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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 

ATA N. 12/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

(Contém     folhas) 

MEMBROS PRESENTES: 

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

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

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

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

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

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

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

 

MEMBROS AUSENTES: 

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

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

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

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

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

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

VEREADORA  Brites Baldaya do Rego Botelho Mendonça Cunha ------------------ 
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No dia três 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 9:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião.------ 

Faltou devido a representação oficial da Edilidade a Vereadora Fátima da Conceição 

Lobão Santos da Silveira Amorim, a qual não foi substituída.-------------------------------- 

O Vereador Maurício Manuel Lima Toledo não pode estar presente, sendo substituído 

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

A Vereadora Brites Baldaya do Rego Botelho Mendonça Cunha também não pode 

estar presente, sendo substituída por Pedro Jorge Escórcio Fins.------------------------- 

 

Período antes da ordem do dia 

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que as transferências do 

Estado do corrente ano se fizeram com base nos resultados dos Censos 2021, que 

por via do decréscimo demográfico levou à redução substancial, para algumas 

autarquias, das referidas transferências. No que se refere ao Município de Angra do 

Heroísmo, não há razões para preocupações, houve um acréscimo nas 

transferências. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à reunião com o Arquiteto Siza Vieira sobre as opções de mobiliário e de 

musealização da Evoke-it para o Centro Interpretativo, ficaram de se encontrar as 

duas empresas para coordenarem uma solução conjunta sobre a matéria. ------------- 

Por último, informou que a Vereadora Fátima Amorim se encontra na cidade irmã de 

Alenquer, em representação do Município, para a realização do já habitual Bodo 

Terceirense patrocinado por esta autarquia. ----------------------------------------------------- 

O Vereador Guido Teles informou que os preparativos para as Sanjoaninas se 

encontram a decorrer dentro da normalidade. -------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DE ATAS 

1. Aprovação da ata n.º 12 da reunião ordinária de 3-06-2022.------------------------ 

- A ata foi retirada, devendo ser reagendada na próxima reunião.---------------- 
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RATIFICAÇÕES 

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

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

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

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

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

ção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do 

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

12 de setembro 

2.1. Ent. 10039 - Pedido do Sport Clube “Os Leões”, solicitando o Campo de 

Futebol do Sport Club” Os Leões” e respetiva isenção de taxa, para a realização do 

II Torneio de Futebol de 7 “Os Leões Cup”, de 6 a 16 de junho, das 18h00 às 22h00 

nos dias de semana e das 15h00 às 22h00 no fim-de-semana. 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) o art.º 5.º, alínea c) 

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 e n.º 7 da Cláusula Terceira do Protocolo de Integração do 

Campo de Futebol do S.C. Os Leões no Parque Desportivo Municipal de Angra do 

Heroísmo, datado de 17 de abril de 2015. A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(359/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Ent. 10079 - 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, todas as quartas de 25 de maio a 15 de junho, 

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) o art.º 5.º, alínea b) 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.º2 o 

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

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles. (360/2022/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

2.3. Ent. 6101 - Pedido da Associação Fontinhas Activa, solicitando uma carrinha 

de caixa aberta para desempenhar a função de carro vassoura no Grande Prémio de 
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Ciclismo, nos dias 15,16 e 17 de julho e nas Provas da Taça Ciclismo Estrada da Ilha 

Terceira, nos dias 28 de maio, 19 de junho, 18 de setembro e 25 de setembro e 

cedência de fita sinalizadora e o pórtico de meta para a Prova de BTT-resistência, 

para dia 4 de junho. 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 Vereador Guido 

Teles. (361/2022/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

2.4. Ent. 9715 – Pedido da TERAMB, EM, solicitando o empréstimo de um televisor. 

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 Vereador Guido Teles. (362/2022/CMAH) ------------ 

2.5. Ent. 9741 - Pedido do Regimento de Guarnição Nº 1, solicitando o apoio 

através da cedência de 10 grades, para a realização do Campeonato Desportivo 

Militar de Tiro, nos dias 19 e 20 de maio. 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 

Vereador Guido Teles. (363/2022/CMAH) ------------------------------------------------------ 

2.6. Ent. 10023 – Pedido da AFARIT – Infantário e ATL O Carrocel, solicitando o 

empréstimo de um projetor de vídeo, para realização de uma formação aos 

colaboradores afetos às cozinhas. 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 Vereador Guido 

Teles. (364/2022/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

2.7. Ent. 10076 - Pedido da Gê-Questa Açores, solicitando o apoio através da 

cedência de uma tenda pop-up, para a realização da 2ª Edição da Oficina de 

Biodanza Mar Aberto no Forte Grande de São Mateus da Calheta, nos dias 21 e 22 

de maio. 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, 
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ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(365/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.8. Ent. 10092 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando o 

empréstimo de um projetor para ser utilizado na 3.ª 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 Vereador Guido Teles. 

