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No dia dezanove de novembro de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de

Sessões  do  edifício  dos  Paços  do  Concelho  a  reunião  ordinária  da  Câmara

Municipal  de  Angra  do  Heroísmo.

--------------------------------------------------------------------------------

Pelas 9H40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. ---

                      

Antes da ordem do dia

No  período  antes  da  ordem do  dia  o  Vereador  Paulo  Lima  apresentou  o  projeto  dos

arranjos  exteriores  na  rua  José  da  Lata,  na  freguesia  da  Terra-Chã,  trata-se  da

normalização do terreno e a criação zona de lazer, com bancos, mesas, grelhadores e

equipamento  de  atividade  física.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fazendo o ponto da situação das obras em curso o Presidente informou que a obra dos

muros  do Bailão  se  encontra  com um diferendo  com o empreiteiro  que apresentou  a

solução para as grades inadequada, em que as barras são ocas e abertas nos extremos e

tapadas com material  plástico,  a Câmara já  informou que não aceita a solução,  tendo

exigido  o  seja  uma  soldadura.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que a obra do terminal de camionagem está atrasada, uma vez que a empresa tem

tido dificuldade de mão de obra. Ainda em matéria de transportes de públicos informou que

se tem vindo a analisar com uma empresa da especialidade a possibilidade implementar de

um sistema em que o percurso dos autocarros se adaptam, bem como o tipo de veículos, à

procura nas linhas citadinas. Para isso será necessário reavaliar os atuais dois circuitos,

para  levar  as  pessoas  aos  locais  mais  procurados  ou  seja  o  Hospital  e  o  Bairro  do

Lameirinho. --

Nesta matéria informou que está em estudo a abertura de concurso para o serviço na zona

urbana com a possibilidade do alargamento da área até às freguesias de São Mateus,

Terra Chã e Posto Santo, com uma linha fixa e uma variável, esta última para zonas de

baixa  procura.  A  empresa  ficou  de  apresentar  uma  proposta  em  janeiro.

---------------------------------

Por outro, lado referiu que está também em estudo a gratuitidade dentro da zona baixa da

cidade para os utilizadores das carreiras que desembarcam no terminal rodoviário e para
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implementação ou não de passe para o interior da cidade, e a criação de tarifa para coroa

externa ao centro urbana para as freguesias anteriormente referidas. -----------------------------

Salientou que todas estas alterações terão de ser articuladas com o serviço público que

terá  de  necessariamente  desagregar  o  transporte  escolar  do  sistema  geral.

---------------------------

O Vereador Guido Teles complementou a informação referindo que o sistema funciona com

sistema de call centre. -------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Brites Cunha relembrou que uma das propostas para o plano e orçamento é

alargar um destes circuitos mais precisamente até à Escola Secundária Tomás de Borba. --

O Presidente informou que a obra de substituição do teto das piscinas encontra-se muito

atrasada, decorrente do parecer negativo da Direção Regional da Cultura quanto ao tipo de

cobertura,  impondo  a  colocação  de telha,  o  que levou  à  necessidade  de  recalcular  a

estrutura  e  à  encomenda  tardia  de  novos  materiais.

-----------------------------------------------------------------

Também a obra da rua do Palácio está a começar a atrasar e que o nó de ligação com a

rua Rego e da Miragaia irá condicionar o trânsito da cidade durante três semanas. Estão

ainda duas obras com o início atrasado, mais precisamente a obra de abastecimento de

água e pavimentação do Espigão Velho e  a passagem hidráulica  dos  Copins,  que irá

resolver o estrangulamento da grota naquela zona, mas que aumentar o caudal no Largo

de São Bento.

