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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 
 
 

ATA N. 27/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA DEZASSEIS DE DEZEMBRO 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----------------------------- 

             VEREADOR  Sandra Maria de Sousa Garcia------------------------- 

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

VEREADOR  Nelson Gomes Furtado----------------------------------- 

 

MEMBROS AUSENTES: 
 

PRESIDENTE ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

VEREADOR ------------------------------------------------------------------ 
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No dia dezassete de dezembro de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de 

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

Municipal de Angra do Heroísmo. ------------------------------------------------------------------- 

Pelas 9:30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. ---- 

                     

 

Antes da ordem do dia 

 

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que foi recebido, da 

Inspeção Regional Administrativa e da Transparência, o relatório preliminar da 

inspeção ordinária aos órgãos e serviços do Município para exercício do direito de 

contraditório. Referiu que foram levantadas questões relacionadas com reclamações 

da Direção Regional da Cultura, junto Inspeção Regional, relativa a processos de 

obras particulares na zona classificada de Angra, de contração do som das 

Sanjoaninas e de atribuição de fundos de maneio aos colaboradores do Centro de 

Atendimento Integrado. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Fátima Amorim informou que o Centro de Recolha Oficial de Animais se 

encontra com excesso de animais, trata-se uma situação preocupante decorrente do 

abandono, e da irresponsabilidade de se continuar a fomentar a ocorrência de 

ninhadas. Por outro lado, referiu que a legislação que não permite a eutanásia de 

animais, leva a que muitos dos animais doentes e idosos permaneça indefinidamente 

no Centro, sem qualquer possibilidade de adoção, em muitos casos em sofrimento 

devido às várias patologias de que sofrem. --------------------------------------------------- 

Salientou que para mitigar a situação se vai realizar no próximo dia 19 de dezembro 

uma campanha de adoção, que está a ser divulgada nos órgãos de comunicação e 

redes sociais, dando enfase à necessidade de adoção responsável. Referiu que se 

trata de uma ação conjunta das autarquias da Terceira, uma vez que operam o centro 

atrás referido em conjunto.  -------------------------------------------------------------------------- 
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Mais informou que o Canil recentemente construído pela Câmara Municipal e gerido 

pela Associação de Proteção de Animais - Recomeço, também de se encontra lotado 

e ainda não recebeu todos os animais que se encontram ao cuidado da Associação.  

A Vereadora Sandra Garcia defendeu a necessidade de se promover uma 

recomendação para a alteração a legislação sobre a matéria, uma vez que a situação 

é extremamente grave. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara referiu que a quantidade de animais existentes em certos 

agregados familiares, que muitas vezes não tem condições, é excessiva, e que há 

necessidade de se tomar medidas de fundo para transformar mentalidades, e que 

uma das medidas poderia passar por só permitir a criação de animais por criadores 

certificados, como já feito em alguns países europeus. -------------------------------------- 

O Vice-Presidente referiu que o assunto foi abordado na última reunião intermunicipal 

da Associação Regional dos Municípios, uma vez que se trata de uma matéria 

preocupante para a generalidade dos municípios, tendo sido manifestada a 

necessidade de promover a alteração à legislação, uma vez que é incomportável 

manter a atual situação. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, o Presidente deu conta dos assuntos abordados no Congresso da 

Associação Nacional de Municípios, que reuniu em Aveiro, em que Angra foi eleita 

para Conselho Geral, e onde também estiveram presentes a Presidente da Junta de 

Freguesia do Porto Judeu e o Presidente da Assembleia Municipal. -------------------- 

Referiu que a intervenção do Presidente da República foi a com maior relevância 

devido à apresentação da calendarização da regionalização no continente, que terá 

um grande impacto sobre as autarquias dos Açores, considerando que as 

competências delegadas nos municípios, passaram em breve a ser competências 

próprias em matéria de educação, saúde, segurança, cultura e vias, estando em 

preparação uma profunda alteração à lei de financiamento das autarquias, ficando 

as autarquias dos Açores e da Madeira em profunda desigualdade e sujeitas a 

legislação regional, ou seja o orçamento vai cair de forma exponencial uma vez que 

maioria das transferências do Estado vão para o Governo Regional. -------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia defendeu que a matéria exposta deve ser objeto de 

análise e subsequente tomada de posição pela Associação Regional de Municípios.  
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APROVAÇÃO DE ATAS 