(366/2022/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. 9301 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando o Campo Municipal de 

Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de um 

Campo de Férias, de segunda-feira a sexta-feira, de 4 de julho a 31 de agosto de 

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

do n.º 1 do art.º 33.ª 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) 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.º2 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido. (367/2022/CMAH) ---------------------------------- 

3.2. Ent. 10049 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando utilização do Pavilhão 

Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a 

realização de um Torneio de Futsal, de 2 a 17 de julho de 2022, das 19h00 às 23h00. 

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

1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como nos termos 

conjugados da alínea d) o art.º 5.º, alínea d) 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 
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unanimidade, autorizou este pedido. (368/2022/CMAH) ---------------------------------- 

3.3. Ent. 10397 - Pedido do Sport Club Lusitânia veteranos, solicitando o Campo 

de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de 

um Torneio de Veteranos no âmbito das comemorações do centenário do clube, no 

dia 17 de junho, das 17h30 às 21h30. 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, bem como nos termos conjugados da alínea d) do art.º 5.º, alínea d) 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.º2 o art.º 6.º do Regulamento Municipal de 

Taxas. A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. 

(369/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4. Ent.14926 - Pedido da Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos 

Artistas, 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. (370/2022/CMAH) 

3.5. Ent. 7981 – Pedido da Oficina D’Angra – Associação Cultural, solicitando 

apoio para as despesas necessárias à realização do evento de comemoração do Dia 

Mundial do Jazz 2022. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €1 500,00. 

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 o apoio proposto (€1 500,00). (371/2022/CMAH)- 

3.6. Ent. 814 – Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Conceição, solicitando 

apoio para as obras de manutenção e conservação da Ermida de Santo Cristo. 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €5 691,30. 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 o 

apoio proposto (€5 691,30). (372/2022/CMAH) ----------------------------------------------- 

3.7. Ent. 6006 – Pedido da Associação de Estudantes do Campus de Angra do 
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Heroísmo, solicitando apoio para a realização da XXXII Semana Académica do 

Campus de Angra do Heroísmo. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 

€4 000,00. 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 o apoio proposto (€4 000,00).(373/2022/CMAH) 

3.8. Ent. 8074 – Pedido da Escola Básica e Integrada dos Biscoitos, solicitando 

apoio tendo em vista a realização de uma visita de estudo a Hamburg e Bremen. 

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 o 

apoio proposto (€500,00). (374/2022/CMAH)-------------------------------------------------- 

O Presidente da Edilidade ausentou-se da reunião no momento da discussão e 

votação deste assunto, por se encontrar impedido nos termos do artigo 69.º do 

CPA – Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------------------- 

4. Revogação de atribuição de apoio 

4.1. Ent. 3948 - Pedido de Frederico Cardoso Duarte, solicitando a anulação do 

pedido de apoio destinado à edição do CD dos 25 anos do grupo Palha d´Aço. Para 

revogação da deliberação do apoio atribuído em reunião de 14/4/2022. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, revogou a citada deliberação. (375/2022/CMAH)--- 

5. Protocolos 

5.1. Ent. 3521 – Protocolo entre o Município e a Casa do Povo de Santa Bárbara 

da Ilha Terceira, tendo em vista o apoio financeiro para a execução das ações de 

prevenção, sensibilização e formação previstas no Projeto Âncora, destinadas a 

grupos de risco, público em geral e profissionais sociais, durante o ano 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, e do Regulamento Municipal de 

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

aprovou este protocolo. (376/2022/CMAH) --------------------------------------------------- 

5.2. Int. 840 – Adenda ao protocolo de parceria entre o Município e a Casa do Povo 

de Santa Bárbara da Ilha Terceira, para desenvolvimento do Projeto “A avó veio 
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trabalhar”. 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 adenda ao protocolo. (377/2022/CMAH) ---------------- 

6. Terceira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 

Municipal 

6.1. Int. 2447 - Terceira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da 

Câmara Municipal para 2022. Para deliberação do órgão executivo e envio ao órgão 

deliberativo para aprovação, nos termos conjugados da alínea c), n.º 1 do artigo 33.º 

e alínea a), n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. 

