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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 

ATA N. 3/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

(Contém     folhas) 

MEMBROS PRESENTES: 

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

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

VEREADORA  Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim- 

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

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

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

VEREADOR  Pedro Jorge Escórcio Fins ----------------------------------------- 

 

MEMBROS AUSENTES: 

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

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

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

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

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

VEREADORA  Brites Baldaia do Rego Botelho Mendonça Cunha -------- 

VEREADOR  -------------------------------------------------------------------------------- 
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No dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois realizou-se na Sala de Sessões 

do edifício dos Paços do Concelho em formato híbrido a reunião ordinária da Câmara 

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

O Vereador Guido Teles esteve presente por via digital. ------------------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha foi substituída por Pedro Jorge Escórcio Fins. --------------- 

Pelas 11:15 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. --- 

 

Antes da ordem do dia 

 

No período antes da ordem do dia o Presidente entregou o documento do Programa 

de Governo do Concelho de Angra do Heroísmo para quadriénio 2021-2025. --------- 

Informou que devido a dificuldades operacionais da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, torna-se premente continuar a 

colaboração com aquela instituição na contribuição para a melhoria do tempo de 

resposta dos bombeiros nas saídas para incêndios e acidentes de viação, através da 

criação de uma equipa de intervenção permanente no quartel de Angra do Heroísmo. 

Apesar de se tratar de um investimento de dimensão apreciável, que implica o 

vencimento de seis postos de trabalho, no entanto, trata-se de garantira a segurança 

dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia reconhece a necessidade e concordou com o proposto.- 

Apresentou ainda o protesto de diversos utentes da rua Aníbal Bettencourt devido ao 

congestionamento do trânsito decorrente da abertura do Restaurante KFC, que 

provoca grandes filas para o drive tru, impedindo a fluidez do trânsito. ------------------ 

Referiu que a autarquia não deveria ter aprovado a realização da obra no local, sem 

haver um projeto integrado para salvaguardar a situação do trânsito. -------------------- 

O Presidente informou que se tratam de vias regionais, e que o projeto obteve 

parecer positivo da entidade gestora das vias, para além disso existe um pedido da 

Casa de Saúde São Rafael anterior a este projeto para a construção de um passeio, 

através do recuo do muro existente para a circulação dos utentes, entretanto, como 

está a decorrer a construção do canalete da linha de água, o que está previsto é criar 
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o alargamento da via, o que irá permitir também a eliminação de uma das lombas e 

proceder à reabilitação da via. ----------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia reiterou que o Presidente da Câmara não deveria ter 

licenciado a obra sem estarem garantidas as acessibilidades. O Presidente informou 

que não se podem perder investimentos e postos de trabalhos, por problemas 

relacionados como inoperância de serviços. ----------------------------------------------------- 

O Vereador Paulo Lima apresentou o projeto de reabilitação do edifício da rua do 

Galo tendo em vista a agregação dos diversos serviços que se encontram dispersos 

em diversos edifícios. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente complementou a informação referindo que se trata de uma obra com 

alguma complexidade, porque implica a demolição de módulos que foram aditados 

ao edifício dos Paços do Concelho para a implantação de um elevador para a acesso 

ao Salão Nobre, que também servirá o edifício da rua do Galo. Entretanto, a Direção 

Regional da Cultura veio levantar problemas quanto à questão do elevador, cujo 

projeto não está incluído, considerando que se trata da aquisição de equipamento 

devidamente homologado. ---------------------------------------------------------------------------- 

Por outro lado, informou que a versão recebida de proposta de objetivos e prioridades 

previstas no novo programa Operacional dos Açores 2030, encontram-se de acordo 

com as propostas remetidas pela autarquia. Quanto ao quadro, a execução do ano 

passado foi boa no âmbito global das autarquias. ---------------------------------------------- 