Já em relação às chuvadas do passado fim de semana, informou que o problema mais

grave  ocorreu  na  Freguesia  das  Doze  Ribeiras,  no  lugar  da  Abelheira,  devido  a

terraplanagens e construções agrícolas de privados, que provocou o desvio da ribeira que

abriu uma grota em terrenos de privados e causando o transporte de terras para a estrada

regional. ---------------

O extravasamento da linha de água na Vinha Brava, deveu-se à duas obras que estão a

decorrer no local, e não trouxe dano de maior. Com a conclusão da obra do canalete ficará

definitivamente resolvida a ocorrência frequente de cheias naquela zona. -----------------------

Informou  que esteve  presente  na  reunião  das  Associação  Nacional  de  Municípios,  os

assuntos  discutidos  incidiram  sobre  o  Orçamento  de  Estado,  que  acabou  por  ser

chumbado na Assembleia da República. Desta apreciação releva-se uma diferença abissal

entre as transferências para os municípios do continente e das Regiões Autónomas, por via

das competências que passam a ser próprias a partir de janeiro, o que faz com que os

Municípios  das  Regiões  Autónomas  fiquem fora  do  exercício  de  um  vasto  acervo  de

competências  em  educação  e  saúde.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto  à  Associação  Regional  de  Municípios  dos  Açores  foi  eleita  a  nova  direção  a

contento de todos. A questão que ficou em cima da mesa foi perceber a aplicação do Plano
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de Recuperação e Resiliência na Região, matéria que será analisada em reunião próxima.

---- 

Informou que autarquia vai concorrer diretamente na área da habitação, junto do Instituto

da  Habitação  e  da  Reabilitação  Urbana.

------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Fátima Amorim informou que a Estratégia Local de Habitação se encontra em

fase final de elaboração para ser apresentada às Juntas de Freguesia, e parecer prévio do

Instituto  da  Habitação  e  da  Reabilitação  Urbana  e  posterior  submissão  à  Câmara  e

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------

 APROVAÇÃO DE ATAS

 

1.1. Aprovação da ata n.º 22 da reunião ordinária pública de 22-10-2021. A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta ata. ---------------------------------------------

1.2.  Aprovação  da  ata  n.º  23  da  reunião  ordinária  de  5-11-2021.  A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou esta ata. ---------------------------------------------

 

RATIFICAÇÕES

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do

Regulamento Municipal  de Incentivo a  Atividades de Interesse Municipal  e

isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º,

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

75/2013, de 12 de setembro

 2.1. Ent. 17785 - 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 todas as quartas feiras de 27 de outubro a 24 de 
setembro para as escolinhas do desporto de miniandebol, das 15h30 às 16h30. 
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Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea b) 
do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do 
Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 
6.º do Regulamento Municipal de Taxas. – A Câmara Municipal, por 
unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 
Teles. (695/2021/CMAH) -----------

 2.2.  Ent. 7797 - Pedido da  Sport Clube “Os Leões”,  solicitando utilização do
Pavilhão  Multiusos  de  Pedro  Francisco  e  respetiva  isenção  de  taxas,  para  a
realização de treinos regulares dos vários grupos de trabalho, às segundas-feiras
das 19h00 às 22h00, terças-feiras das 19h00 às 20h30, quartas-feiras das 19h00
às 22h00, quintas-feiras das 19h00 às 22h00 e sextas-feiras das 19h00 às 20h30.
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.  -  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (696/2021/CMAH) ---------- 

2.3. Ent. 17462 - Pedido da  Ordem do Caminho de Santiago de Compostela,
solicitando  o  apoio  através  da  autorização  para  colocação  de  um  monólito  e
plantação de uma árvore, no Jardim Duque da Terceira, para assinalar a data da
realização  do  Capítulo  Extraordinário  da  Ordem  do  Caminho  de  Santiago  de
Compostela, no dia 30 de outubro, às 12h30. 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  Paulo  Lima.  (697/2021/CMAH)
------------------------------------------------

 2.4. Ent. 18535 – Pedido do Grupo Desportivo Bravio São Mateus da Calheta,
solicitando utilização do Campo de Futebol de São Mateus da Calheta e respetiva
isenção de taxas, para a realização de um Torneio de Apresentação do Plantel, no
dia  6  de  novembro,  das  17h00  às  21h00.  Para  ratificação  do  órgão  executivo
municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, alínea d) do n.º 1 do
art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo  Vereador  Guido  Teles.  (698/2021/CMAH)
-----------------------------------------------

 2.5.  Ent.  18549  -  Pedido  do  INATEL–  Delegação  de  Angra  do  Heroísmo,
solicitando utilização do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo, do
Campo de Futebol  de São Mateus da Calheta,  do Campo de Futebol  do S.C.
Barreiro e o Campo de Futebol dos Altares e respetiva isenção de taxas, para a
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realização do Campeonato Futebol 7 2021/2022 INATEL. 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 e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal
de  Taxas.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato
administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (699/2021/CMAH)
-----------------------------------------------