Considerando que se trata de matéria de gestão os Vereadores do PSD e do CDS-

PP, entendem que se não devem pronunciar sobre a mesma. A Câmara Municipal, 

com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDS-PP, concordou com esta 

revisão e deliberou submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. 

(378/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

7.1. Int. 393 – Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, tendo 

em vista a introdução de um posto de trabalho de técnico superior (área de Ciências 

Sociais, Serviço Social ou Sociologia), destinado à Unidade de Cultura e Apoio 

Social. 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. Considerando que se trata de matéria de 

gestão os Vereadores do PSD e do CDS-PP, entendem que se não devem pronunciar 

sobre a mesma. A Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do 

PSD e do CDS, concordou com esta alteração e deliberou submeter a mesma à 

aprovação da Assembleia Municipal. (379/2022/CMAH) ---------------------------------- 

8. Procedimento concursal para o cargo dirigente intermédio de 3.º grau – 

Chefe de Unidade de Promoção da Economia – Nomeação de Júri 

8.1. Int. 2425 – Proposta no sentido de ser nomeado o Júri abaixo indicado, destinado 

ao procedimento concursal para o cargo dirigente intermédio de 3.º grau – Chefe de 

Unidade de Promoção da Economia, tendo em vista ser submetida à aprovação da 
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Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente – Vice-Presidente da Câmara, Guido de Luna da Silva Teles. -------------- 

Vogais – Chefe da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos, Elisabete 

Fátima Lima Oliveira e Chefe da Unidade de Águas e Manutenção de Vias, André 

Fernandes Nogueira da Costa. ---------------------------------------------------------------------- 

Vogais suplentes - Chefe da Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais, 

Paulo Manuel Borba Mont’Alverne Sequeira e Chefe da Unidade de Desporto e 

Promoção da Qualidade de Vida, Ricardo Nuno Vieira Matias. ---------------------------- 

Considerando que se trata de matéria de gestão os Vereadores do PSD e do CDS-

PP, entendem que se não devem pronunciar sobre a mesma. -  A Câmara Municipal, 

com as abstenções dos Vereadores Do PSD e do CDS-PP deliberou submeter 

a nomeação do Júri em causa à aprovação da Assembleia Municipal. 

(380/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Regulamentos 

9.1. Ent. 9974 – Primeira alteração ao Regulamento Interno de Trabalho do 

Município de Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão executivo municipal, 

nos termos da alínea k), n.º 1, artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e 

envio ao órgão deliberativo para conhecimento. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou esta alteração e deliberou submeter a mesma à 

Assembleia Municipal para conhecimento. (381/2022/CMAH)-------------------------- 

10. Alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Cidade 

de Angra do Heroísmo 

10.1. Ent. 10868 – Proposta de alteração da delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) da cidade de Angra do Heroísmo, nos termos do Regime Jurídico 

de Reabilitação Urbana, instituído pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho. A Câmara Municipal, 

por unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou submeter a mesma 

à aprovação da Assembleia Municipal. (382/2022/CMAH) ------------------------------- 
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11. Alteração à constituição dos Fundos de Maneio e Fundos de Caixa  

11.1. Int. 2295 – Proposta de primeira alteração aos fundos de maneio e fundos 

de caixa para o ano 2022 – alteração da chefia da Unidade de Promoção da 

Economia. Para aprovação do órgão executivo municipal. Considerando que se trata 

de matéria de gestão os Vereadores do PSD e do CDS-PP, entendem que se não 

devem pronunciar sobre a mesma. A Câmara Municipal, com as abstenções dos 

Vereadores do PSD e do CDS-PP, aprovou a alteração proposta. 

(383/2022/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Atribuição de Medalhas e Louvores  

12.1. Int. 2137 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito 

Profissional a João Alberto de Melo Miranda, a título póstumo, pelo seu percurso 

profissional, nos termos da alínea a) do artigo 6.º do Capítulo I, do Regulamento de 

Insígnias e Medalhas do Município de Angra do Heroísmo. Para votação por 

escrutínio secreto e submissão à aprovação da Assembleia Municipal. Após votação 

por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou esta proposta por 

unanimidade (6 votos) e deliberou remeter a mesma à Assembleia Municipal 

para aprovação. (384/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------- 