O Vereador Guido Teles reiterou que, neste momento existe apenas um quadro com 

objetivos estratégicos e os resultados esperados em cada um dos objetivos, não 

concretizando o que será elegível. ----------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que a execução orçamental de 2021 foi de 92%, e que apesar 

de todas as dificuldades resultantes da pandemia, foi um bom ano financeiro, embora 

tenham transitado muitas obras e contratos para 2022, no valor de cerca de 4,8 

milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO DE ATAS 

1. Aprovação da ata n.º 2 da reunião ordinária pública de 21-01-2022. Adiada para 

próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 1168 - Pedido da CPCJ de Angra do Heroísmo, solicitando apoio na 

cedência de sala do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 

28.01.2022, para realização de reunião plenária. Para ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo e 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 o ato 

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (55/2022/CMAH) ------------- 

2.2. Ent. 1328 - Pedido do Instituto de Segurança Social dos Açores, solicitando 

apoio na cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra 

do Heroísmo, no dia 19.01.2022, para realização de prova de conhecimentos. Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo e 

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 o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles. (56/2022/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Int. 426 – Renovação dos contratos de comodato referentes às arrecadações 

do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e celebrados a 

28/09/2020 com o Sport Club Angrense e a 01/10/2018 com o Núcleo do Sporting 

Clube de Portugal Ilha Terceira. 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 cláusula 

segunda dos respetivos contratos de comodato. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles. (57/2022/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

3. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e 

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município), do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas 

3.1. Ent. 19383 - Pedido da NEPTUNA, solicitando apoio na cedência do Teatro 

Angrense no dia 21 de maio, 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. (58/2022/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Ent. 20905 - Pedido da Associação das Testemunhas de Jeová, solicitando 

apoio na cedência dos seguintes espaços, para realização de eventos: ---------------- 

- Teatro Angrense: 29 e 30 de abril de 2023; 23 e 24 de setembro de 2023; ----------- 

- Grande Auditório do CCCAH: 13, 14, 15 e 16 de julho de 2023; ------------------------- 

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. (59/2022/CMAH) ----------------------------------- 

3.3. Ent. 806 - Pedido da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da 

Ordem dos Enfermeiros, solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório do 

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 25.02.2022, 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. (60/2022/CMAH) -------------- 

3.4. Ent. 1089 - Pedido da Associação Regional de Canoagem dos Açores, 

solicitando apoio na cedência de sala de formação da Startup Angra para 

leccionamento do Curso de Treinadores de Canoagem nível 1. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 
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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. (61/2022/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------- 

3.5. Ent. 1394 - Pedido da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e 

Energia, solicitando apoio na cedência de uma sala do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 24 de fevereiro, 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. (62/2022/CMAH) ----------------------------------- 

3.6. Ent. 1558 – Pedido da Comissão de Festas do Império do Bairro do 

Lameirinho, solicitando o empréstimo de barracas hexagonais e de um palco. 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. (63/2022/CMAH) ------------------------------------------------------- 

3.7. Ent. 17255 – Pedido da Associação de Escoteiros de Portugal – Chefia 

Regional dos Açores, solicitando apoio destinado ao pagamento dos censos 2021, 

referente aos escoteiros inscritos nos agrupamentos de Angra do Heroísmo (76 

jovens). Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1.520,00. 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 (€1.520,00). (64/2022/CMAH) ----- 

3.8. Ent. 18579 – Pedido de Centro de Estudos Sociais (CES), solicitando apoio 

para a edição da obra “Um mar cheio de vida: Visões dos Açores”. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. 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 (€1.000,00). (65/2022/CMAH) ------------------------------------------- 

3.9. Ent. 19522 – Pedido do Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira, 
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solicitando apoio para participação no campeonato nacional solo e grupo. Propõe-

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 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 (€500,00). (66/2022/CMAH) --------------------------------- 

