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ACTA N.º 10/2009  
 
 
 
No dia 07 de Maio de 2009, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, na Sala das Sessões 

do edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Angra do Heroísmo sob a presidência da Dra. Andreia Martins Cardoso da Costa, 

na qualidade de Presidente da Câmara, estando presentes os Vereadores Dra. Maria 

Luísa Cardoso Flores Brasil, Dra. Sofia Machado do Couto Gonçalves, Eng.º 

Miguel Cunha Pacheco Ribeiro Borba, Eng.º João Ávila Leonardo, Dra. Carla 

Patrícia Carvalho Bretão Martins e Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges. ---------- 

 

Pelas catorze horas e trinta e cinco minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou 

aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente administrativa especialista Maria 

Luísa da Costa Espínola Brasil. -------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Presidente da Câmara Municipal cumprimentou os presentes e solicitou a 

inclusão, na ordem de trabalhos, de uma adenda ao contrato-programa da Culturangra, 

proposta que foi aceite por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Vereador Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges perguntou, no seguimento do que 

se havia falado na reunião pública camarária realizada na Freguesia de Santa Luzia, se 

já havia sido agendada a reunião da comissão de trânsito com os representantes dos 

moradores da Miragaia, tendo o Vereador Eng.º Miguel Cunha Pacheco Ribeiro Borba 

respondido que se encontravam a estudar a sugestão de redução dos passeios, para 

então marcar a reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Dra. Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins solicitou informação acerca do 

eventual subaluguer de bancas do Mercado, assunto que havia sido mencionado na 

reunião pública realizada na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, ao que o Eng.º 

Miguel Borba respondeu que havia sido solicitado ao encarregado do mesmo Mercado 

um levantamento relativo à ocupação das bancas. --------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÕES  
 

 

 Apoio em espécie  
 

P.º 21.21 - Carta de João Duarte, datada de 10 de Março do corrente ano,  solicitando 

apoio para fazer face às despesas inerentes à realização da III Corrida do Emigrante, a 

qual terá lugar a 24 de Julho, em Angra do Heroísmo. A Senhora Presidente da Câmara 

Municipal propõe a atribuição de três passagens aéreas com destino Lix/Ter/Lix, no valor 

total de 871,53 euros. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o 

apoio proposto.   ---------------------------------------------------------------------------------------------

- 

  

 

 



                                        

 

  

  

 

 Apoios a atletas individuais 

 

P.º 21.21 – Informação da Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral, de 

15 de Abril findo, dando conta do histórico relativo à proposta da Senhora Vereadora 

Dra. Luísa Brasil, datada de 12.01.2007, com vista à concessão de um subsídio de 

1.000,00 euros a João Pereira Bettencourt, para a época desportiva de 2006/2007. ------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dra. Andreia Cardoso, explicou que por 

lapso, este apoio, assim como os dois que se seguiam, não tinham sido submetidos à 

reunião camarária e, por conseguinte, não haviam sido concedidos na devida altura, 

pelo que, neste momento pretendia-se apenas regularizar esta situação. --------------------- 

 

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

de 1.000,00 euros ao atleta, supra indicado, através do Lawn Tennis Club.    ----------

-- 

 

P.º 21.21 – Informação da Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral, de 

15 de Abril findo, dando conta do histórico relativo à proposta da Senhora Vereadora 

Dra. Luísa Brasil, datada de 12.01.2007, com vista à concessão de um subsídio de 

1.000,00 euros a Manuel Braz Mont'Alverne Sequeira, para a época desportiva de 

2006/2007. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 

no valor de 1.000,00 euros ao atleta, supra indicado, através do Lawn Tennis Club  

.  

 

P.º 21.21 – Informação da Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral, de 

15 de Abril findo, dando conta do histórico relativo à proposta da Senhora Vereadora 

Dra. Luísa Brasil, datada de 12.01.2007, com vista à concessão de um subsídio de 

1.000,00 euros a Fernando V. Homem Sousa, para a época desportiva de 2006/2007. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

1.000,00 euros ao atleta, supra indicado, através do Lawn Tennis Club  .  -------------- 
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 Empreitada “Reabilitação de arruamentos no  

 Concelho de Angra do Heroísmo, Pacote 1” –  

 Minuta do aditamento ao contrato  

 

Minuta do aditamento ao contrato para a empreitada de “Reabilitação de diversos 

arruamentos do Concelho - Pacote 1”, tendo em vista a realização dos trabalhos 

contratuais finais, os quais importam no valor de 136.838,31 euros. – A Câmara 

Municipal, por maioria, com as abstenções dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, Dra. Carla Bretão e Senhor Paulo Marcelino Borges, aprovou a minuta 

em referência, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 6 de Junho, 

aplicável às empreitadas públicas por força do artigo 4.º, n.º 1 do mesmo diploma.  

    

 Adenda ao Contrato-programa com a  

 Culturangra 

 

Proposta de adenda ao Contrato-Programa celebrado com a Culturangra, EEM, 

consubstanciada no reforço da transferência do montante de 2.100.000,00 euros (dois 

milhões e cem mil euros), no ano de 2009, para 2.537.591,48 euros (dois milhões, 

quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e um euros e quarenta e oito 

cêntimos), com vista regularização à viabilização da execução do projecto de Colocação 

de Arrelvamento Sintético do Campo de Jogos dos Altares. – A Câmara Municipal, por 

maioria, com as abstenções dos Vereadores do Partido Social Democrata, Dra. 

Carla Bretão e Senhor Paulo Marcelino Borges, deliberou aprovar a alteração 

proposta.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ENCERRAMENTO 
 

 

 

Pelas catorze horas e quarenta e dois minutos não havendo outros assuntos a tratar, 

o Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta 

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. ------------------------------------------------------ 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

........................................................... 

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


