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ACTA N.º 13/2009  

 
 
 
No dia 18 de Junho de 2009, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, na Sala das Sessões 

do edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária pública 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. Sofia Machado do Couto Gonçalves, Eng.º Miguel Cunha Pacheco Ribeiro 

Borba, Eng.º João Ávila Leonardo e Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges. --------  

 

Não compareceram à reunião as Vereadoras Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil e 

Dra. Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins. -------------------------------------------------------  

 

Pelas catorze horas e quarenta minutos, a Senhora Presidente da Câmara Municipal 

declarou aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Maria Luísa da 

Costa Espínola Brasil. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificadas as faltas de 

comparência à reunião das Vereadora Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil e Dra. 

Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins. --------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



REUNIÃO DE 18-06-2009                                                    Fl ____ 

 

 

Período de antes da ordem do dia 

 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dra. Andreia Martins Cardoso da Costa, 

cumprimentou os presentes e propôs a inclusão de três assuntos na ordem de trabalhos, 

a saber: aprovação da Comunicação Prévia, referente à empreitada “Reabilitação da 

E.R. n.º 6-2.ª, troço entre a Rotunda da Silveira e o Cruzamento da Canada de Belém”; 

aditamento aos contratos de abertura de crédito referentes aos empréstimos em vigor na 

Instituição Financeira Banco Santander Totta, SA, com os montantes de 1.124.942,00    

€ e de 203.321,25 € e proposta de adjudicação do serviço de certificação de contas à J. 

Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC Lda, tendo em vista a nomeação, por parte 

da Assembleia Municipal, do auditor externo. Os referidos assuntos foram, aditados, por 

unanimidade, à ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges, relembrando o compromisso 

assumido na reunião anterior pela Senhora Presidente da Câmara, interpelou a mesma 

no sentido de saber se já dispunha do valor total dos apoios concedidos até então ao 

Grupo de Teatro de São Pedro da Ribeirinha, vulgarmente conhecido por Casa da Lata, 

ao que aquela respondeu afirmativamente, dando conta de que, desde 2003, havia sido 

concedido um total de € 132.500 (cento e trinta e dois mil e quinhentos euros), repartido 

da seguinte forma: € 15.000 (quinze mil euros) em 2003; € 55.000 (cinquenta e cinco mil 

euros) em 2004; € 3.012 (três mil e doze euros) em 2006, € 19.488 (dezanove mil 

quatrocentos e oitenta e oito euros) em 2007 e € 40.000 (quarenta mil euros) em 2009. -- 

De seguida, o Vereador Senhor Paulo Marcelino perguntou se já se havia concretizado 

um determinado apoio solicitado pela Junta de Freguesia de Santa Bárbara, ao que o 

Vereador Eng.º Miguel Borba respondeu que o aludido apoio consistia em calçada para 

o Miradouro, sendo que tal situação já se encontrava solucionada. -----------------------------

Por último, o Vereador Senhor Paulo Marcelino perguntou para quando se previa a 

atribuição da denominação Luís Bretão ao Pavilhão Multiusos, tendo a Senhora 

Presidente da Câmara informado que a cerimónia oficial de atribuição do citado nome 

terá lugar no dia 21 de Agosto, dia em que se celebram 475 anos da elevação de Angra 

a Cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                        

 

 
 
 

DELIBERAÇÕES  
 

Apoios a festividades de verão/ festas de 

impérios e festas de freguesia 

 

Tendo em vista a aprovação dos apoios respeitantes a festividades de verão, festas 

promovidas por impérios e festas de freguesia, por parte do órgão executivo camarário, 

nos termos do n.º 3, do artigo 6.º do Regulamento de Incentivo a Actividades de 

Interesse Municipal, é apresentado o quadro que consta em anexo, e que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, contendo a descriminação dos pedidos efectuados para a 

concretização das mesmas efemérides. – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conceder os apoios constantes do aludido quadro.  ------------------------ 

 

Apoios financeiros 

 

P.º 21.21 – Comunicação, datada de 22 de Janeiro, da Sociedade Columbófila da Ilha 

Terceira, solicitando, nos termos do n.º 3, do artigo 6.º, do Regulamento de Incentivo a 