3.10. Ent. 20032 – Pedido da GET ART – Associação Regional para a Promoção 

e Gestão Cultural, solicitando apoio destinado à implementação do projeto 

A.T.I.T.U.D.E. 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 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio 

a Atividades de Interesse Municipal. -------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia solicitou esclarecimentos sobre o projeto e informou que 

está particularmente interessada em acompanhar de perto a sua execução. --------- 

A Vereadora Fátima Amorim informou que se trata de um projeto sócio-cultural em 

coordenação com a ACM para a promoção da música e da dança, levando alunos 

externos àquela instituição e que no final será apresentado um espetáculo. ----------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor 

proposto (€2.000,00). (67/2022/CMAH) --------------------------------------------------------- 

3.11. Ent. 20323 – Pedido do Centro Social e Paroquial da Ribeirinha, solicitando 

apoio destinado ao projeto de requalificação e adaptação de edifício a Centro de 

Dia. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €61.243,36. 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. ----------------------------------------------------------------- 

Sobre esta matéria o Presidente esclareceu que se trata da assunção na integra de 

um processo que havia sido assumido em iguais partes pela autarquia e pelo anterior 

Governo Regional, e que o atual decidiu não dar continuidade, e que a verba se 

destina apenas ao projeto. Quando for para a execução de obra terá de ser 

reanalisado uma vez que o valor será naturalmente muito elevado. ---------------------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor 

proposto (€61.243,36). (68/2022/CMAH) ------------------------------------------------------- 
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3.12. Ent. 20957 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio 

para a edição da obra “O Direito Processual Canónico na Diocese de Angra e Ilhas 

dos Açores – Da Descoberta até à Entrada em Vigor das Constituições Sinodais de 

1559”. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €3.166,78. 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 (€3.166,78). (69/2022/CMAH) ----- 

3.13. Ent. 21660 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando apoio 

para a edição do livro “Obras V Pequenas Cousas”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €2.288,00. 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 (€2.288,00). (70/2022/CMAH) --------------------------------------------------------- 

3.14. Ent. 22332 – Pedido da Liga dos Combatentes – Núcleo Regional de Angra 

do Heroísmo, solicitando apoio destinado à comemoração do 50.º aniversário da 

incorporação do Batalhão Independente de Infantaria n.º 17. Propõe-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 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 (€500,00). (71/2022/CMAH) ----------------------------------------------------------- 

3.15. Ent. 967 – Pedido de Manuel Fernando Ferraz da Silveira Cardoso, 

solicitando apoio para a edição da obra “Mariana”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €1.000,00. 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 (€1.000,00). (72/2022/CMAH) --------------------------------------------------------- 

3.16. Ent. 1290 – Pedido da Associação Gímnica dos Açores, solicitando apoio 

para participação no Campeonato Regional de Ginástica Rítmica e de Ginástica para 

Todos 2022. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.800,00. Para 
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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 (€2.800,00). (73/2022/CMAH) ----- 

3.17. Ent. 1300 – Pedido da Associação de Jovens Açorianos UPA, solicitando 

um apoio para realização do IV Encontro Nacional de Estudantes Açorianos. Propõe-

se a atribuição de um apoio no valor de €1.000,00. 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 (€1.000,00). (74/2022/CMAH) ------------------------------ 

4. Minutas de contratos 

4.1. Ent. 73 - Pedido da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, 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 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. (75/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.2. Ent. 9703 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 

Conceição, 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 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. (76/2022/CMAH)- 

4.3. Ent. 13711 - Pedido da Associação Juvenil da Ilha Terceira, 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 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. (77/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.4. Ent.14774 - Pedido do Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, solicitando a 

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com 
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a autarquia. 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. (78/2022/CMAH) -----------------------------------  

4.5. Ent. 14793 - Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, 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 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. (79/2022/CMAH) -----------------------------------  

4.6. Ent. 14804 - Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando a 

prorrogação do prazo para execução do objeto do contrato programa assinado com 

a autarquia, nomeadamente, reativação da escola de vela e aquisição de 

equipamento náutico diverso. 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. (80/2022/CMAH) -- 

4.7. Ent. 14905 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Terra Chã, 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 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. (81/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.8. Ent. 14932 - Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de São Bento, 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 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. (82/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.9. Ent. 15004 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo da Canada de 

Belém, solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato 

programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal 
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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. (83/2022/CMAH)  

4.10. Ent.  15062 - Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo 

de São Pedro, 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. 

