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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 

ATA N.º 8/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

(Contém     folhas) 

MEMBROS PRESENTES: 

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

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

VEREADORA Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim ---------- 

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

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

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

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

 

MEMBROS AUSENTES: 

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

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

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

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

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

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

VEREADORA ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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No dia catorze de abril de dois mil e vinte e dois realizou-se na Sala de Sessões do 

edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltaram devido a compromissos de agenda inadiáveis os Vereadores Guido de Luna 

da Silva Teles, que não foi substituído e Maurício Manuel Lima Toledo, que foi 

substituído por Nelson Gomes Furtado. ----------------------------------------------------------- 

Pelas 10:00 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.--- 

Antes da ordem do dia 

No período antes da ordem do dia o Presidente expressou a preocupação com a 

situação caótica das obras em curso e do lançamento de novas empreitadas, 

considerando a falta de mão-de-obra no sector da construção civil conjugada com o 

elevado número de obras e o rápido aumento dos custos dos materiais decorrente 

da pandemia e agora da guerra na Ucrânia. Face ao atrás referido informou que as 

obras em curso se encontram atrasadas e os novos concurso estão a ficar desertos, 

o que está a prejudicar as condições de infraestruturas fundamentais para a vida das 

pessoas como é caso das estradas degradas e da manutenção das redes de água. 

Todos vereadores partilharam da mesma preocupação. ------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia solicitou o ponto da situação do pedido de delegação de 

competência na Junta de Freguesia de São Bartolomeu para requalificar a canada 

dos Ormonde e criação do acesso ao mar. O Presidente informou que se trata de 

matéria muito complexa que tem de ser analisada profundamente, considerando que 

se trata de uma zona perigosa de acesso ao mar, onde será necessário criar uma 

proteção para a criação de uma zona de banhos. Por outro lado, implica o 

alargamento da via, a construção de uma ponte sobre a ribeira e obras de 

reperfilamento da própria linha de água, ou seja, é matéria não delegável na Junta 

de Freguesia, uma vez que implica uma eventual intervenção de montantes elevados, 

tecnicamente exigente e sujeita a contratação pública. --------------------------------------- 

APROVAÇÃO DE ATAS 

1.1. Aprovação da ata n.º 6 da reunião ordinária pública de 18-03-2022. - A ata foi 

aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 
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Aprovação da ata n.º 7 da reunião extraordinária de 25-03-2022. - 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. 4754 - Pedido da Associação de Andebol da Ilha Terceira, solicitando 

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

a realização de um Encontro de Escolinhas, no dia 26/03/2022, das 9h30 às 12h15. 

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea d) 

do artigo 5.º, alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do 

Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 

6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. (207/2022/CMAH)------------- 

2.2. Ent. 6202 - Pedido da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, solicitando 

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

isenção de taxas, para a realização de treinos Seleção Açores Sub-16 femininos, nos 

dias 5, 6 e 7 de abril, das 13h00 às 15h00. Para ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

bem como nos termos conjugados da alínea b) do artigo 5.º, alínea b) do n.º 1 do 

artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações 

Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador 

Guido Teles. (208/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------- 

2.3. Ent. 4553 - Pedido de turma do 6.º ano da Escola Básica Integrada de Angra 

do Heroísmo, solicitando utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de 
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taxas, para a realização de uma aula, no dia 6 de abril, das 10h00 às 11h30. Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea c) do artigo 

5.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de 

Utilização das Instalações Desportivas Municipais e alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º 

do Regulamento Municipal de Taxas do Concelho de Angra do Heroísmo. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido 

Teles. (209/2022/CMAH)----------------------------------------------------------------------------- 

2.4. Ent. 5224 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, 

solicitando a utilização de duas pistas das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo 

e respetiva isenção de taxas, para a realização de uma aula do Curso de Desporto 

daquela escola, nos dias 21 e 25 de março de 2022, das 10h00 às 11h00. Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea c) do artigo 

5.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de 

Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. (210/2022/CMAH)------------- 