 

2.6.  Ent.  18674  -  Pedido  do  Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  utilização  do
Pavilhão Municipal de Desportos e respetiva isenção de taxas, para a realização
de treinos de traquinas  e petizes,  às segundas e quintas-feiras,  das 16h00 às
17h00. 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.  -  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido
Teles. (700/2021/CMAH)----------- 

2.7. Ent. 18692 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo
Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a
realização de um Encontro de Escolinhas do Desporto, no dia 1 de dezembro, das
09h30 às 12h30. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das
alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem
como nos termos conjugados da alínea d) o art.º 5.º, alínea d) do n.º 1 do art.º 6.º e
n.ºs  2  a  6  do  mesmo  art.º  do  Regulamento  de  Utilização  das  Instalações
Desportivas Municipais e n.º 2 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado
pelo  Vereador  Guido  Teles.  (701/2021/CMAH)
------------------------------------------------------

 2.8. Ent. 18202 - Pedido da Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência do auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, no dia 22 de novembro, para realização de uma assembleia
geral de docentes daquela Unidade Orgânica. 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,  ratificou  o  ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (702/2021/CMAH) -----------

 2.9. Ent. 18379 - Pedido da  Direção Regional da Cultura  solicitando apoio na
cedência do Teatro Angrense, no dia 11 de novembro, para realização de ensaio
dos  coros  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
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setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse
Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato
administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.  (703/2021/CMAH)
-----------------------------------------------------

 2.10. Ent. 18420 – Pedido da Casa do Povo dos Altares, solicitando a cedência
de exposições, cavaletes e respetivo transporte para o evento “DarCena”. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (704/2021/CMAH) -----------

 2.11.  Ent.  18493 -  Pedido da  Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio na cedência  de duas mesas 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.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.
(705/2021/CMAH) ------

 

2.12. Ent. 18514 – Pedido da  Paróquia de Santa Luzia de Angra, solicitando a
cedência de um quiosque, de 10 a 13 de dezembro, a fim de ser utilizado aquando
da festa da Padroeira. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do
n.º  3 do artigo  35.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de setembro  e  do Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Paulo
Lima. (706/2021/CMAH) -----------------------------------------------------------------------------

 2.13.  Ent.  18843  –  Pedido  do  Banco  Alimentar  da  Terceira,  solicitando  a
cedência  de diverso material  de proteção individual  – COVID19, destinado aos
voluntários que vão colaborar na recolha de alimentos nos dias 26, 27 e 28 de
novembro nas superfícies comerciais da Ilha e no armazém de alimentos. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades
de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.  (707/2021/CMAH)
-----------------------------

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

 3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades
de  natureza  social,  cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa  ou  outra  de
interesse  para  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a
Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

7



 3.1. Ent. 18374 - Pedido do Pároco de Santa Luzia, solicitando apoio na cedência
do Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,
nos dias 10 e 11 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 33.º da
Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a
Atividades  de  Interesse  Municipal.  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
autorizou  este  pedido.  (708/2021/CMAH)
--------------------------------------------------------------------------

 3.1. Ent. 4641 – Pedido da  Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, solicitando
apoio para aquisição de imóvel anexo ao edifício da Sede daquela Filarmónica.
Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €30 000,00. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da
Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a
Atividades  de  Interesse  Municipal.  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€30 000,00). (709/2021/CMAH)
---------------------------

 

3.2.  Ent.  14901  –  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira,
solicitando apoio para as despesas inerente à terceira edição do “Torneio Cidade
Angra do Heroísmo”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2 000,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€2 000,00).
(710/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

3.3.  Ent.  15464  –  Pedido  da  Associação  de  Atletismo  da  Ilha  Terceira,
solicitando apoio para as despesas inerentes à organização da segunda edição do
“Azores Bravos Trail”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €12 500,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
n.º  1  do  art.º  33º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€12 500,00).
(711/2021/CMAH) - 