 

1.1. Aprovação da ata n.º 25 da reunião extraordinária de 29-11-2021. A ata foi 

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

1.2. Aprovação da ata n.º 26 da reunião ordinária de 3-12-2021. A ata foi aprovada 

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

 

RATIFICAÇÕES 

 

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

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

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

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

Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isen-

ção 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. 20452 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira 

Automóvel Clube, para o dia 4 de dezembro de 2021, destinada a prova de karting, 

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

mos 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 Edili-

dade.(784/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. Ent. 20514 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de 

São Mateus Sport Clube, para o dia 4 de dezembro de 2021, destinada ao convívio 

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 



5 

 

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.(785/2021/CMAH)------------------------------- 

 

2.3. Ent. 20979 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Marítimos de 

São Mateus Sport Clube, para o dia 10 de dezembro de 2021, destinada ao 

convívio 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.(786/2021/CMAH)--------- 

 

2.4. Ent. 21151 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Clube Náutico 

de Angra do Heroísmo, para o dia 18 de dezembro de 2021, destinada a festa 

RCA/CNAH, 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.(787/2021/CMAH)---------------------------------------------------- 

 

2.5. Ent. 18937, 19534 e 19538 - Pedidos da Câmara do Comércio de Angra do 

Heroísmo, solicitando apoio na cedência dos seguintes equipamentos, para 

realização do Wine in Azores 2021:----------------------------------------------------------------- 

⋅ Cedência de 50 Cancelas de transito;----------------------------------------------------- 

⋅ Todas as cadeiras e mesas que tiverem com enquadramento na tipologia do 

evento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

⋅ Toldos cónicos para a entrada. Preferencialmente dois, ou um pelo menos;--- 

⋅ Publicidade nos painéis eletrónicos ou outros meios de promoção que 

disponham;--------------------------------------------------------------------------------------- 

⋅ 4 painéis em madeira antigos, que estavam espalhados pela cidade, para o 
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local do evento;---------------------------------------------------------------------------------- 

⋅ Apoio ao licenciamento das tascas presentes no evento;---------------------------- 

⋅ Impedir a venda ambulante a 1.000m do evento;-------------------------------------- 

⋅ Reforço na recolha de lixo no local;------------------------------------------------------- 

⋅ Cedência e colocação no local de caixotes de lixo (5 lixo comum, 2 plástico, 2 

papel, 3 vidro);----------------------------------------------------------------------------------- 

⋅ Transporte de mesas do Clube Musical para o local da Feira;---------------------- 

⋅ Transporte de cadeiras do Porto Judeu para o local da Feira;---------------------- 

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 Incentivo a 

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou os atos administrativos praticados pelo Vereador Guido 

Teles.(788/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.6. Ent. 21223 – Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia da Feteira, para 

a implementação do Projeto “Casa de Tecelagem”. 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. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o 

proposto.(789/2021/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 
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3.1. Ent. 17665 – Pedido da Associação Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, 

solicitando apoio para o projeto pedagógico com Bandas Filarmónicas. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €3.650,00. 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 (€3.650,00)(790/2021/CMAH)-------------------------------------------- 

 

3.2. Ent. 17716 – Pedido do Sport Clube Barbarense, solicitando apoio para 

realização da 6.ª edição do Festival Angra Dança Esta Noite. Propõe-se um apoio 

no valor de €3.436,24. 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 

(€3.436,24)(791/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------- 

 

3.3. Ent. 18145 - Pedido do Centro Social de São Bento, solicitando apoio na 

cedência de uma tarde de cinema alusivo ao Natal, para crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. 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.(792/2021/CMAH)---------------------------------------------------------------------------- 

 

3.4. Int. 5652 – Proposta de deliberação do Vereador Guido Teles, colocando à 

consideração da Câmara Municipal os termos e condições da Edição de 2022 do 

Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão 

executivo municipal, nos termos do Regulamento Municipal do Orçamento 

Participativo de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

aprovou esta proposta.(793/2021/CMAH)----------------------------------------------------- 
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4. Contrato interadministrativo e contratos programa 

 

4.1. Ent. 17460 – Primeiro aditamento ao contrato interadministrativo celebrado com 

a Junta de Freguesia das Doze Ribeiras, cujo objeto de delegação de 

competências é a execução da obra de pavimentação da Canada da Misericórdia. 