2.5. Ent. 5426 - Pedido da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, 

solicitando a utilização de 4 pistas das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e 

respetiva isenção de taxas, para a realização de uma aula do Curso de Desporto 

daquela escola, no dia 18 de março de 2022, das 10h00 às 11h30, e nos dias 21 e 

24 de março de 2022, das 14h00 às 15h30. Para ratificação do órgão executivo 

municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

bem como nos termos conjugados da alínea c) do artigo 5.º, alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações 

Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador 

Guido Teles. (211/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------- 

2.6. Ent. 5855 - Pedido da Casa de Saúde Espírito Santo, solicitando utilização das 

Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a realização de aulas de 

hidroterapia às quartas-feiras entre as 10h30 e as 11h30. 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, bem como nos termos conjugados da alínea a) do artigo 5.º, alínea a) do 

n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das 

Instalações Desportivas Municipais e alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal de Taxas do Concelho de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(212/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7. Ent. 5902 - Pedido da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, 

solicitando utilização das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a 

realização de aulas de hidroterapia, às terças e quintas, das 09h30 às 11h30. 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 artigo 

5.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de 

Utilização das Instalações Desportivas Municipais e alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º 

do Regulamento Municipal de Taxas do Concelho de Angra do Heroísmo. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido 

Teles. (213/2022/CMAH)----------------------------------------------------------------------------- 

2.8. Ent. 5836 - Pedido da Junta de Freguesia da Vila do Porto Judeu, solicitando 

utilização do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco e respetiva isenção de taxas, 

para a realização de um “Desfile de Eleição da Rainha das Festas”, no dia 10 abril, 

das 8h00 às 23h30, pretendendo ocupar o recinto para montagens e desmontagens 

desde o final de tarde do dia 9 de abril até ao final da tarde do dia 11 de abril. Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea c) do artigo 

5.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de 

Utilização das Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal de Taxas e  n.º 1 da Cláusula Quarta do Protocolo de 

Integração do Pavilhão Multiusos de Pedro Francisco no Parque Desportivo 

Municipal de Angra do Heroísmo, datado de 24 de março de 2020. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido 

Teles.  (214/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------------------- 

2.9. Ent. 6170 - Pedido do Sport Clube Barreiro, solicitando o apoio através da 

cedência 2 balizas de mini andebol, para a realização do Encontro Petizes/traquinas, 

no dia 3 de abril, das. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do 
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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 praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(215/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10. Ent. 5093 - Pedido do Instituto da Defesa Nacional, solicitando apoio na 

cedência do Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo, no dia 28 de março, para realização de conferência. 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 o ato praticado pelo 

Vereador Guido Teles. (216/2022/CMAH)------------------------------------------------------- 

2.11. Ent. 247 - Pedido da Freguesia do Porto Judeu, solicitando o apoio através 

da cedência 500m2 de relva sintética usada (removida dos anteriores relvados 

entretanto reabilitados), para a reabilitação do campo polidesportivo exterior da 

EB1/JI do Porto Judeu. 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 o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(217/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.12. Ent. 5790 – Pedido do Instituto Açoriano de Cultura, solicitando a cedência 

do Jardim Duque da Terceira, para lançamento da publicação “Guia Prático da Flora 

Nativa dos Açores”, no dia 28 de março. 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 o ato praticado pelo Vereador 

Paulo Lima. (218/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------- 

2.13. Ent. 5820 – Pedido do Lawn Tennis Club, solicitando o empréstimo de 

bandeiras de diversos países, correspondentes aos atletas inscritos no “XXVII 

Azores, Lawn Tennis Club Tournament, Under 14”. Para ratificação, do órgão 

executivo municipal, do empréstimo das bandeiras de Portugal, Açores, UE, 

Alemanha, França, República Checa, Espanha, Itália, Bulgária e Polónia, 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, 
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por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(219/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14. Ent. 5339 – Lista definitiva dos projetos a submeter à votação pública, no 

