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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 

ATA N. 9/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA VINTE E DOIS 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 ------------------------------------ 

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

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

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

VEREADORA  -------------------------------------------------------------------------- 
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No dia vinte e dois 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltou devido a encontra-se em período de gozo de férias o Vereador Guido de Luna 

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

Pelas 14:30 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.---- 

 

 

Antes da ordem do dia 

 

No período antes da ordem do dia o Presidente deu conhecimento do guia turístico 

“Terceira – A alma dos Açores”, da coleção de guias de destinos Foge Comigo, por 

contratação desta Câmara Municipal. Realçou que se trata do primeiro guia 

concebido por uma empresa da especialidade sobre a Terceira. -------------------------- 

Informou ainda que se encontra em fase de conclusão um guia em francês da 

coleção de guias de viagem Petit Futé, também contratado pela Câmara Municipal.- 

O Vereador Paulo Lima informou que o Municipio foi galardoado, enquanto entidade 

gestora de serviços de abastecimento público de água, com o selo de qualidade de 

água para consumo humano 2021, pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 

e Resíduos dos Açores – ERSARA, no passado dia 10 de abril, na cidade da Horta. 

 

APROVAÇÃO DE ATAS 

 

1. Aprovação da ata n.º 8 da reunião ordinária de 14-04-2022. A Ata foi aprovada 

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

 

RATIFICAÇÕES 
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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. 954 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de São Bartolomeu de Regatos, 

para o dia 30-04-2022, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta 

Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do 

Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade.(282/2022/CMAH)---------------------------------------------- 

 

2.2. Ent. 1366 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de Altares, para o dia 23-04-2022, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade.(283/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. Ent. 1603 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira 

Automóvel Clube, para o dia 30 de janeiro de 2022, destinada a treino de karting, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (284/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 
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2.4. Ent. 2660 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno da 

Ilha Terceira - ATTIT, para os dias 11 e 12 de março de 2022, destinada ao Passeio 

todo-o-terreno “Longitude 027 - 2022”, para ratificação do ato praticado pelo 

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, 

alínea c) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(285/2022/CMAH)---------- 

 

2.5. Ent. 3015 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de S. Pedro, para o dia 24-04-2022, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (286/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

2.6. Ent. 3532 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira 

Automóvel Clube, para o dia 27 de fevereiro de 2022, destinada a treino de karting, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (287/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

2.7. Ent. 4926 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Todo-o-Terreno da 

Ilha Terceira - ATTIT, para os dias 8 e 9 de abril de 2022, destinada ao Passeio todo-

o-terreno “DESBRAVOS TT”, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta 

Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do 

Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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- A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (288/2022/CMAH)--------------------------------------------- 

 

2.8. Ent. 5080 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de Feteira, para o dia 25-04-2022, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (289/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

2.9. Ent. 5611 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira 

Automóvel Clube, para o dia 27 de março de 2022, destinada a prova de karting, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (290/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

2.10. Ent. 6271 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de S. Bento, para o dia 25-04-2022, 

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

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (291/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

2.11. Ent. 6339 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva, efetuado pela Associação Fontinhas Activa, 

para o dia 10 de abril de 2022, destinada à Prova de Ciclismo de Estrada – Clássica 

Abertura J. Aurora, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara 
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Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea c) do Regulamento 

Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. (292/2022/CMAH)---------------------------------------------------- 

 

2.12. Ent. 7028 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelos Sport Clube 

“Os Leões”, para os dias 16 e 30 de abril de 2022, destinada a música ambiente e 

atuação de DJ, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara 

Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento 

Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Edilidade. (293/2022/CMAH)---------------------------------------------------- 

 

2.13. Ent. 7068 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC - Terceira 

Automóvel Clube, para o dia 17 de abril de 2022, destinada a treino de karting, para 

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos 

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (294/2022/CMAH)------------------------------------------------------------------------ 

 

2.14. Ent. 7098 – Isenção de taxas, referente à licença para a realização de 

manifestação taurina, efetuada pela Freguesia de Cinco Ribeiras, para o dia 07-

05-2022, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, 

nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento Municipal de 

Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (295/2022/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