12.2. Int. 2452 - Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito 

Profissional a Raul Aguiar do Rego, pelo seu percurso profissional, nos termos da 

alínea a) do artigo 6.º do Capítulo I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas do 

Município de Angra do Heroísmo. Para votação por escrutínio secreto e submissão 

à aprovação da Assembleia Municipal. Após votação por escrutínio secreto, a 

Câmara Municipal aprovou esta proposta por unanimidade (6 votos) e deliberou 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (385/2022/CMAH) --- 

12.3. Int. 2453 - Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito 

Desportivo à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, pela sua atividade 

na área desportiva ao longo de 100 anos, nos termos da alínea d) do artigo 6.º do 

Capítulo I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas do Município de Angra do 

Heroísmo. Para votação e submissão à aprovação da Assembleia Municipal. A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (386/2022/CMAH) --- 

12.4. Int. 2377 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito 
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Filantrópico à Cozinha Económica Angrense, pela atividade na área de 

solidariedade ao longo de 50 anos, nos termos da alínea e) do artigo 6.º do Capítulo 

I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas do Município de Angra do Heroísmo. 

Para deliberação e submissão à aprovação da Assembleia Municipal. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou remeter a 

mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (387/2022/CMAH)  ---------------- 

12.5. Int. 2414 – Proposta no sentido de ser atribuída a Medalha de Mérito 

Filantrópico à Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira, pela atividade 

na área de solidariedade ao longo de 50 anos, nos termos da alínea e) do artigo 6.º 

do Capítulo I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas do Município de Angra do 

Heroísmo. Para votação e submissão à aprovação da Assembleia Municipal. A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (388/2022/CMAH) --- 

12.6. Int. 2409 – Proposta de atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais 

– classe Medalha Dourada a Carlos Manuel Sousa Barcelos Machado, nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Capítulo I, do Regulamento de Insígnias 

e Medalhas do Município de Angra do Heroísmo. Para votação por escrutínio secreto 

e envio à Assembleia Municipal para conhecimento. Após votação por escrutínio 

secreto, a Câmara Municipal aprovou esta proposta por unanimidade (6 votos) 

e deliberou remeter a mesma à Assembleia Municipal para conhecimento. 

(389/2022/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

12.7. Int. 2410 – Proposta de atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais 

– classe Medalha Prateada a João Manuel Santos Freitas, nos termos da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 7.º do Capítulo I, do Regulamento de Insígnias e Medalhas do 

Município de Angra do Heroísmo. Para votação por escrutínio secreto e envio à 

Assembleia Municipal para conhecimento. Após votação por escrutínio secreto, a 

Câmara Municipal aprovou esta proposta por unanimidade (6 votos) e deliberou 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para conhecimento. 

(390/2022/CMAH) --------------------------------------------------------------------------------------- 

12.8. Ent. 9863 – Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação a Letícia de Sousa Silva, pelo pódio alcançado na Taça de Portugal 

de Marcha Atlética na época desportiva 2021/2022. Para votação por escrutínio 

secreto e submissão à aprovação também da Assembleia Municipal. Após votação 
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por escrutínio secreto, a Câmara Municipal aprovou esta proposta por 

unanimidade (6 votos) e deliberou remeter a mesma à Assembleia Municipal 

para aprovação. (391/2022/CMAH)---------------------------------------------------------------- 

12.9. Int. 2415 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação à UNICOL – União de Cooperativas de Lacticínios Terceirense, 

pelo percurso ao longo de 75 anos. Para votação e submissão à aprovação também 

da Assembleia Municipal. A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta 

proposta e deliberou remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. 

(392/2022/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

12.10. Int. 2416 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação ao Sport Clube Lusitânia, pelo percurso ao longo de 100 anos. 

Para votação e submissão à aprovação também da Assembleia Municipal. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou remeter a 

mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (393/2022/CMAH)------------------ 

12.11. Int. 2417 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação à Rádio Clube de Angra, pelo percurso ao longo de 76 anos. Para 

votação e submissão à aprovação também da Assembleia Municipal. A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou remeter a 

mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (394/2022/CMAH) ----------------- 

12.12. Int. 2430 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação ao Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo – Associação 

Cultural de Filatelistas, pelo percurso ao longo de 70 anos. Para votação e 

submissão à aprovação também da Assembleia Municipal. A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou remeter a mesma à 

Assembleia Municipal para aprovação. (395/2022/CMAH) ------------------------------- 