âmbito do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo. Para ratificação da 

homologação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º do 

Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo e do n.º 

3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------- 

Relativamente a esta matéria os Vereadores do PSD e do CDS-PP discordam da 

exclusão da proposta número um considerando que se trata de uma medida que vai 

ao encontro das propostas apresentadas na campanha eleitoral, onde que defendem 

a substituição da luz dos candeeiros da cidade por uma cor mais quente. -------------- 

O Presidente informou que embora não tenha sido esta a justificação, a autarquia 

está a realizar um estudo sobre a luminosidade dos candeeiros da cidade. ----------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo 

Presidente da Edilidade na generalidade, com exceção da opção da exclusão 

da proposta número um em que os vereadores da oposição votaram contra. 

(220/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.15. Ent. 4497 - Pedido da Casa do Povo do Porto Martins, solicitando utilização 

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

treinos, às quintas-feiras das 19h45 às 21h45. 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 artigo 5.º, alínea a) do n.º 1 do 

artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações 

Desportivas Municipais e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador 

Guido Teles. (221/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------------  

2.16. Ent. 6479 - 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 de escolinhas, nos dias 6, 13, 20, 27 de abril e 4 de maio 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 b) do artigo 5.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do 
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mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais 

e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(222/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.17. Ent. 6603 - Pedido da Associação de Atletismo da Terceira, solicitando o 

apoio através da cedência de um quadro branco com suporte, para a realização de 

uma reunião entre a Associação e os Clubes, no dia 7 de abril. 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 o ato praticado pelo 

Vereador Guido Teles. (223/2022/CMAH)------------------------------------------------------- 

2.18. Ent. 6088 – Pedido da Comissão de Festas do Divino Espírito Santo do 

Pico da Urze, solicitando a cedência de um palco e um quiosque hexagonal. 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 o ato 

praticado pelo Vereador Paulo Lima. (224/2022/CMAH)----------------------------------- 

2.19. Ent. 6675 – Pedido do Centro Hípico da Ilha Terceira, solicitando a cedência 

de um quiosque hexagonal, para as jornadas do Campeonato Dressagem da 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 do Regulamento Municipal de Incentivo 

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

ratificou o ato praticado pelo Vereador Paulo Lima. (225/2022/CMAH)-------------- 

2.20. Ent. 3271 – Pedido da Direção Regional da Educação, solicitando apoio para 

o concurso “Desafio Kahoot – História, Cultura e Geografia dos Açores e Azoes Quiz”.  

Para ratificação da atribuição dos seguintes apoios, 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. --------------------------------------------------------------- 

Vencedor: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 sweatshirt do município + 1 livro sobre a Serra de Santa Bárbara + 1 banda 

desenhada de José Ruy; ------------------------------------------------------------------------------ 

Primeiros lugares de cada categoria: -------------------------------------------------------------- 
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1 livro "Angra Agora" com fotografias do concelho + 1 T-Shirt do município + 1 caneca 

do município + 1 caneta do município; ------------------------------------------------------------ 

Segundos e terceiros lugares de cada categoria: ---------------------------------------------- 

1 livro de banda desenhada + 1 T-Shirt do município + 1 caneca do município + 1 

caneta do município. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

praticado pela Vereadora Fátima Amorim. (226/2022/CMAH)---------------------------- 

2.21. Ent. 4614 - Pedido da Associação Cultural Angrajazz, solicitando apoio na 

cedência dos seguintes espaços/equipamentos, para realização do Dia Internacional 

de Jazz 2022: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grande Auditório do Centro Cultural nos dias 28, 29 e 30 de abril; ---------------------- 

- Carrinha com condutor nos dias 29 e 30 de abril; -------------------------------------------- 

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 o ato praticado pelo Vereador Guido Teles. (227/2022/CMAH)------------- 

2.22. Ent.  6909 - Pedido da Associação Casa da ilha Graciosa na Terceira, 

solicitando apoio na cedência de sala no Centro Cultural e de Congressos de Angra 

do Heroísmo, no dia 14 de abril, para realização de assembleia geral. 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 o ato 

praticado pelo Vereador Guido Teles. (228/2022/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 

