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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 

ATA N. 10/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA SEIS DE MAIO 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 ------------------------------------ 

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

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

 

MEMBROS AUSENTES: 

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

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

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

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

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

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

VEREADOR  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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No dia seis de maio 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Faltou, devido a representação oficial da Edilidade o Vereador Guido de Luna da 

Silva Teles, o qual não foi substituído.-------------------------------------------------------------- 

 

Período antes da ordem do dia 

No período antes da ordem do dia o Presidente deu conta das matérias tratadas na 

recente reunião da Associação de Municípios, nomeadamente, as questões 

relacionadas com o Orçamento de Estado, a delegação de competências nas 

autarquias e a distribuição financeira em função dos resultados dos Censos 2021. – 

Referiu que, em relação às transferências do Estado para o Município de Angra do 

Heroísmo, verificou-se um acréscimo, não por ter havido aumento da população, mas 

porque o decréscimo foi menos acentuado do que em outros municípios do país. --- 

Por outro lado, disse que a situação mais preocupante é o processo de 

regionalização que está a decorrer, via delegação de competências para os 

municípios e para os agrupamentos dos municípios, e que não se aplica às Regiões 

Autónomas, por falta de legislação própria, pelo que disse temer pelo futuro do 

financiamento no que se refere às matérias transferidas. Também demonstrou 

preocupação em relação à participação municipal nas receitas do IVA, porque o 

Governo Regional é que está a receber o IVA e não há legislação regional sobre o 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha entende que a aplicação do sistema nacional na Região 

não é adequada uma vez que as matérias delegadas são competência do Governo 

Regional, por outro lado, entende que o peso das matérias que estão a ser delegadas 

são excessivas e demasiado complexas para serem transferidas para os municípios.  

  

APROVAÇÃO DE ATAS 

1. Aprovação da ata n.º 9 da reunião ordinária de 22-04-2022. A ata foi aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 6908 - Pedido do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, solicitando 

utilização de uma pista das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva 

isenção de taxas, para a realização de treinos regulares da secção de apneia, todas 

as sextas-feiras, do 12h30 às 13h30. Para ratificação do órgão executivo municipal 

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

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

a 6 do mesmo art.º do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas 

Municipais e n.º 2 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Vereador Guido Teles. (315/2022/CMAH)------------------------------------------------------- 

2.2. Ent. 6955 - 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 treino, no dia 12/04/2022, das 9h30 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 art.º 5.º, alínea c) 

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

Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de 

Taxas. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo 

praticado pelo Vereador Guido Teles. (316/2022/CMAH)---------------------------------- 

2.3. Ent. 6910 – Pedido da Junta de Freguesia de São Bento, solicitando a 

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Paulo 

Lima. (317/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------------- 

2.4. Ent. 7482 – Pedido do Museu de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência e 

instalação de cinco quiosques e de um palco. Para ratificação do órgão executivo 

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

do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. (318/2022/CMAH)---------------------------------------------------- 

2.5. Ent. 8011 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando o 

empréstimo do projetor a ser utlizado na sessão “Tertúlia de Investigadores”. Para 

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

75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de 

Interesse Municipal. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (319/2022/CMAH)--------- 

2.6. Ent. 8092 – Pedido do Instituto Açoriano de Cultura, solicitando o empréstimo 

de 22 cavaletes, para utilização na exposição “Ultramar na Pele”. Para ratificação do 

órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 

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

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

praticado pelo Presidente da Edilidade. (320/2022/CMAH)------------------------------- 

2.7. Ent. 8207 – Pedido da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Angra do Heroísmo, solicitando a cedência de absorvente de hidrocarbonetos. 

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

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

de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (321/2022/CMAH)--------- 

2.8. Ent. 8271 – E-mail da ERSARA, solicitando uma sala do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo, para realização da 2.ª edição da iniciativa 

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Paulo 

Lima. (322/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------------- 

3. Orçamento Participativo – projetos vencedores 

3.1. Ent. 5339 – Informação referente aos projetos vencedores do Orçamento 

Participativo de Angra do Heroísmo (OPAH) 2022, nos domínios da Juventude, 

Ação Social e Outras Áreas. Para ratificação do órgão executivo municipal o reforço 

da dotação no domínio “Outras Áreas”, nos termos do n.º 13 do artigo 9.º do 

Regulamento Municipal do OPAH. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(323/2022/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

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

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

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

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

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas 

4.1. Ent. 2255 – Pedido da Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira, no 

sentido de ser atualizado o montante do apoio a atribuir no corrente ano, relativo às 

despesas com recursos humanos, tendo em conta o aumento do salário mínimo. 

