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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 
 

ATA N. 11/2022 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA DO DIA VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

(Contém     folhas) 

MEMBROS PRESENTES: 

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

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

VEREADORA Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim- 

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

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

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

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

 

MEMBROS AUSENTES: 

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

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

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

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

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

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

VEREADOR  ------------------------------------------------------------------------------ 
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No dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois realizou-se na Sala de Sessões do 

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

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

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

O Presidente José Gabriel do Álamo de Meneses, ausentou-se após o fim do período 

antes da ordem do dia devido a representação oficial, não tendo sido substituído.---- 

 

Antes da Ordem do dia 

 

No período antes da ordem do dia o Presidente informou que já foi recebido o plano 

de ordenamento para a zona da Baía das Águas, a proposta abrange a área que vai 

da Praça de Toiros ao Castelinho, o plano permite a escolha seletiva de quais os 

projetos que se pretende desenvolver de forma faseada. Assim, aponta para:--------- 

 Rearranjo do parque de estacionamento da Praça de Toiros, o que se encontra 

dependente da construção da pista de karting, na zona industrial e que se 

encontra em fase de concurso.-------------------------------------------------------------- 

 Reabilitação do leito e margens da ribeira e construção de um passadiço ao 

longo da linha de água até ao Castelinho.----------------------------------------------- 

 Criação de uma zona verde ao longo das margens da ribeira, desde a Praça 

de Toiros até à orla costeira.----------------------------------------------------------------- 

 Rearranjo e expansão do parque de estacionamento junto ao Castelinho.----- 

 Melhorar o acesso ao mar.------------------------------------------------------------------- 

Referiu que o plano apresenta duas questões complexas, uma aponta para a 

utilização de terrenos privados, a outra relaciona-se com a construção de uma zona 

de banhos na foz da ribeira que tem de ser mais bem estudado as implicações de 

segurança do local.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Na generalidade o plano mereceu parecer positivo do executivo.-------------------------- 
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Manifestou preocupação com a situação do Terceira Tech Island e a sua continuidade, 

entende que esse pode ser um problema para a economia da ilha e o desperdiçar 

conhecimento adquirido através da deslocalização das empresas.------------------------ 

Realçou que uma das áreas mais interessantes para a economia das ilhas é a criação 

na área tecnológica uma vez que a sua exportação se faz através da via digital e não 

implica transportes físicos.---------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha também manifestou a sua apreensão com a situação do 

Terceira Tech Island, face ao investimento que foi realizado no projeto. No entanto 

não se conhece os resultados obtidos, tendo um projeto sido implementando para 

compensar a redução da Base das Lajes, deve ser também o Governo da República 

a financiar e não apenas o Governo Regional.-------------------------------------------------- 

O Vereador Maurício Toledo entende que o assunto tem de ser mais aprofundado, 

havendo necessidade de se perceber o nível de investimento envolvido e o retorno 

efetivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vice-Presidente informou que se tem de analisar caso a caso cada um dos projetos 

para se obter uma informação objetiva.----------------------------------------------------------- 

A Vereadora Fátima Amorim fez o ponto da situação do projeto AMA Angra, que está 

a ter muito sucesso junto das famílias, no entanto, lamentou ter havido alguns 

reveses com a indisponibilidade de profissionais de saúde devido a eventuais 

incompatibilidades com a entidade patronal, que agora tem de ser averiguado. 