3.1. Ent. 5678 - Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando 

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

isenção de taxas, para a realização do Campeonato Açoreano de Hóquei em Patins 
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SUB19, nos dias 27 a 29 de maio, das 11h00 às 13h00. Para deliberação do órgão 

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

75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos conjugados da alínea d) do artigo 

5.º, alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo 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, autorizou este 

pedido. (229/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Ent. 15031 - Pedido do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, solicitando 

apoio na cedência do Foyer do Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo, pelo período de dois meses, com início a 5 de junho, para realização de 

exposição. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) 

e u) do n.º 1 do artigo 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. (230/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.3. Ent. 5861 - Pedido da Direção Regional do Desporto, solicitando apoio na 

cedência do Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo, no dia 6 de maio, para realização de evento. Para deliberação do órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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. (231/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------- 

3.4. Ent. 3625 - Pedido do LREC - Laboratório Regional de Engenharia Civil, 

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

Congressos de Angra do Heroísmo, de 25 a 27 de maio, para realização de 

workshop, bem como transporte da comissão organizadora do evento, composta por 

6 elementos e dos 4 oradores convidados. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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. 

(232/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5. Ent. 5312 – Pedido da Comissão de Festas de Santo António – São Mateus 

da Calheta, solicitando a cedência de um quiosque hexagonal destinado àquelas 

Festas. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e 
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u) do n.º 1 do artigo 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. (233/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.6. Ent. 3202 - Pedido da Cooperativa Praia Cultural, solicitando o apoio através 

da cedência da máquina de manutenção dos relvados sintéticos e respetivo 

operador, para a realização de uma manutenção especializada, dos relvados 

sintéticos sob a gestão do Município da Praia da Vitória (Fontinhas, Lajes, Municipal 

e Vilanova), a previsão de início das mesmas, está para as últimas duas semanas de 

abril. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) 

do n.º 1 do artigo 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. (234/2022/CMAH)-----------------------------------  

3.7 Ent. 1788 - Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, solicitando o apoio 

através da cedência da máquina de manutenção dos relvados sintéticos e respetivo 

operador, para a realização de uma manutenção especializada, do relvado sintético 

do Complexo Desportivo João Paulo II. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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. 

(235/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.8. Ent. 4745 – Pedido do Judo Clube de São Carlos, solicitando apoio destinado 

aos transportes necessários para receber as comitivas do “Torneio das Renas 2022”. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €125,00. Para deliberação do órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 (€125,00). (236/2022/CMAH)-------------------------------- 

3.9. Ent. 17496 – Pedido da Fisio 3 – Clínica André Costa, solicitando uma 

indemnização, na sequência da obra de reabilitação da Rua do Palácio, por danos 

colaterais provocados na atividade daquela empresa. Propõe-se a atribuição de uma 

indemnização no valor de €3.900,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A 
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Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir uma indemnização no 

valor proposto (€3 900,00). (237/2022/CMAH)------------------------------------------------- 

3.10. Ent. 3921 – Pedido de Tiago Francisco Rodrigues Toste, solicitando apoio 

para a edição do CD “Viola da Terra de 15 cordas”. 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 artigo 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). (238/2022/CMAH)--------------------------------------------------------- 

3.11. Ent. 3948 – Pedido de Frederico Cardoso Duarte, solicitando apoio para a 

edição do CD “25 Anos de Palha d’Aço”. 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 artigo 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). 

(239/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.12. Ent. 3868 – Pedido da Associação de Ciclismo dos Açores – Delegação da 

Terceira, solicitando apoio para realização da Taça Total Bike BTT-XCO 2022 – Ilha 

Terceira. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €600,00. Para deliberação 

do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 (€600,00). (240/2022/CMAH)------- 

3.13. Ent. 2645 – Pedido de Tiago Filipe Costa Lima, solicitando apoio para a edição 

do CD “Tiago Lima”. 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 

artigo 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). 