(84/2022/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.11. Ent. 15125 - Pedido da Casa do Povo de São Bartolomeu dos Regatos, 

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 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. (85/2022/CMAH) -------------- 

4.12. Ent. 15133 - Pedido da Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos 

Açores, 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. (86/2022/CMAH)  

4.13. Ent. 15134 - Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, 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. (87/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.14. Ent. 15135 - Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, 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 
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Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido. (88/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.15. Ent. 15170 - Pedido do Sport Clube Barbarense, 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. (89/2022/CMAH) -------------------------------------------------------- 

 4.16. Ent. 15205 - Pedido da Casa do Povo do Porto Judeu, 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 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. (90/2022/CMAH) ----------------------------------- 

4.17. Ent. 21047 – Minuta de prorrogação do contrato interadministrativo celebrado 

em 2021 com a Junta de Freguesia do Posto Santo, tenho em vista a finalização 

do projeto de aquisição de equipamentos para a zona verde localizada na Rua do 

Sobreiro. 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 esta minuta de prorrogação do contrato. (91/2022/CMAH)  

4.18. Ent. 21553 - Minuta de prorrogação do contrato interadministrativo celebrar em 

2021 com a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, tenho em vista a finalização 

das obras de requalificação do parque de campismo. 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 esta minuta 

de prorrogação do contrato. (92/2022/CMAH) ----------------------------------------------- 

4.19. Ent. 21570 – Minuta de primeiro aditamento ao contrato interadmnistrativo, 

realizado com a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, referente ao apoio para a 

execução de obras de requalificação da casa mortuária daquela Freguesia. 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 esta minuta de aditamento ao contrato. (93/2022/CMAH) ------------------- 
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4.20. Ent. 44 – Minuta da primeira adenda ao contrato programa, realizado com a 

Junta de Freguesia do Posto Santo, referente ao apoio para a execução de obras 

de reparação no cemitério e ermida daquela 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, aprovou esta 

adenda ao contrato. (94/2022/CMAH) ----------------------------------------------------------- 

 4.21. Ent. 242 – Minuta da primeira adenda ao contrato programa, realizado com a 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, referente ao apoio para a 

execução de obras na cobertura da ermida de Santo Cristo localizada naquela 

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, aprovou esta adenda ao contrato. (95/2022/CMAH) ------------------- 

5. Protocolos 

5.1. Ent. 19573 – Protocolo de colaboração com a Câmara do Comércio de Angra 

do Heroísmo, no âmbito da Campanha de Natal 2021, no valor de €25.000,00. 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, decidiu retirar o 

presente. (96/2022/CMAH) -------------------------------------------------------------------------- 

5.2. Int. 5899 – Protocolo com a Delegação da Cruz Vermelha de Angra do 

Heroísmo, cujo objeto é a cooperação tendo como finalidade proceder à testagem 

em massa ao Covid-19, no valor de €42.000,00. Para deliberação do órgão executivo 

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

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

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo. 

(97/2022/CMAH). --------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Tertúlia Tauromáquica Terceirense – contrato programa – entrega de relatório 

6.1. Int. 3370 – Relatório de contas respeitante às Sanjoaninas de 2021, entregue 

pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Para análise do órgão executivo 

municipal. - A Câmara Municipal, apreciou o documento em causa. 
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(98/2022/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Bolsas de estudo 

7.1. Ent. 17253 - Pedido de Diogo Freitas Lemos, referente à lista definitiva das 

bolsas de estudo. Propõe-se a atribuição da bolsa de estudo com base na análise 

constante no processo. 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, autorizou este pedido, nos termos propostos. (99/2022/CMAH) -- 

7.2. Ent. 59 - Pedido de Carlos Daniel Rodrigues Barcelos, referente à lista 

definitiva das bolsas de estudo. Propõe-se a atribuição da bolsa de estudo com base 

na análise constante no processo. 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, autorizou este pedido, nos termos propostos. 