Informou que a situação não coloca em perigo o programa, tendo já substituído por 

outro profissional.---------------------------------------------------------------------------------------- 

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha defendem que a situação tem se ser 

esclarecida junto das entidades envolvidas, e que é de todo interesse que o projeto 

continue a decorrer dentro do programado.------------------------------------------------------ 

O Vereador Paulo Lima informou que a autarquia irá comemorar o Dia Mundial do 

Ambiente no próximo dia 3 de junho, com diversas atividades, de entre as quais a 

inauguração do ecocentro dos Altares.------------------------------------------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO DE ATAS 
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1. Aprovação da ata n.º 10 da reunião ordinária de 06-05-2022.---------------------- 

- 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. 9299 - 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 um jogo de sub-16 femininos do Campeonato 

Regional, no dia 15 de maio, das 10h00 às 12h00. 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 art.º 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 administrativo 

praticado pelo Vereador Guido Teles. (334/CMAH/2022). -------------------------------- 

 

2.2. Ent.  8664 - Pedido do Boavista Club da Ribeirinha, solicitando autorização 

para utilizar o Campo de Futebol da Ribeirinha e respetiva isenção de taxas, para a 

realização de uma jornada de veteranos, no dia 8 de maio, das 08:00 às 14h00. Para 

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 
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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 do artigo 6.º do 

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

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(335/CMAH/2022) --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. Ent. 8422 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, 

solicitando utilização do Campo Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e 

respetiva isenção de taxas para a realização de um Estágio de Preparação para os 

Jogos das Ilhas 2022 (Baleares), de 19 a 23 de maio, das 10h00 às 11h30 e das 

15h30 às 16h30. 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) o 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, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles (336/CMAH/2022).------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.4. Ent. 8291 - Pedido da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, 

solicitando utilização do Campo de Futebol da Ribeirinha e respetiva isenção de 

taxas para a realização da Festa do Futebol Feminino, nos dias 13, 14 e 15 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, bem como nos termos conjugados da alínea d) o 

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, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(337/CMAH/2022)------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.5. Ent.  8286 - Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando o Campo Municipal de 

Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a realização de 
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uma jornada de veteranos, no dia 22 de maio, das 09:00 às 14h00. 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) o artigo 5.º, alínea 

d) o n.º 1 do art.º 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, ratificou o ato administrativo 

praticado pelo Vereador Guido Teles. (338/CMAH/2022)---------------------------------- 

 

2.6. Ent.  8172 - Pedido da Capitania da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, 

solicitando utilização das Piscinas Municipais de Angra do Heroísmo e respetiva 

isenção de taxas, para a realização de treino, nos dias úteis entre as 10h00 e as 

12h00 ou as 14h00 e as 16h00. 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 art.º 6.º e n.ºs 2 a 

6 do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas 

Municipais e alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Vereador Guido Teles.(339/CMAH/2022). ----------------------------------------------- 

 

2.7. Ent. 8169 - Pedido da Delegação da Terceira da Associação de Ciclismo dos 

Açores, solicitando o apoio através da cedência de fitas de sinalização e do pórtico 

de meta, para a realização da 5^Prova da Taça Total Bike de BTT XCO no Estádio 

João Paulo II, no dia 22 de maio, pelas 10h00. 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 administrativo praticado 

pelo Vereador Guido Teles. (340/CMAH/2022).----------------------------------------------- 

 

2.8. Ent. 8403 – Pedido da Associação Agrícola da Ilha Terceira, solicitando a 

cedência de 20 grades metálicas, para utilizar na Feira AGROTER que decorrerá de 

27 a 29 de maio corrente. 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 
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Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

Edilidade.(341/CMAH/2022) ------------------------------------------------------------------------ 

 

2.9. Ent  8878 – Pedido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, solicitando o 

empréstimo de um projetor para de ser utilizado num curso de formação que teve 

lugar naquele Instituto entre 9 e 13 de maio corrente.  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 administrativo 

praticado pelo Vereador Guido Teles. (342/CMAH/2022). -------------------------------- 

 

2.10. Ent. 9154 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando 

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

Jovem Regional que se realiza no Estádio João Paulo II, nos dias 14 e 15 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 Incentivo a 

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

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. 