(241/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

3.14. Ent. 3470 – Pedido de Tânia Marisa Cordeiro Ferreira, solicitando apoio para 

a edição da obra “Conta-me: Contos Curtos que Retratam Quotidianos”. Propõe-se 
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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 artigo 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). (242/2022/CMAH)-------------------------------------------- 

3.15. Ent. 3749 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para a 

edição da obra “Clérigos Rocha de Borba”. 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 artigo 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).  (243/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------------- 

3.16. Ent. 3776 – Pedido de José Liduíno Melo de Borba, solicitando apoio para a 

edição da obra “Armazém Zeferino – 150 Anos”. 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 artigo 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). (244/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------------- 

3.17. Ent. 4468 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Angra do Heroísmo, solicitando apoio destinado às despesas inerentes às 

comemorações dos 100 anos da instituição. Propõe-se a atribuição de um apoio no 

valor de €4.250,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 

(€4.250,00). (245/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------------- 

3.18. Ent. 2328 – Pedido da Associação para o Desenvolvimento do Atlantic 

International Research Centre, solicitando apoio destinado à despesa inerente aos 

transportes para o evento “Atlantic Innovation Week”. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €2.109,40. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

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

e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A 
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Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor 

proposto (€2 109,40). (246/2022/CMAH) -------------------------------------------------------- 

3.19 Ent. 21471 – Pedido da Casa do Benfica na Ilha Terceira, solicitando apoio 

destinado às despesas inerentes à “1.ª Gala da Casa do Benfica da Ilha Terceira”. 

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 artigo 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). (247/2022/CMAH) -------------------------------- 

3.20. Ent. 5931 – Pedido do Terceira Automóvel Clube, solicitando apoio destinado 

à deslocação do grupo Honda mini trail/monkey Açores, a fim de participar numa 

viagem pela Estrada Nacional 2, no Continente Português. 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 artigo 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). (248/2022/CMAH)----------------------------------------------------------- 

3.21. Ent. 86 - Pedido da Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de 

Escutas 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 artigo 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. 

(249/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.22. Ent. n.º 5640 - Pedido da Associação Portuguesa de Celíacos, solicitando 

apoio na cedência de sala no Centro Cultural e de Congressos de Angra do 

Heroísmo, no dia 24 de abril, para realização de evento. Para deliberação do órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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(250/2022/CMAH)----------------------------------------------------------------------------- 
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3.23. Ent. 4230 – Pedido de Tiago da Silva Santos Costa, solicitando apoio para a 

edição do livro "Menino Desenho". 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 artigo 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). 

(251/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.24. Ent. 5744 - Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando as 

Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a 

realização do I Torneio Apneia Indoor Ilha Terceira -CNAH, no dia 28 de maio de 

2022. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) 

do n.º 1 do artigo 33.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) o n.º 1 do artigo 6.º e n.ºs 2 a 6 do 

mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais 

e n. º 2 o artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido. (252/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.25. Ent. 6716 - Pedido do Sport Club Angrense Veteranos, solicitando utilização 

do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, 

para a realização de um intercâmbio com os Veteranos de Óbidos, no dia 24 de abril, 

das 09h00 às 14h00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem 

como nos termos conjugados da alínea d) do artigo 5.º, alínea d) o n.º 1 do artigo 6.º 

e n.ºs 2 a 6 do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações 

Desportivas Municipais e n.º 2 o artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. (253/2022/CMAH)-- 

3.26. Ent. 17166 – Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da 

Ribeirinha, solicitando apoio para as obras de remodelação do interior da sede 

daquela Sociedade, nomeadamente, pisos 0 e 1. Propõe-se a atribuição de um apoio 

no valor de €43 500,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 

das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 

(€43.500,00). (254/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------- 
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3.27. Ent. 6467 – Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

solicitando apoio para realização do evento “Wine in Azores 2021/2022”. Propõe-se 

a atribuição de um apoio no valor de €25 000,00. Para deliberação do órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 (€25 000,00). (255/2022/CMAH)---------------------------- 