3.4.  Ent.  15491  –  Pedido  do  Sport  Club  Lusitânia,  solicitando  apoio  para  a
participação da equipa de sénior de basquetebol no troféu Stromp. Propõe-se a
atribuição de um apoio no valor de €2 500,00. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 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 um apoio
no valor proposto (€2 500,00). (712/2021/CMAH) ------------------------------------------

 3.5. Ent. 15934 – Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando
apoio para evento de volta à Ilha com embarcações de diversas classes. Propõe-
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se  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de  €500,00.  Para  deliberação  do  órgão
executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 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
um  apoio  no  valor  proposto  (€500,00).  (713/2021/CMAH)
---------------------------------------------

3.6.  Ent.  16096  –  Pedido  da  URIPSSA –  União  Regional  das  Instituições
Particulares  de  Solidariedade  Social  dos  Açores,  solicitando  apoio  para  as
despesas inerentes à XIV Festa da Solidariedade. Propõe-se a atribuição de um
apoio no valor de €1 470,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos
termos das alíneas o)  e  u)  do n.º  1  do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de
setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse
Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio
no  valor  proposto  (€1  470,00).  (714/2021/CMAH)
-------------------------------------------------------

 3.7.  Ent.  18206  –  Pedido  da  AD  AIR  CENTRE  –  Associação  para  o
Desenvolvimento do Aircentre, solicitando apoio pra aquisição de uma unidade
UPS (Uninterruptible Power Supply) para albergar no data centre os servidores da
rede  loT.  Propõe-se  a  atribuição  de  um  apoio  no  valor  de  €23  000,00.  Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1
do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento Municipal de
Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  deliberou  atribuir  um apoio  no  valor  proposto  (€23  000,00).
(715/2021/CMAH) -- 

3.8.  Ent.  14133  -  Pedido  da  Casa  do  Povo  de  S.  Bartolomeu de  Regatos,
solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa
assinado  com  a  autarquia  (formação  musical).  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.  (716/2021/CMAH)
-------------------------------------------------------------------------------------

 3.9.  Ent.  14231 -  Pedido do  Centro Comunitário da Vila  de São Sebastião,
solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa
assinado com a autarquia.  Para deliberação  do órgão  executivo  municipal  nos
termos das alíneas o)  e  u)  do n.º  1  do art.º  33º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de
setembro,  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a  Atividades  de  Interesse
Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este
pedido(717/2021/CMAH) - 

3.10. Ent. 14285 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo do Império de
Santo Amaro,  solicitando a  prorrogação do prazo para execução do objeto  de
contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo
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municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal.  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.
(718/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

 3.11.  Ent.  15059  -  Pedido  da  Sociedade  Recreativa  e  Musical  União
Sebastianense, solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de
contrato programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.
(719/2021/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------

 3.12.  Int.  5202  –  Proposta  do  Vereador  Guido  Teles,  no  sentido  de  serem
atribuídos  apoios  financeiros  e  em  espécie,  a  cada  um  dos  21  clubes
desportivos e 11 atletas individuais, do quadro constante do presente mydoc.
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  proposta.  (720/2021/CMAH)
-----------------------------------------------------------------------

 

4. Protocolos,      contratos programa, contrato de comodato

 4.1. Ent. 529 – Proposta de transição para 2022 do 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 Canada Nova, n.º 14, Freguesia do Posto
Santo, cujo objetivo é ser utilizado para a realização de atividades de coletividades
daquela Freguesia, no valor de €130 000,00. Para deliberação do órgão executivo
municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse
Municipal.  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  autorizou  este  pedido.
(721/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

 4.2. Ent. 1387 – Renovação do protocolo celebrado com a  Delegação da Cruz
Vermelha de Angra do Heroísmo, o qual tem por objeto a cooperação no domínio
das atividades de interesse municipal, no valor de €30 000,00. Para deliberação do
órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da
Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Apoio  a
Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
autorizou  a  renovação  deste  protocolo.  (722/2021/CMAH)
----------------------------------------------

 4.3. Ent. 6327 – Protocolo de cooperação com a  Secção Regional dos Açores
da Ordem dos Arquitetos, para a realização de Concurso de Ideias tendo em
vista um projeto de intervenção no Miradouro da Serreta, no valor de €3 500,00.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do
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n.º  1  do  art.º  33.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento
Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. -  A Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovou a celebração deste protocolo.  (723/2021/CMAH).
----------------------------- 