(343/CMAH/2022)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 9153 – Pedido da Associação de Patinagem da Ilha Terceira, solicitando 

utilização do Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo e respetiva 
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isenção de taxas, para a realização do Campeonato Açoriano de Hóquei em Patins 

de Seniores, nos dias 11 e 12 de junho, das 19h00 às 21h00. 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 artigo 

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

autorizou este pedido. (344/CMAH/2022) ------------------------------------------------------ 

 

3.2. Ent. 7705 - Pedido do Clube Académico de Santa Luzia, solicitando a utilização 

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

para a realização de um jogo com o Vitória Futebol Clube, no dia 16 de julho, pelas 

10h30. 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) o artigo 5.º, alínea d) o n.º 1 do art.º 6.º e n.ºs 2 a 6 

do mesmo artigo do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas 

Municipais e n.º2 o artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(345/CMAH/2022) ------------- 

 

3.3. Ent. 7625 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo 

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

realização de uma Formação de Treinadores de Guarda Redes de Futebol – I One 

Goalkeeper Weekend Azores, nos dias 4 e 5 de junho, das 14:00 às 18:00 e dia 6 de 

junho, das 09:00 às 18:00. 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, bem 

como nos termos conjugados da alínea c) do artigo 5.º, alínea c) 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. (346/CMAH/2022) 

 

3.4. Ent. 7621 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo 

Municipal de Futebol de Angra do Heroísmo e respetiva isenção de taxas, para a 
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realização de atividades desportivas com as turmas do 3.º e 4.º ano da EBI1/JI Santa 

Bárbara, no dia 9 de junho, das 09:00 às 13:00. 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, bem como nos termos conjugados da alínea c) do artigo 5.º, 

alínea c) do n.º 1 do art.º 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. (347/CMAH/2022) --------------------------------------------------------------------------- 

 

3.5. Ent. 7619 - Pedido do Sport Club Angrense, solicitando utilização do Campo 

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

realização do II Torneio Cidade Angra do Heroísmo/Troféu João Barcelos, nos dias 

10, 11 e 12 de junho, das 08:00 às 21:00. 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, 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.º2  do artigo 6.º do 

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

autorizou este pedido. (348/CMAH/2022). ----------------------------------------------------- 

 

3.6. Ent 1476 – Pedido de Afonso Bignotto Nunes, através do Clube Desportivo 

Escolar Tomás Borba, solicitando a anulação apoio de 1.000,00€, atribuído àquele 

praticante pelo motivo de ter cessado a atividade desportiva. 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, alterando-se assim a deliberação 

236/2022/CMAH de 14/04/2022. - A Câmara Municipal, por unanimidade, revogou 

a deliberação mencionada de atribuição do apoio em causa. (349/CMAH/2022).  

 

3.7. Ent.  3770 - Pedido do Corpo Nacional de Escutas-Junta Regional dos 

Açores, solicitando apoio logístico para realização do XV Jamboree Açoriano, que 

decorrerá entre 12 e 17 de julho na Zona de Lazer das 4 Bicas, Porto Judeu. Para 

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

 

4. Contratos e protocolos 

 

4.1. Ent. 2028 - Minuta do contrato programa a celebrar com a Cozinha Económica 

Angrense, cujo objeto é o apoio destinado à substituição do equipamento de cozinha 

daquela entidade, cujo montante é de € 11.098,18 (onze mil e noventa e oito euros e 

dezoito cêntimos). 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 minuta de contrato programa. 

(351/CMAH/2022)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.2. Ent. 6758 - Minuta do contrato programa a celebrar com a ADDRA – Associação 

de Dança Desportiva da região Autónoma dos Açores, cujo objeto é o apoio 

destinado à realização do evento para assinalar o Dia Mundial da Dança, sendo o 

montante a conceder de € 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta euros). 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 minuta de contrato programa. (352/CMAH/2022). -- 

 

4.3. Ent. 6902 – Minuta do contrato programa a celebrar com a Irmandade do Divino 

Espírito Santo das Bicas de Cabo Verde, cujo objeto é apoio destinado à aquisição 

de equipamento de cozinha para a dispensa da Irmandade, sendo o montante a 

conceder de € 20.000,00 (vinte mil euros). 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 minuta de 
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contrato programa. (353/CMAH/2022) ---------------------------------------------------------- 

 

4.4. Int. 1897 – Minuta do protocolo a celebrar com a Câmara do Comércio de 

Angra do Heroísmo, cujo objeto é a colaboração no âmbito da participação na BTL 

– Bolsa de Turismo de Lisboa 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 esta minuta de protocolo. 