Actividades de Interesse Municipal, apoio para fazer face aos encargos inerentes ao 

transporte de caixas de pombos para os locais de solta dos mesmos, no âmbito das 

provas a realizar durante o ano de 2009. – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 250 (duzentos e cinquenta 

euros). --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P.º 21.21 – Carta da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, datada de 2 de 

Março, dando conta da realização do Torneio Inter Associações Sub-14 em Angra do 

Heroísmo, e solicitando, em conformidade com o n.º 3, do artigo 6.º, do Regulamento de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, apoio financeiro tendo em vista suportar 

os encargos inerentes à concretização daquele evento, que se estimam no valor de 

5.850,00 €. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou conceder um apoio 

financeiro no montante de € 590 (quinhentos e noventa euros), correspondente ao 

valor de duas passagens aéreas, com o percurso Ter/Lx/Ter.  ------------------------------ 
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 Apoios em espécie 

 

P.º 21.21 – Carta, datada de 12 de Junho corrente, da Universidade dos Açores, Pró-

Reitoria do Campus de Angra do Heroísmo, solicitando apoio para a concretização do 

projecto final do curso de Guias da Natureza da Universidade dos Açores – Conferência 

sobre Ecoturismo, da autoria da aluna Regina Maria Pinheiro Cardoso. Este pedido 

surge pelo facto de a mesma aluna ter transmitido que não havia conseguido a 

totalidade dos apoios necessários à organização do evento, encontrando-se em falta a 

deslocação de um orador. A mesma aluna informou igualmente que a passagem, com o 

percurso S. Jorge/Ter/S.Jorge, concedida pela Câmara Municipal, na sua reunião de 

21.05.2009, será utilizada pela metade, tendo em conta que o orador está de passagem 

pela Ilha Terceira. Neste contexto, a Senhora Presidente da Câmara Municipal propõe a 

atribuição de uma passagem com o percurso Lx/Ter/Lx, nos termos do n.º 3, do artigo 

6.º, do Regulamento de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal. – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio consubstanciado numa 

passagem aérea com o percurso Lx/Ter/Lx.  ------------------------------------------------------- 

 

P.º 22.08 – Ofício do Centro Comunitário do Posto Santo, com o n.º 10/2009, de 11 de 

Maio de 2009, solicitando a doação do terreno sito na Rua do Sobreiro, na Freguesia do 

Posto Santo, tendo em vista a construção da sede social do mesmo Centro. A Senhora 

Presidente da Câmara Municipal propõe que seja celebrado um contrato promessa de 

doação do mesmo terreno, visto que ainda não se concretizou o respectivo registo a 

favor do Município, para efeitos de instrução da candidatura daquela entidade ao 

PARESA. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a doação, em causa, 

bem como a celebração do correspondente contrato promessa, nos termos 

propostos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Declaração de Utilidade Pública –  

 Pedido de Parecer 

 

P.º 99.06 – Carta, datada de 18 de Abril de 2009, do Clube Ar Livre da Terceira, 

solicitando  que  a  Câmara Municipal emita parecer, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do  



                                        

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, com vista à obtenção de declaração de 

utilidade pública. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à obtenção da declaração referenciada, tendo em conta os fundamentos 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- O Clube Ar Livre da Terceira foi constituído por escritura notarial, no dia 17 de 

Julho de 1991. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O mesmo Clube desenvolve, sem fins lucrativos, a promoção da cidadania, da 

educação e do desporto, com incidência nos valores da protecção do meio 

ambiente, promoção da saúde ou bem estar físico da comunidade em geral. --------- 

- Durante os 18 anos de actividade, o Clube Ar Livre da Terceira tornou-se num 

parceiro colaborador de várias entidades locais, regionais e nacionais. ---------------- 

- Além de dinamizar a Cidade de Angra no desporto de aventura, contribuiu para o 

aparecimento de outros núcleos desportivos ou recreativos, como no ciclismo, 

todo-o-terreno, canoagem, triatlo e motards. ------------------------------------------------------ 