4.4.  Ent.  13205  –  Adenda  ao  protocolo  de  cooperação  com  a  Câmara  do
Comércio de Angra do Heroísmo, respeitante à campanha “Toma Lá 5”, tendo
em vista a dinamização do setor da restauração face às repercussões negativas
originadas  pela  pandemia.  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 adenda ao
protocolo.  (724/2021/CMAH)
-------------------------------------------------------------------------------------

 4.5. Int. 5135 – Minuta de protocolo com as Juntas de Freguesia do Concelho
de Angra do Heroísmo, tendo em vista a cooperação financeira, para efeitos
de inumações.  Para  deliberação  do órgão  executivo  municipal  nos  termos  da
alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos 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  a
celebração  deste  protocolo.  (725/2021/CMAH)
----------------------------------------------------------------------

 

4.6. Ent. 8458 – Aditamento ao contrato programa celebrado com a Freguesia da
Vila de São Sebastião,  tendo em vista a aquisição de uma viatura elétrica de
apoio  ao  desenvolvimento  das  atividades  daquela  Junta  de  Freguesia.  Para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1
do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Apoio  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  autorizou  este  aditamento  ao  contrato  programa.
(726/2021/CMAH) --------------- 

4.7. Ent.  17145 – Comunicação de João Paulo Medeiros Major, manifestando o
interesse  na  celebração  de  contratos  de  comodato  para  manutenção,  a  título
gratuito, do Reservatório R3 (São Bartolomeu de Regatos) e Furo da Terra Chã
(Terra Chã),  adquirindo assim a erva de corte para alimento dos seus animais.
Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea g) 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.  (727/2021/CMAH)
----------------------------------------------------- 

5. Contratos interadministrativos

 5.1. Ent. 18119 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo, celebrado
com a Junta de Freguesia do Posto Santo, o qual tem por objeto a realização de
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obras de consolidação dos muros na zona da Furna, Espigão. Para deliberação do
órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 117.º, 118.º e 120.º do Regime
Jurídico  das  Autarquias  Locais.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
autorizou  este  aditamento.  (728/2021/CMAH)
----------------------------------------------- 

5.2.  Ent.  18296 – Primeiro aditamento ao contrato  interadministrativo  celebrado
com a Junta de Freguesia de Cinco Ribeiras, o qual tem por objeto a construção
de  um  parque  de  merendas  no  espaço  adjacente  ao  parque  de  campismo,
localizado na mesma Freguesia. Para deliberação do órgão executivo municipal,
nos termos dos artigos 117.º,  118.º  e 120.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este aditamento.
(729/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------

 5.3. Ent. 18492 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo, celebrado
com a Junta de Freguesia da Ribeirinha, o qual tem por objeto a execução de
passadeiras elevadas na Rua Padre António Ornelas Simões e na Rua Professor
José de Melo.  Para deliberação  do órgão executivo  municipal,  nos termos dos
artigos 117.º, 118.º e 120.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este aditamento. (730/2021/CMAH) ----- 

5.4. Int. 5124 – Proposta relativa a contratos interadministrativos, no sentido de
ser submetido à Assembleia Municipal, tendo em vista: -------------------------------------

a) A autorização do mesmo órgão para a celebração, para o período do presente
mandato,  dos  contratos  interadministrativos  que  regem  a  delegação  de
competências entre o Município e as Freguesias do Concelho para a execução de
projetos específicos; ----------------------------------------------------------------------------------

b) A autorização do mesmo órgão para a afetação e transferência para as Juntas
de  Freguesia  do  Concelho  dos  recursos  necessários  à  execução  dos  projetos
específicos  em  causa;
---------------------------------------------------------------------------------

c)  A  aprovação  da  minuta  do  contrato  interadministrativo  a  celebrar  entre  o
Município  e  as  Freguesias  do  nosso  Concelho.
-------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do art.º 121º da Lei n.º
75/2013  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
concordou com esta proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação da
Assembleia  Municipal.  (731/2021/CMAH)
---------------------------------------------------------------------- 