(100/2022/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Cedência de impressora 

8.1. Ent. 20076 – Cedência de uma impressora à Junta de Freguesia de São Bento. 

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u) do artigo 

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

autorizou este pedido. (101/2022/CMAH) ------------------------------------------------------ 

9. Acordo carreiras urbanas – EVT 

9.1. Ent. 21680 e 21757 - Proposta de deliberação do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal ao órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Regime 

Jurídico das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, no que 

respeita à aprovação da minuta do 7.º aditamento ao Acordo referente às Carreiras 

Urbanas 147 (Interparques) e 148 (Corpo Santo/Hospital), com alteração do tarifário 

e prorrogação do prazo do acordo até 30/06/2022. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou esta minuta de aditamento ao citado acordo. 

(102/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações Conexas 
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10.1. Int. 495 – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e 

Infrações Conexas, para deliberação do órgão executivo municipal e remessa ao 

órgão deliberativo municipal, nos termos conjugados da alínea h) do n.º 1 do artigo 

25.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e nos termos da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este Plano e deliberou remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal, também para aprovação. (103/2022/CMAH) ----------------------------------- 

11. Voto de Congratulação 

11.1. Int. 544 – Voto de Congratulação a Mafalda Simões Valadão, pela 

consagração como Campeã Nacional de Iniciados do Troféu Dressage Póneis em 

2021. Para votação pelo órgão executivo municipal, por escrutínio secreto. – A 

Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou este Voto, 

com sete votos a favor, e submeter a Assembleia Municipal. (104/2022/CMAH) - 

12. Voto de Pesar 

12.1. Int. 465 – Voto de Pesar pelo falecimento de José Caetano Martins (Joaquim 

Caetano). Para votação pelo órgão executivo municipal, por escrutínio secreto. - A 

Câmara Municipal, após votação por escrutínio secreto, aprovou este Voto, 

com sete votos a favor e submeter à Assembleia Municipal. (105/2022/CMAH) - 

13. Documentos para conhecimento 

13.1. Ent. 1622 – E-mail da TERAMB, EM, remetendo o relatório de gestão e contras 

do terceiro trimestre de 2021. Para conhecimento do órgão executivo municipal e 

remessa ao órgão deliberativo municipal, também para conhecimento. – A Câmara 

Municipal tomou conhecimento. O documento vai ser remetido à Assembleia 

Municipal também para conhecimento. -------------------------------------------------------- 

13.2. Ent. 1314 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo um Voto de Pesar, pelo falecimento do escritor e investigador 

Valdemar Mota. Para conhecimento do órgão executivo municipal e remessa ao 

órgão deliberativo municipal, também para conhecimento. - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento. O documento vai ser remetido à Assembleia Municipal 

também para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 

13.3. Ent. 1122 – Ofício do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Pilar das 
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Cinco Ribeiras, agradecendo donativo entregue naquela Instituição aquando da 

época natalícia. Para conhecimento do órgão executivo municipal. – A Câmara 

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

13.4. Ent. 1124 – Ofício do Centro Social Paroquial da Ribeirinha de Angra, 

agradecendo pelo cabaz de Natal oferecido aos idosos. Para conhecimento do órgão 

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

13.5. Int. 117 – Primeira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

da Câmara Municipal para 2022. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - 

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

13.6. Int. 253 – Segunda alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

da Câmara Municipal para 2022. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------- 
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas doze 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, 4 de fevereiro de 2022. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 

 