 

2.15. Ent. 7429 - Pedido da Associação de Atletismo da Terceira, solicitando o 

apoio através da cedência de três tendas pop-up, para a realização do Atleta 



7 
 

Completo Regional no Estádio João Paulo II, nos dias 23 e 24 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 Apoio a Atividades de 

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

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. (296/2022/CMAH)--------- 

 

2.16. Ent. 16081 – Contrato interadministrativo celebrado com a Junta de Freguesia 

da Vila do Porto Judeu, tendo em vista a aquisição de um imóvel em ruínas sito ao 

Refugo, para reverter para o domínio público, no valor de €51 350,00. Para ratificação 

do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, bem como dos 

artigos 117.º, 118.º e 120.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. A Câmara 

Municipal, com as abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP por razões 

técnico jurídicas, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade. (297/2022/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. 15064 - 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 

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. (298/2022/CMAH)------------------------------------------------------ 

 

3.2. Ent. 770 – Pedido do Clube Naval de São Mateus da Calheta, solicitando apoio 
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destinado à palamenta de jet-ski (coletes, fatos, botas, luvas, capacetes), bem como 

dois jet-skis. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €10.800,00. 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, com 5 votos a favor, 

tendo o Vereador Maurício Toledo se ausentado nos termos do CPA, deliberou 

atribuir um apoio no valor proposto (€10 800,00). (299/2022/CMAH)----------------- 

 

3.3. Ent. 1926 – Pedido do Cine – Clube da Ilha Terceira, solicitando apoio para 

aquisição de diverso equipamento para a sala de cinema da Recreio dos Artistas. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €3.585,45. Para deliberação do órgão 

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

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

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

um apoio no valor proposto (€3 585,45)(300/2022/CMAH)-------------------------------- 

 

3.4. Ent. 2344 – Pedido da Associação Cultural Cães do Mar – ACCM, solicitando 

apoio para a reparação do sistema de extração de humidade da sala de espetáculos 

da Recreio dos Artistas e instalação de duas barras fixas verticais. Propõe-se a 

atribuição de um apoio no valor de €3.087,30. 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. Em relação a esta matéria as Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha 

entendem que existem demasiado entidades a solicitar apoio para o edifício da 

Recreio dos Artistas, tendo a Vereadora Brites Cunha considerado que seria mais 

avisado ser a direção da entidade proprietária a fazer um inventário das 

necessidades e a fazer o pedido. O Presidente informou que a gestão da sala foi 

cedida às diversas organizações com objetos diferentes, mas que se trata de uma 

questão interna da entidade proprietária. --------------------------------------------------------- 

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

proposto (€3 087,30). (301/2022/CMAH) -------------------------------------------------------- 
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3.5. Ent. 2767 – Pedido da Venerável Ordem Terceira da Nossa Senhora do 

Carmo – Igreja do Colégio, solicitando apoio para obras de reabilitação, limpeza e 

reparação de dois Passos em Angra – Rua da Sé e Rua Carreira dos Cavalos. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €2.871,00. 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 Vereadora Brites Cunha referindo-se à importância histórica e valor patrimonial da 

igreja em causa, que considerou a mais bela do Município, entende que o Município 

tem de ser mais proactivo no combate às pragas, desde logo no controlo das 

pombas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Fátima Amorim informou que existe um programa de controlo de pragas 

que está a ser executado quinzenalmente no que se refere aos ratos, já no que 

concerne aos pombos informou que foi adquirido milho com contracetivo estando-se 

a aguardar a entrega para se iniciar a intervenção. Por outro lado, também se 

procedeu ao levantamento de prédios devolutos, para se notificar os proprietários 

para proceder à limpeza.------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposto. (€2 871,00). (302/2022/CMAH) ------------------------------------------------------- 

 

3.6. Ent. 3701 – Pedido da Venerável Ordem Terceira da Nossa Senhora do 

Carmo – Igreja do Colégio, solicitando apoio para colocação de grades de proteção 

em malha de aço inoxidável na Igreja do Colégio. Propõe-se a atribuição de um apoio 

no valor de €5.098,20. 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 (€5 

098,20). (303/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Protocolos 
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4.1. Ent. 20558 – Renovação de protocolo celebrado com a Delegação da Cruz 

Vermelha de Angra do Heroísmo, tendo em vista o apoio para o domínio das 

atividades de interesse municipal de natureza social, no apoio a eventos sociais, 

desportivos e outros. 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 a renovação deste protocolo. 