5.5. Int. 5133 – Proposta relativa a delegação de competências nas Juntas de
Freguesia, no sentido de ser submetida à Assembleia Municipal, tendo em vista: --

a)  Solicitar  à  Assembleia  Municipal  autorização  para  celebrar  contrato
interadministrativo,  entre  o  Município  e  as  freguesias  para  o  exercício  das
competências que constam na respetiva minuta para o mandato de 2021-2025; ----
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b) Solicitar à Assembleia Municipal  autorização para a afetação e transferência
para as juntas de freguesia  de recursos necessários ao exercício  das mesmas
competências, até aos montantes que para esse efeito se encontrarem fixados no
orçamento do Município em vigor. -----------------------------------------------------------------

c)  Solicitar  à  Assembleia  Municipal  a  aprovação  da  minuta  de  contrato
interadministrativo  a  celebrar  entre  o  Município  e  cada uma das  freguesias do
Concelho.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do art.º 132.º da Lei n.º
75/2013  de  12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,
concordou com esta proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação da
Assembleia  Municipal.  (732/2021/CMAH).
---------------------------------------------------------------------

 

6. Tabela de taxas

 6.1.  Int.  5105  -  Informação  do  Gabinete  Técnico  no  sentido  de  ser  ou  não
atualizada a tabela de taxas em função do índice de inflação. Para decisão do
órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, do artigo 17º da Tabela de Taxas
da  Câmara  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por
unanimidade,  deliberou  não  atualizar  a  tabela  de  taxas.  (733/2021/CMAH)
---------------------------

 

7. Regulamentos

 7.1. Ent. 5188 –  Terceira alteração ao Regulamento do Parque Industrial de
Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo municipal no sentido de
submeter à aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos conjugados das
alíneas k) e ff), n.º 1, artigo 33.º e alínea g) n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou
com  esta  alteração  e  deliberou  submeter  a  mesma  à  aprovação  da
Assembleia  Municipal.  (734/2021/CMAH)
----------------------------------------------------------------------

 

8.  Nomeação  de  representante  na  Associação  Internacional  de  Cidades
Educadoras

 8.1.  Ent.  17372  –  Nomeação  de  João  Carlos  Amador  Lopes  Mateus,  como
representante  do  Município  na  Associação  Internacional  de  Cidades
Educadoras.  Para  nomeação  pelo  órgão  executivo  municipal,  nos  termos  da
alínea oo) do n.º  1 do artigo 33.º  da Lei  n.º  75/2013, de 12 de setembro.  -  A
Câmara Municipal,  por  unanimidade,  após votação por  escrutínio  secreto,
nomeou como representante na Associação em causa João Carlos Amador
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Lopes  Mateus.  (735/2021/CMAH)
--------------------------------------------------------------------------

9. Documentos para conhecimento

         9.1.  Int.  5176  –  Informação  do  serviço  de  Aprovisionamento,  dando  conta  dos

valores  a  pagar  em  quotizações  e  assinaturas  para  o  ano  de  2022.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  –  A  Câmara  Municipal  tomou

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

          9.2. Ent. 18239 – Ofício da Direção Regional da Cultura, comunicando que não é

possível o apoio técnico para a realização do inventário do azulejo in situ de Angra

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

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

          9.3.  Ent.  18679 – Ofício da  TERAMB, EM, remetendo o relatório de contas do

segundo trimestre de 2021. Para conhecimento do órgão executivo bem como do

órgão deliberativo. - A Câmara Municipal tomou conhecimento e o assunto vai

ser  enviado  à  Assembleia  Municipal  também  para  conhecimento.

------------------ 

          9.4. Ent. 19390 – Pareceres recebidos dos Conselheiros de Ilha, sobre o  Plano

Regional Anual para 2022. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A

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

 

          9.5.  Int.  5065  –  Memorando  do  Plano  Regional  Anual  para  2022.  Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fora da agenda
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          Proposta verbal do Presidente da Câmara no sentido de se realizar uma reunião do

órgão executivo municipal extraordinária, no dia 29 do corrente, pelas 9h30, a fim

de serem aprovados/apreciados assuntos a serem presentes na próxima sessão da

Assembleia Municipal. –  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta

proposta. (736/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------

 

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas onze horas e cinquenta e três 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, 19 de novembro de 2021. -----------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 _____________________________
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