Assim, propõe-se ao órgão executivo municipal, a revogação da deliberação n.º 184 

de 18-03-2022, na qual foi concedido o apoio para recursos humanos no valor de 

€34 137,98 e que seja deliberado atribuir €36 509,08, nos termos propostos. 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 revogar a citada deliberação e atualizar o valor para                                  

€36 509,08. (324/2022/CMAH)----------------------------------------------------------------------- 

5. Protocolos e contratos 

5.1. Ent. 2271 – Protocolo a celebrar com a Associação Cultural do Porto Judeu, 

tendo em vista apoiar nas despesas inerentes à organização do Festival de Bandas 

Filarmónicas do Porto Judeu 2022. Para deliberação do órgão executivo municipal 
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nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o protocolo. (325/2022/CMAH)- 

5.2. Ent. 4839 – Protocolo a celebrar com a Freguesia de Santa Cruz da Praia da 

Vitória, tendo por objeto a cooperação financeira para fazer face aos encargos 

inerentes à opção técnica funerária de cremação por residentes no concelho de 

Angra do Heroísmo. 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 o protocolo. (326/2022/CMAH)--------------- 

5.3. Ent. 7242 – Protocolo de cooperação com a Secretaria Regional do Ambiente 

e Alterações Climáticas, tendo em vista regular as obrigações das partes 

intervenientes na instalação, manutenção e funcionamento de máquina/s de logística 

reversa instalada/s no concelho de Angra do Heroísmo, no âmbito da implementação 

de um sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas na Região 

Autónoma dos Açores. 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 o protocolo. (327/2022/CMAH)--------------- 

5.4. Ent. 2135 – Minuta de contrato programa a celebrar com a Freguesia de São 

Bento, tendo em vista a realização de arranjos exteriores nos edifícios ocupados 

pelo COFIT, pela AJITER e quatro casas de cariz social pertencentes àquela Junta 

de Freguesia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas 

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

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

unanimidade, aprovou o contrato programa. (328/2022/CMAH)------------------------ 

5.5. Ent. 6525 – Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara, o qual tem por objeto a delegação de competências 

para o licenciamento urbanístico do prédio sito na Canada dos Terreiros, daquela 

Freguesia, com três habitações sociais. 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 a minuta de contrato 

interadministrativo. (329/2022/CMAH)----------------------------------------------------------- 
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6. Abertura de procedimento concursal – emissão de parecer 

6.1. Int. 1750 – Informação para emissão de parecer à abertura de procedimento 

concursal comum para a contratação por tempo indeterminado de técnico 

superior – área de engenharia agro-florestal – ramo de desenvolvimento rural, 

com alargamento da área de recrutamento a trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado ou determinável, ou a candidatos sem 

relação pública previamente estabelecida. Para deliberação nos termos do n.º 4 do 

artigo 30.º da Lei n.º 35/2014 de 22 de junho. A Câmara emitiu parecer positivo 

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

dos vereadores do PDS e do CDS-PP. (330/2022/CMAH)--------------------------------- 

7. Acordo EVT 

7.1. Ent. 3339 - 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 8.º aditamento ao Acordo referente às Carreiras Urbanas 

147 (Interparques) e 148 (Corpo Santo/Hospital), para assegurar a isenção da 

tarifa referente aos antigos combatentes. A Câmara Municipal, por unanimidade, 

aprovou a proposta. (331/2022/CMAH)---------------------------------------------------------- 

8. Apoios aos clubes desportivos e atletas individuais 

8.1. 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 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. 

O assunto foi adiado para a próxima reunião. (332/2022/CMAH)---------------------- 

9. Pedido de parecer – Estatuto de Utilidade Pública 

9.1. Ent. 8218 – Pedido da Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL, solicitando 

parecer da Edilidade para efeitos de Estatuto de Utilidade Pública. Para deliberação 

do órgão executivo municipal nos termos do artigo 8.º, n.º 1 alínea d) da Lei n.º 

36/2021 de 14 de junho. A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir 

parecer favorável quanto ao pedido em causa. (333/2022/CMAH)--------------------- 
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10. Documentos para conhecimento 

10.1. Ent. 7622 – E-mail da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

remetendo parecer sobre o POTRAA . Para conhecimento do órgão executivo 

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

10.2. Ent. 8408 – E-mail da Associação de Municípios da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo proposta de parecer a remeter à Comissão de Economia da 

ALRAA, sobre o POTRAA.  Para conhecimento do órgão executivo municipal. A 

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

10.3. Ent. 7829 – E-mail do Serviço de Desporto da Ilha Terceira, agradecendo 

pelo apoio para a manutenção do relvado sintético. Para conhecimento do órgão 

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

10.4. Ent. 7980 – E-mail da Direção Regional da Agricultura, agradecendo pela 

colaboração e apoio, bem como cedência de material, aquando da realização da 

primeira Feira Açores Animais de Companhia. Para conhecimento do órgão executivo 

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

10.5. Ent. 8072 – E-mail dos Lions Clube Terceira – Ilha Terceira, agradecendo 

pela forma cordial e extraordinária generosidade com que foram recebidos por 

ocasião da visita à Ilha Terceira da Ex.ma Governadora do Distrito 115 Centro/Sul, 

integrado no Distrito Múltiplo 115, Portugal do Lions Clubs International. Para 

conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara Municipal tomou 

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

10.6. Ent. 8220 – Ofício do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração 

de Jesus, agradecendo pela cedência das Piscinas Municipais para realização de 

sessões de psicomotricidade. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A 

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

10.7. Ent. 8384 – Ofício da Inspeção Regional do Trabalho, agradecendo pela 

cedência do Teatro Angrense, aquando do seminário de comemoração do Dia 

Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. 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 onze horas 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, 6 de maio de 2022. --------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 