(304/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.2. Ent. 4349 – Pedido da Associação Regional de Criadores de Toiros de 

Tourada à Corda, solicitando apoio para realização do Arraial Taurino 2022. Propõe-

se a atribuição de um apoio no valor de €20.000,00, mediante a celebração de um 

protocolo. 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                                      

(€20 000,00). (305/2022/CMAH)--------------------------------------------------------------------- 

 

4.3. Ent. 5028 – Minuta de contrato programa com a Junta de Freguesia da 

Ribeirinha, tendo em vista o apoio para a substituição do soalho do Centro 

Recreativo da Ribeirinha – Casa da Lata, no valor de €1.864,70. Para deliberação do 

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

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

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

um apoio no valor proposto (€1 864,70). (306/2022/CMAH)------------------------------ 

 

4.4. Ent. 5730 – Minuta de segunda adenda ao contrato programa celebrado com a 

Junta de Freguesia das Doze Ribeiras, referente ao apoio para reflorestação do 

antigo Campo de Jogos daquela Freguesia. Para deliberação do órgão executivo 

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

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

Municipal.  A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta adenda ao 
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contrato. (307/2022/CMAH)-------------------------------------------------------------------------- 

5. Apoios aos clubes desportivos e atletas individuais 

 

5.1. 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 33º da Lei n.º 75/2013 de 

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

Municipal. Para esclarecimento. Adiado para a próxima reunião. (308/2022/CMAH)  

 

6. Pedido de parecer – Estatuto de Utilidade Pública 

 

6.1. Ent. 5882 – Pedido da Irmandade do Divino Espírito Santo de Bicas de Cabo 

Verde, 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. 

(309/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Regulamentos 

 

7.1. Int. 1769 – Regulamento Municipal de Apoio ao Estudo Acompanhado 

“Vamos Estudar!”. Para deliberação do órgão executivo municipal e submissão à 

aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos conjugados da alínea k), n.º 

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

de setembro. O ponto foi adiado para próxima reunião. (310/2022/CMAH)--------- 

 

7.1. Int. 1770 - Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento às Famílias 

do Concelho de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo 

municipal e submissão à aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos 

conjugados da alínea k), n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g), n.º 1 do artigo 25.º, ambos 
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da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. Após inclusão de alterações a Câmara 

Municipal, por unanimidade, concordou com este Regulamento e deliberou 

remeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, nos citados termos 

legais. (311/2022/CMAH)----------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

 

8.1. Int. 1750 – Proposta da segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal, tendo em vista a introdução de um posto de trabalho de técnico superior 

(área de Engenharia Agro-Florestal – Ramo de Desenvolvimento Rural), 

destinado ao Serviço de Saúde Pública Veterinária. Para deliberação do órgão 

executivo municipal, no sentido de submeter à Assembleia Municipal, para 

aprovação, nos termos da alínea o), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro. A Câmara Municipal, concordou com 3 votos a favor do Presidente e 

dos Vereadores do PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD e do CDS-PP, a 

alteração ao Mapa de Pessoal e deliberou remeter a mesma à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos citados termos legais. (312/2022/CMAH) --------------- 

 

9. Segunda revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 

Municipal 

 

9.1. Int. 1777 – Segunda revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da 

Câmara Municipal para 2022. De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e 

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

para deliberação do órgão executivo municipal e remessa ao órgão deliberativo 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha solicitaram esclarecimentos sobre a 

necessidade da presente revisão considerando que já havia sido feita uma operação 

no início do ano.---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que no início do ano fez-se uma transição de saldo por defeito 

com base no fluxo de caixa, e que só agora é possível fazer uma operação exata ao 
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cêntimo decorrente do trabalho de fecho do ano após a conclusão da prestação de 

contas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, concordou com 3 votos a favor do Presidente e dos 