3.28. Ent. 6265 - Pedido da Associação Nascer e Crescer Feliz, solicitando apoio 

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

Heroísmo, no dia 19 de novembro, para realização de evento. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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. (256/2022/CMAH)----------------------------------------------------------------------------  

3.29. Ent. 5326 – Pedido de Lisandra Martins em nome do Grupo de Teatro 

Alpendre, solicitando a cedência do Grande Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo, para o dia 11 de junho de 2022, tendo em vista 

a realização da festa final de ano de ballet e dança criativa. Para deliberação do 

órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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. (257/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------------------  

3.30. Ent.15066 - Pedido do Sport Clube "Os Leões", 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 

artigo 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. (258/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.31. Ent.15063 - Pedido do Sport Clube "Os Leões", 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 

artigo 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 
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unanimidade, autorizou este pedido. (259/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.32. Ent.15061 - Pedido do Sport Clube "Os Leões", 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 

artigo 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. (260/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.33. Ent. 15065 - Pedido do Sport Clube "Os Leões", 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 

artigo 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. (261/2022/CMAH)----------------------------------- 

3.34. Ent. 15057 - Pedido do Sport Clube "Os Leões", 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 

artigo 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. (262/2022/CMAH)----------------------------------- 

4. Apoios aos clubes desportivos e atletas individuais 

4.1. Int. 1328 – Atribuição de apoio financeiro e em espécie, a cada um dos 18 clubes 

desportivos e 20 atletas individuais. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 proposta de 

atribuição dos apoios em causa. Os casos negativos devem ser analisados na 

próxima reunião da Câmara. (263/2022/CMAH)---------------------------------------------- 

5. VII Concurso Municipal de Licores Tradicionais da Ilha Terceira e Bolos 

Decorados – atribuição de apoios 

5.1. Int. 761 – Atribuição de um apoio de €200,00 a cada um dos centros de convívio 

aderentes ao “VII Concurso Municipal de Licores Tradicionais da Ilha Terceira 

e Bolos Decorados”, tendo em conta que na data em que o evento ocorreu as 
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condições atmosféricas eram desfavoráveis, estando presentes apenas quatro 

centros de convívio. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 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 os apoios em causa. 

(264/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Protocolos e contrato de comodato 

6.1. Ent. 4315 – Protocolo a celebrar com a Cáritas da Ilha Terceira, tendo em vista 

assegurar o apoio ao funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

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

€9.906,15. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) 

e u) do n.º 1 do artigo 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 este protocolo. (265/2022/CMAH)-------------------------------- 

6.2. Int. 1597 – Renovação dos protocolos de integração de infraestruturas no 

Parque Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo, nos termos da cláusula 

oitava dos respetivos protocolos, dos seguintes recintos: Campo de Futebol da 

Ribeirinha; Campo de Futebol do SC Barreiro; Campo de Futebol de São Mateus da 

Calheta; Campo de Futebol do SC Os Leões; Campo Pequeno de Futebol do ISSA, 

IPRA; Campo Pequeno de Futebol de São Bartolomeu de Regatos e Pavilhão 

Multiusos de Pedro Francisco. Para deliberação do órgão executivo municipal, nos 

termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - 

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a renovação destes protocolos. 

(266/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3. Ent. 20129 – Contrato de comodato a celebrar com a Azores DX Group, no 

sentido de ceder, a título gratuito, a casa no interior do Forte do Negrito. Para 

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

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

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

Sobre este processo a Vereadora Brites Cunha entende que, apesar de se tratar de 

uma regularização de um processo que havia sido tratado verbalmente com a Junta 

de Freguesia já há um ano, nestas matérias devem ser as entidades proprietárias 
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dos imóveis a decidir sobre o uso a dar aos mesmos. ---------------------------------------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este contrato de comodato. 