13.13. Int. 2454 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação ao Sport Clube Angrense, pelo título de campeão regional. Para 

votação e submissão à aprovação também da Assembleia Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou remeter a 

mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (396/2022/CMAH) ----------------- 

13.14. Ent. 10674 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação ao Barbarense Sport Clube, pelo título de Campeão Regional de 
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Futsal. Para votação e submissão à aprovação também da Assembleia Municipal. A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta e deliberou 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. (397/2022/CMAH)---- 

13.15. Int. 2494 - Proposta de atribuição no sentido de ser atribuído um Voto de 

Congratulação a João Vieira de Castro Sousa, pelo título de Campeão Regional 

de Tiro. Para votação por escrutínio secreto e submissão à aprovação também da 

Assembleia Municipal. Após votação por escrutínio secreto, a Câmara Municipal 

aprovou esta proposta por unanimidade (6 votos) e deliberou remeter a mesma 

à Assembleia Municipal para aprovação. (398/2022/CMAH) ---------------------------- 

14. Documentos para conhecimento 

14.1. Ent. 9953 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo um Voto de Congratulação pelos 75 anos da Rádio Clube de 

Angra. Para conhecimento do órgão executivo municipal e do órgão deliberativo 

também. A Câmara Municipal tomou conhecimento. O assunto vai ser enviado 

à Assembleia Municipal também para conhecimento. ----------------------------------- 

14.2. Ent. 9955 – Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo um Voto de Saudação pelos 125 anos da Cozinha Económica 

Angrense. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal 

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

14.3. Ent. 9958 - Ofício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo um Voto de Congratulação pelos 50 anos da Associação de 

Dadores de Sangue de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão executivo 

municipal e do órgão deliberativo também. A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. O assunto vai ser enviado à Assembleia Municipal também para 

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

14.4. Ent. 9775 – E-mail da Casa do Benfica na Ilha Terceira, agradecendo pela 

presença do Vice Presidente da Edilidade, e intervenção mesmo, bem como pela 

cedência do auditório e dos meios audiovisuais, aquando da realização da Gala. Para 

conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14.5. Ent. 10221 – Carta da Presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia 

do Conselho das Comunidades Portuguesas – Conselheira das Comunidades 

Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong, felicitando o Presidente 

da Edilidade, e manifestando a sua disponibilidade para colaborar com esta Câmara 

Municipal. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara Municipal 

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

14.6. Ent. 10362 – E-mail da Associação de Municípios da Região Autónoma dos 

Açores, remetendo proposta de decreto legislativo regional que define os termos de 

participação dos Municípios da Região Autónoma dos Açores na receita do IVA 

cobrado na Região. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A Câmara 

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

14.7. Ent. 10587 – E-mail da Chefe da Unidade de Gestão Financeira e Recursos 

Humanos, remetendo o resultado do questionário da avaliação das VI jornadas 

SHST, para conhecimento. Para conhecimento do órgão executivo municipal. A 

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

14.8. Int. 2362 – Nona alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

2022. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal 

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

Fora da agenda 

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. 

A Vereadora Sandra Garcia manifestou a sua dificuldade em fazer apreciação da 

proposta tendo em conta que a Direção Regional de que é responsável também se 

encontra a desenvolver um programa, designado Pontos de Estudo, que tem como 

base a mesma filosofia, dirigido aos beneficiários do RSI em articulação com as 

IPSS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente explicou que a proposta deve ter um ano experimental, tendo em conta 

que não existe experiência na implementação deste tipo de programas na autarquia, 

que poderá ser comparado com os resultados obtidos pelo programa do Governo 

Regional. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Vereadora Sandra Garcia entende que tem de haver uma coordenação entre os 

dois programas, de forma a evitar a duplicação de ofertas na mesma freguesia. ----- 

A Câmara Municipal, com as abstenções dos Vereadores do PSD e do CDS-PP, 

concordou com este Regulamento e deliberou remeter o mesmo à aprovação 

da Assembleia Municipal. (399/2022/CMAH) ------------------------------------------------- 

Ent. 2502 - Proposta do Vice-Presidente, para atribuição de um apoio financeiro 

às Marchas de São João, nomeadamente de €3000 à marcha oficial e de €500 às 

restantes marchas que participem nas Sanjoaninas 2022. Para deliberação do órgão 

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

75/2013 de 12 de setembro. A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta 

proposta. (400/2022/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

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

encerrada a reunião, pelas dez horas e quarenta 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, 3 de junho de 2022. --------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 