- Presentemente, o Clube conta com três secções activas, todo-o-terreno, 

canoagem e futebol. Ao nível do todo-o-terreno realizam várias provas, tais como 

Sanjoaninas/Demonstração e Trial dos Bravos/Paralelo 38. A canoagem tem uma 

escola de formação permanente e realiza duas/três competições anuais, Torneio 

25 de Abril, Torneio Sanjoaninas e Torneio Ar Livre. -------------------------------------------- 

- Quanto à secção de futebol, a mesma desenvolve jogos com uma regularidade 

elevada, todos os domingos, dentro do projecto “Açores Activos”.  ---------------------- 

 

   Empreitada “Reabilitação da E.R. n.º 6-2.ª,  

 troço entre a Rotunda da Silveira e o  

 Cruzamento da Canada de Belém –  

 Comunicação Prévia 

 

P.º 22.15 – Ofício com a referência S-DLIT/2009/117, datado de 4 de Junho de 2009, da 

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, Delegação da Ilha 

Terceira, remetendo, para aprovação, a Comunicação Prévia, referente à empreitada  
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supra indicada. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Comunicação Prévia em referência. -- ---------------------------------------------------------------- 

 

 Proposta de Alteração ao Regulamento de 

 Cedência de Espaços de Terreno na Zona 

 Industrial de Angra do Heroísmo 

 

Proposta da Senhora Presidente, datada de 15 de Junho corrente, de alteração ao 

Regulamento de Cedência de Espaços de Terreno na Zona Industrial de Angra do 

Heroísmo, no sentido de se alargar o período de vigência do desconto de 2%, que incide 

sobre o valor de aquisição dos referidos espaços, em regime de propriedade plena, 

tendo em vista a aprovação do órgão deliberativo do Município, nos termos da alínea a) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, concordou com a presente proposta e deliberou submeter a mesma 

à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos supra descritos.  --------------------- 

 

 Proposta de Alteração ao Regulamento  

 Municipal do Conselho Municipal de Juventude  

 do Concelho de Angra do Heroísmo 

 

Proposta da Senhora Presidente, datada de 16 de Junho corrente, de alteração ao 

Regulamento Municipal do Conselho Municipal de Juventude do Concelho de Angra do 

Heroísmo, face à entrada em vigor da Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, visando a 

aprovação do órgão deliberativo do Município, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 

53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. -------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Senhor Paulo Marcelino questionou o motivo por que se propunha a 

alteração em causa, tendo a Senhora Presidente da Câmara Municipal respondido que a 

mesma visava adequar o Regulamento à Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, que 

entretanto entrou em vigor, e que estabelece o regime jurídico dos Conselhos Municipais 

de Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



                                        

 

 

 

 

– A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a presente proposta, 

tendo deliberado submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

supra indicados.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de  

                                                 Investimento e orçamento dos Serviços  

                                                           Municipalizados para 2009 

 

1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2009, dos Serviços 

Municipalizados, tendo por finalidade: ------------------------------------------------------------------- 

- a anulação de um projecto referente à aquisição de edifício sito na Rua de Jesus (rés-

do-chão de parte de um edifício já pertencente a estes Serviços Municipalizados), uma 

vez que foi possível inserir a totalidade da despesa no final de 2008, por conta do 

orçamento desse ano; ----------------------------------------------------------------------------------------

- o reforço da rubrica destinada à campanha de sensibilização, no sentido de elaborar 

uma campanha de maior dimensão e impacto junto da população, transversal às várias 

áreas de intervenção dos Serviços Municipalizados, nomeadamente, água, resíduos e 

saneamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- a inscrição do investimento de “Remodelação do Edifício da ETAR da Grota do Vale, 

para reestruturação das redes de voz e dados”; ------------------------------------------------------

- a inscrição do investimento de “Construção de uma lagoa” para retenção artificial dos 

excedentes de água em meses chuvosos, de forma a garantir a sustentabilidade do 

abastecimento de água; -------------------------------------------------------------------------------------

- a inscrição do investimento de “Construção da conduta adutora do Furo do Chambre”, 

para reforço da quantidade de água disponível para consumo. ----------------------------------- 

-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos conjugados dos artigos 53.º, n.º 

