecer.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

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

8.4. Ent. 20316 – Comunicação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma

dos Açores, remetendo um Voto de Congratulação à Associação de Futebol de

Angra  do Heroísmo pela  passagem dos  100  anos  de  existência,  aprovado  por

unanimidade,  por  aquela  Assembleia  em 21  de  outubro  de  2021.  -  A Câmara

Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------
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Fora da agenda

Int. 4969 – Ata da comissão de análise referente às reclamações apresentadas

no âmbito da lista provisória das candidaturas aos apoios à frequência de

estudos  pós  secundários  e  superiores  2021/2022  e  respetiva  proposta  do

Chefe  da  Unidade  de  Cultura  e  Apoio  Social.  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 artigo 32.º do Regulamento Municipal de Prémios de Mérito

Escolar e de Apoio à Frequência de Estudos Pós Secundários e Superiores. –  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  homologou  a  ata  com  as  alterações

introduzidas. (782/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------

Int.  5564 - Proposta de quinta alteração ao  Regulamento n.º 5/2020, de 19 de

maio, que aprova o regime de concessão de apoios excecionais às famílias e

à retoma de atividades económica, para deliberação nos termos das alíneas d),

h) e m) no n.º 2 do artigo 23.º  do Regime Jurídico das Autarquias Locais,  das

Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico,  aprovado pela Lei  n.º

75/2013 de 12 de setembro, na redação mais atual dada pela Lei n.º 42/2016, de

28 de 12 dezembro, e as competências previstas nas alíneas k), u), v) e ff) do n.º 1

do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma, bem como o

disposto  na  Lei  n.º  6/2020,  de  10  de  abril.   –  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  aprovou  esta  proposta  e  decidiu  remeter  à  Assembleia

Municipal para aprovação. (783/2021/CMAH) -----------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas dez 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, 3 de dezembro de 2021. -------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _____________________________
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