(267/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4. Int. 6466 – Atribuição de apoios às escolas, para efeitos de execução de 

Atividades e Projetos Pedagógicos e de combate à exclusão social: --------------------- 

1-Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade: €8 330,22; -------------------------- 

2-Escola Básica Integrada dos Biscoitos: €1 50000; ------------------------------------------ 

3-Escola Básica e Secundária Tomás de Borba: €10 929,37; ------------------------------- 

4-Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond: €11 350,00; ------------------ 

5-Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo: €1 548,79; ----------------------------- 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 8.º dos 

Regulamentos de Concessão de apoios às atividades e projetos pedagógicos e de 

Combate à Exclusão Social e Prevenção do Abandono Escolar e do Regulamento 

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

unanimidade, aprovou a atribuição dos apoios em causa. (268/2022/CMAH)----- 

7. Contratos interadministrativos 

7.1. Int. 1447 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia das Doze Ribeiras, o qual tem por objeto a delegação de competências, 

tendo em vista a pavimentação da zona envolvente do antigo posto de leite. 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 contrato interadministrativo. (269/2022/CMAH)----------- 

7.2. Int. 1512 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia da Serreta, o qual tem por objeto a delegação de competências, tendo 

em vista a reabilitação de habitações sociais propriedade 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 contrato interadministrativo. (270/2022/CMAH)----------- 

7.3. Ent. 3176 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Santa Luzia, o qual tem por objeto a delegação de competências 
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tendo em vista a pavimentação da zona em bagacina do Parque Infantil daquela 

Freguesia, para alteração do objeto do contrato celebrado em 8 de abril de 2021, o 

qual visava a requalificação do ringue do campo de futebol. 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 contrato interadministrativo. (271/2022/CMAH)----------------------- 

7.4. Ent. 3828 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia de São Pedro, o qual tem por objeto a delegação de competências tendo 

em vista: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Remoção de infestantes e reflorestação da escarpa junto à bacia de retenção das 

Bicas de Cabo Verde; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Reconstrução de espaço público em ruínas na Penha de França. ---------------------- 

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 contrato interadministrativo. 

(272/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

7.5. Ent. 3846 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia da Serreta, tendo em vista a finalização do projeto previsto no contrato 

celebrado em 8-04-2021, respeitante à construção de três abrigos para passageiros. 

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 contrato interadministrativo. 

(273/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

7.6. Ent. 5650 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a finalização do projeto previsto no 

contrato celebrado em 8-04-2021, respeitante ao início da construção das casas de 

banho na zona de campismo e manutenção de património. 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 contrato interadministrativo. (274/2022/CMAH)----------------------------------------- 

7.7. Ent. 6154 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara, tendo em vista a finalização do projeto previsto no 
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contrato celebrado em 5-07-2021, respeitante à impermeabilização, pelo interior, da 

segunda célula do reservatório de água. 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 

contrato interadministrativo. (275/2022/CMAH)--------------------------------------------- 

7.8. Ent. 6154 – Minuta de primeira adenda ao contrato programa celebrado com a 

Junta de Freguesia de Santa Bárbara, referente ao apoio para arranjo da parte B 

do antigo reservatório. 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 minuta de contrato programa. 

(276/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

7.9. Ent. 6423 - Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a aquisição de terrenos na zona 

do Refugo a fim de reverter para o domínio público, no âmbito da criação de lugares 

de estacionamento público. 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 contrato 

interadministrativo. (277/2022/CMAH) ---------------------------------------------------------  

7.10. Ent. 5617 - Minutas de contratos interadministrativos a celebrar com a Junta 

de Freguesia de São Bento, tendo em vista o seguinte: ----------------------------------- 

a) Manutenção exterior da antiga Escola Primária de São Luís e respetivo ringue. --- 

b) Pintura e manutenção exterior do edifício do Centro Social de São Bento, utilizado 

para como apoio a atividades de interesse cultural relevante para o Município, como 

o “Angra em Festa”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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 contrato interadministrativo. 