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos 117.º, 118.º 

e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este aditamento ao contrato.(794/2021/CMAH)--------- 

 

4.2. Ent. 17460 – Primeira adenda ao contrato programa celebrado com a Junta de 

Freguesia das Doze Ribeiras, para realização da obra de remodelação do antigo 

posto de leite 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta adenda ao 

contrato.(795/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------- 

 

4.3. Ent. 17460 – Primeira adenda ao contrato programa celebrado com a Junta de 

Freguesia das Doze Ribeiras, para realização da obra de reflorestação do antigo 

campo de jogos 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta adenda ao 

contrato.(796/2021/CMAH)--------------------------------------------------------------------- 

 

5. Documentos para conhecimento 

 

5.1. Ent. 21217 – Ofício do Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis, felicitando esta Edilidade pela distinção recebida, remetendo a 

bandeira de “Autarquia Familiarmente Responsável 2021”. Para conhecimento do 

órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------- 
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5.2. Ent. 21060 – E-mail da GRATER – Associação de Desenvolvimento 

Regional, dando conta da lista dos corpos sociais para o biénio 2022-2023. Para 

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

 

5.3. Int. 5565 – Alteração n.º 24 ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para 2021. Para conhecimento do órgão executivo. - A Câmara Municipal tomou 

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

 

Fora da agenda 

 

Int. 5724 - Proposta do Presidente da Câmara Municipal referente à lista definitiva de 

bolsas de estudo deliberada a 3 de dezembro de 2021. Propõe-se a atribuição 

das bolsas de estudo, aos alunos cujas pronúncias não foram deferidas, com base 

na análise constante da proposta. Para deliberação da Câmara Municipal, nos 

termos 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, aprovou esta proposta.(797/2021/CMAH)------------- 

  

Ent. 18556 - Pedido da Associação Açoriana dos Criadores dos Cães Barbados 

da Ilha Terceira, solicitando apoio para a realização da 11.ª Monográfica do Cão 

Barbado da Ilha Terceira. Elaborada a respetiva minuta do contrato-programa cujo 

montante a apoiar é de € 4.850,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. 

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

(€4 850,00)(798/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------- 

  

Ent. 18433 - Pedido da Associação Açoriana de Criadores de Cavalos, solicitando 

apoio para a participação da atleta Vanessa Pamplona da Silva na Final da taça de 

Portugal de Dressage. Elaborada a respetiva minuta do contrato-programa cujo 

montante a apoiar é de €1.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 
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nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. 

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

(€1.000,00)(799/2021/CMAH)----------------------------------------------------------------------- 

  

Ent. 19492 - Pedido da Associação de Avicultores da Ilha Terceira, solicitando 

apoio para a realização da XXXIII Expo Aves – VI Concurso de Pombos do Atlântico. 

Elaborada a respetiva minuta do contrato-programa cujo montante a apoiar é de € 

4.500,00.  Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) 

e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento 

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

unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€4.500,00)(800/2021/CMAH)- 

  

Ent. 15797 - Pedido de José Duarte Tavares, solicitando apoio para edição das 

obras “O Sonho e a Poesia” e “Lágrimas de Poesia”. Elaborada a respetiva minuta 

do contrato-programa cujo montante a apoiar é de € 1.225,00.  Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades 

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 

atribuir o apoio proposto (€1.225,00)(801/2021/CMAH)----------------------------------- 

  

Ent. 15019 - 18433 - Pedido do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 139 

Porto Judeu, solicitando apoio para a substituição da cobertura da sede. Elaborada 

a respetiva minuta do contrato-programa cujo montante a apoiar é de € 

4.132,95.  Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) 

e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento 

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

unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto (€4.132,95)(802/2021/CMAH)- 
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta 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, 16 de dezembro de 2021.-------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 

 