Vereadores do PS e 3 abstenções vereadores do PSD e do CDS-PP, com a 

revisão e deliberou remeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos citados termos legais. (313/2022/CMAH) ----------------------------------------------- 

 

10. Documentos de prestação de contas – 2021 

 

10.1. Int 1809 - Documentos relativos à de prestação de contas da Câmara 

Municipal relativos ao exercício de 2021 para submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea l) do n.º 1 do 

art.º 25º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, organizados de acordo com as 

instruções do Tribunal de contas que constam da instrução 1/2019 de 6 de março, 

as quais se encontram elencadas no anexo II e integralmente elaborados. ----------- 

Os documentos de prestação de contas apresentam a seguinte informação: --- 

O balanço apresenta um ativo no montante de 172.881.311,60 euros, um património 

no valor de 161.500.607,05 euros e um passivo no valor de 11.380.704,55 euros.---- 

A demonstração dos resultados apresenta 29.935.379,68 euros de rendimentos e 

gastos no montante de 24.657.242,60 euros o que se traduz num resultado líquido 

de 5.278.137,08 euros.--------------------------------------------------------------------------------- 

A demonstração dos fluxos de caixa apresenta pagamentos no total de 

29.526.134,20 euros e recebimentos no montante de 29.209.467,54 euros.------------ 

Os mapas de desempenho orçamental refletem um total de despesa paga de 

29.335.597,98 euros de receita liquidada de 28.976.793,74 euros.------------------------ 

O saldo inicial de operações de tesouraria ascendia a 270.149,16 euros enquanto o 

saldo inicial de operações orçamentais ascendia a 5.183.863,98 euros. O saldo final 

de operações de tesouraria ascende a 297.770,04 euros e 4.839.576,34 euros.------ 
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O valor do saldo de gerência para 2022 é de 5.137.346,38 euros, este valor é refletido 

no balanço e na demonstração dos fluxos de caixa o qual se decompõe por opera-

ções de tesouraria, execução orçamental. Devido à transição para SNC-AP, este 

mapa (demonstração de fluxos de caixa), não considera como saldo de caixa e equi-

valentes de caixa o valor referente a depósitos a prazo (3.080.298,73 euros), exis-

tentes no início do período. No entanto este valor existe à data de 31 de dezembro 

de 2021, nas contas do Município.------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou que a conta comparativamente com o ano de 2019 é pior, no 

entanto, comparando com 2020 em que os resultados financeiros foram negativos, 

tendo agora um resultado positivo em mais de dois milhões de euros.------------------- 

Assinalou também a redução da dívida e que a despesa corrente aumentou com o 

pessoal devido ao reposicionamento das carreiras, de resto a prestação de contas é 

positiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O resultado líquido é (5.278.137,08) e este valor é o resultado transitado.--------- 

 A Câmara Municipal, com 3 votos a favor do Presidente e dos Vereadores do 

PS e 3 abstenções vereadores do PSD e do CDS-PP, aprovou a prestação de 

contas e deliberou remeter a mesma à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, nos citados termos legais.(314/2022/CMAH)---------------------------------- 

 

11. Documentos para conhecimento 

 

11.1. Ent. 7240 – Ofício da TERAMB, EM, remetendo o Relatório de Gestão e Contas 

do exercício de 2021. Para conhecimento do órgão executivo e deliberativo também. 

– A Câmara Municipal tomou conhecimento. A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou vai ser enviado à Assembleia Municipal também para conhecimento.- 

 

11.2. Ent. 7453 - Relatório anual de atividades e avaliação de 2021 da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo. Para conhecimento e 

remessa à Assembleia Municipal, também para conhecimento, nos termos da alínea 

j) do artigo 18.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99 

de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º 26/2018 de 5 de julho). - A Câmara tomou 
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conhecimento e deliberou ser enviado à Assembleia Municipal também para 

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

 

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

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e quinze 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, 22 de abril de 2022. --------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 