(278/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Projeto de contenção do claustro do antigo convento de Santo António dos 

Capuchos 
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8.1. Ent. 4306 – E-mail da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento, a enviar 

comunicação da Direção Regional da Cultura, sobre o Projeto de contenção do 

claustro do antigo convento de Santo António dos Capuchos. Para análise em 

reunião do executivo municipal. - A Câmara Municipal, analisou o assunto. 

(279/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Carteira de empréstimos do Município  

9.1. Int. 1479 – Carteira de empréstimos do Município de Angra do Heroísmo. Para 

análise em reunião do executivo municipal. ----------------------------------------------------- 

No que diz respeito à carteira de empréstimos a Vereadora Fátima Amorim informou 

que o assunto vem à reunião para se analisar a eventual liquidação dos empréstimos 

e a venda das habitações sociais que lhes estão associadas. Referiu que numa 

primeira abordagem os moradores não manifestaram grande interesse na aquisição. 

O Presidente informou que a questão é complexa, uma vez que de acordo com o 

contrato existente com o Governo Regional, a Região tendo por base os contratos 

existentes com o Instituto Nacional de Reabilitação Urbana, que suporta o 

empréstimo, ao proceder à venda das habitações o valor terá de reverter 

naturalmente para a Região, mas se se deixar terminar o empréstimo o valor da 

venda reverte para a autarquia.---------------------------------------------------------------------- 

Por outro lado, referiu que a alienação das moradias permitiria tornar os moradores 

proprietários das casas e retiraria o peso da manutenção das habitações do erário 

público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia entende que se trata de equilíbrio difícil de gerir entre a 

oferta de habitação social e o custo de manutenção do parque habitacional existente, 

também entende que a atual conjuntura não é propícia ao investimento por parte das 

famílias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha entende que não havendo interesse na aquisição das 

moradias, a Câmara não perde nada em manter os empréstimos considerando o 

valor do juro pago. Por outro lado, propôs que se faça uma experiência com um 

empréstimo com o valor mais baixo, para aferir a resposta por parte dos moradores.- 

- A Câmara Municipal, analisou o assunto. (280/2022/CMAH)-------------------------- 

10. Doação de prédio 
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10.1. Ent. 13281 - Pedido efetuado pela Freguesia de São Sebastião, a solicitar 

apoio à esta Câmara para aquisição de um prédio designado de "Pico Manezinho" 

necessário para integrar no Trilho dos Fortes de São Sebastião integrando na 

presente proposta a doação de uma casa onde antigamente funcionou a "Mercearia 

do Sr. Frank Manezinho", na qual após doação deverá constar uma placa com o 

nome do antigo proprietário. À Câmara Municipal para aceitação da doação do prédio 

sito na Rua da Misericórdia, n.º18, freguesia de São Sebastião, descrito na 

Conservatória do Registo Predial com os n.ºs 110 e 3227 e inscrito na matriz predial 

urbana sob os artigos 339º e 942º, da referida freguesia, à qual se atribui o valor de 

€ 41 653,72(quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e três euros e setenta e dois 

cêntimos), nos termos da alínea j) do n,º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12/09. 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aceitou a doação do prédio em causa. 

(281/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Documentos para conhecimento 

11.1. Int. 1435 – Balanço Social da Câmara Municipal relativo ao ano de 2021. 

Para conhecimento do órgão executivo municipal, bem como do órgão deliberativo 

municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. O documento vai ser 

enviado também para conhecimento, enviar para a Assembleia Municipal. ------ 

11.2. Ent. 5868 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo quatro Votos de Congratulação pelo Centenário da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. Para conhecimento 

e envio à Assembleia Municipal também para conhecimento. - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento. O documento vai ser enviado também para 

conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------- 

11.3 Ent. 6648 – Ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional 

dos Açores, agradecendo pelo contributo e disponibilidade na iluminação dos 

edifícios municipais de cor azul, bem como a divulgação nas redes sociais no mês 

de março, no âmbito da campanha “Março Azul”. Para conhecimento do órgão 

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

11.4. Int. 1650 – Sétima alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

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

- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------- 
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Angra do Heroísmo, 14 de abril de 2022. --------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 