(354/CMAH/2022)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.5. Ent. 9011 – Minuta de protocolo de cooperação entre o Município de Angra do 

Heroísmo e o Terceira Automóvel Clube para o ano 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 e do Regulamento Municipal de Apoio a 

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

aprovou a minuta de protocolo. (355/CMAH/2022). --------------------------------------- 

 

4.6. Ent. 8700 – Minuta da Adenda ao protocolo existente com a Ordem dos 

Médicos Veterinários, que se refere à revogação da alínea e) da cláusula10.ª do 

mesmo protocolo aditando-lhe outra redação. 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, aprovou, com 3 votos a favor e 3 abstenções 

dos Vereadores do PSD e do CDS-PP, a minuta de protocolo, considerando que 

não tiveram acesso a todos os documentos do processo.  (356/CMAH/2022). -- 

 

4.7. Ent. 7591 – Ofício da Cruz Vermelha Portuguesa, manifestando interesse em 

renovar o contrato de comodato celebrado com este Município a 5 de abril de 2017, 

sobre a cedência a título gratuito do prédio sito no Avenida Álvaro Martins Homem, 

freguesia da Nossa Senhora da Conceição, com o NI 130/131, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 2443.º, de forma a dar continuidade da utilização do 
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mesmo espaço para desenvolvimento da sua atividade. Para deliberação da Câmara 

Municipal relativamente à intenção de prorrogação do prazo do contrato de comodato 

por 5(cinco) anos, a partir de 05/04/2022, conforme estabelecido na cláusula 

segunda do citado contrato de comodato e nos termos das alíneas g) e u) 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 prorrogação do prazo de contrato de comodato por 

cinco anos. (357/CMAH/2022).--------------------------------------------------------------------- 

 

5. Regulamentos 

 

5.1. 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 assunto foi retirado-------------------------------------------------------------- 

 

6. Documentos para conhecimento 

 

6.1. Int. 2101 – 8.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da 

Câmara Municipal para o ano em curso. Para conhecimento do órgão executivo 

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

 

6.2. Ent. 8603 – Carta de Altino da Costa Goulart, na qualidade de membro da 

Comissão organizadora dos 50 anos de um grupo de antigos militares, que 

assentaram praça no Batalhão Independente de Infantaria, n.º 17, agradecendo o 

apoio dispensado pela edilidade na realização do evento. Para conhecimento do 

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

 

6.3. Ent. 9335 – Ofício da Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira, 

agradecendo todo o apoio dado pela edilidade aquando da realização da Assembleia 
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Geral das FAS Portugal. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A 

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

 

6.4. Ent. 8799 – Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

remetendo a proposta de Lei do Orçamento Geral de Estado para 2022. Para 

conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou 

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

 

6.5. Ent. 8775 – Ofício da Direção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, 

informando que o pedido de reunião, formulado em dezembro do ano findo, com 

aquela entidade, sobre as Políticas de Transportes para 2022 e Estratégia para o 

Verão IATA, deverá ser dirigido ao Secretário Regional dos Transportes e Energia. 

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

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

 

Fora da agenda 

 

Int. 2268 – Voto de pesar pelo falecimento de Norberto Ávila. Para votação do órgão 

executivo municipal. – Após votação por escrutínio secreto, o voto foi aprovado 

com os votos a favor de todos os membros presentes. (358/CMAH/2022). ------- 

 

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

declarou encerrada a reunião, pelas onze horas e trinta 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, 20 de maio de 2022. --------------------------------------------------- 
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O Vice Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 