2, alínea b) e 64.º, n.º 6, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - ------------------------------------------------------------------- 
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 2.ª Alteração ao mapa de pessoal dos SMAH  

 para 2009 

 

Proposta de 2.ª alteração ao mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Angra 

do Heroísmo, pelo facto de um trabalhador, motorista de ligeiros, em situação de licença 

sem vencimento de longa duração desde 8 de Agosto de 2008, requerida ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 100/98, de 31 de Março, ter solicitado este ano o regresso ao serviço. A 

vontade deste elemento regressar alia-se à necessidade de um colaborador, na Divisão 

Administrativa, disponível para voltas necessárias para cumprimento das obrigações 

destes Serviços, transporte de trabalhadores e exercício de funções afins, pelo que é 

criado um posto de trabalho (contrato de trabalho por tempo indeterminado) naquela 

Divisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendo em conta o nível de execução das rubricas de pessoal inscritas nos Documentos 

Previsionais para 2009, não é necessário proceder-se ao reforço das mesmas. ------------

-– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação do órgão deliberativo do município, em 

conformidade com o artigo 5.º, n.º 3 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.  -------- 

 

 3.ª Revisão ao Orçamento e às  

 Grandes Opções do Plano relativos a 2009 

 

Terceira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal, 

relativos a 2009, a qual apresenta os seguintes valores: ------------------------------------------- 

Revisão ao Orçamento: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Despesa - reforços: 7.960,00 € (sete mil novecentos e sessenta euros) ----------------------- 

               - anulações: 7.960,00 € (sete mil novecentos e sessenta euros) --------------------- 

Revisão às Grandes Opções do Plano: -------------------------------------------------------------- 

Reforços: 6.000,00 € (seis mil euros) -------------------------------------------------------------------- 

-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos conjugados dos artigos 53.º, n.º 

2, alínea b) e 64.º, n.º 6, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -- ------------------------------------------------------------------ 



                                        

 

 

 

 

 2.ª alteração ao mapa de pessoal 

 

Proposta da Senhora Presidente da Câmara Municipal, datada de 16 de Junho corrente, 

no sentido de se alterar o mapa de pessoal da Câmara Municipal, tendo em vista a 

introdução de um encarregado operacional no Departamento Técnico, Divisão de Obras 

Municipais. Esta proposta vem acompanhada de estudo de impacto financeiro. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação do órgão deliberativo do município, em 

conformidade com o artigo 5.º, n.º 3 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.  -------- 

 

 Empréstimos – aditamento aos contratos 

 de abertura de crédito  

 

Informações do Gabinete Técnico da Divisão Financeira, datadas de 19 de Fevereiro de 

2009 e de 29 de Maio de 2009, referentes ao Plano de Amortizações dos Empréstimos 

em vigor na Instituição Financeira Banco Santander Totta, SA, com os montantes de 

1.124.942,00 € e de 203.321,25 €, no sentido de se realizar um aditamento aos 

respectivos contratos de abertura de crédito. - A Câmara Municipal, por maioria, com 

a abstenção do vereador do Partido Social Democrata, Senhor Paulo Marcelino 

Borges, concordou com os aditamentos propostos e deliberou submeter os 

mesmos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos dos artigos 53.º, n.º 2, 

alínea d) e 64.º, n.º 6, alínea a), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -- ----------------------------------------------- 

  

 Aquisição de prestação de serviços de 

 certificação de contas 

 

Proposta de adjudicação do serviço de certificação de contas à J. Bastos, C. Sousa Góis 

& Associados, SROC Lda, nos termos das Informações, datadas de 12 de Maio de 2009 

e de 16 de Junho de 2009, da Secção de Aprovisionamento e Património, tendo em vista 

a  nomeação,  por  parte  da Assembleia Municipal, do auditor externo, em conformidade  
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com o artigo 48.º, n.º 2, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, concordou com a proposta constante das informações, em 

referência, e deliberou submeter a mesma à Assembleia Municipal, para o efeito 

supra indicado.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 
 
Pelas quinze horas não havendo outros assuntos a tratar, a Senhora Presidente da 

Câmara Municipal 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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


