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ACTA N.º 15/2009  
 
 
 
No dia 16 de Julho 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 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, 

Dra. Sofia Machado do Couto Gonçalves e Dra. Carla Patrícia Carvalho Bretão 

Martins. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas catorze horas e quarenta minutos, a Senhora Presidente da Câmara 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 Vereadoras Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil, Dra. 

Sofia Machado do Couto Gonçalves e Dra. Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins. - 
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Período de antes da ordem do dia 

 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal solicitou a inclusão de dois assuntos na 

ordem de trabalhos a saber: a rectificação do subsídio atribuído para apoio aos grupos 

de teatro popular que actuaram no Teatro Angrense, no Carnaval de 2009 e, a minuta do 

protocolo de colaboração com a Universidade dos Açores, no âmbito da execução de 

um pavilhão desportivo no Campus de Angra do Heroísmo. ---------------------------------------

Os referidos assuntos foram aditados, por unanimidade, à ordem de trabalhos. -------------   

De seguida o Vereador Senhor Paulo Marcelino interpelou a Senhora Presidente da 

Câmara Municipal no sentido de saber em que fase se encontra o processo de 

requalificação da zona das Poças da Feteira, tendo aquela Autarca respondido que 

havia sido solicitado ao Arquitecto Miguel Cunha a elaboração do respectivo projecto, 

assim como do projecto de requalificação do Fanal, pelo que aguardavam a sua 

conclusão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Senhor Paulo Marcelino solicitou, informação acerca da data do início da 

fase de urbanização da Freguesia do Raminho, informação esta que, segundo o 

Autarca, havia sido solicitada pelo Presidente da Junta de Freguesia do Raminho, 

Senhor Honorato Lourenço, à Vereadora Dra. Carla Bretão. --------------------------------------

A Senhora Presidente da Câmara Municipal, ainda que estranhando a pergunta porque 

já havia dado a informação ao Senhor Honorato Lourenço, respondeu que o projecto já 

se encontrava concluído e o empréstimo já havia sido aprovado pelo Tribunal de Contas. 

Tendo em consideração o valor da obra, teria de ser aberto procedimento público, o que 

tornava o processo moroso atendendo aos prazos inerentes a um procedimento daquela 

natureza. Não obstante, e na ausência de outros entraves, a Edil apontou o início da 

obra para o decurso do ano corrente. --------------------------------------------------------------------

O Vereador Senhor Paulo Marcelino perguntou, ainda, acerca da obra do Centro de 

Convívio de São Sebastião, concretamente se já havia sido submetido a reunião 

camarária, tendo a Senhora Presidente esclarecido que, se tratava de uma obra privada, 

do próprio Centro, e que a Câmara Municipal apenas havia ofertado o respectivo 

projecto, por conseguinte não necessitava de deliberação camarária. --------------------------

Por último, o Vereador Senhor Paulo Marcelino Borges interpelou a Senhora Presidente 

da Câmara relativamente a um eventual problema com a aquisição dos terrenos  anexos 



                                        
 
 

 

 

 à nova escola da Ribeirinha. Segundo informação que havia chegado ao conhecimento 

do Vereador, a Autarquia teria adquirido um terreno por um valor exacerbado, sendo que 

tal facto não estava a ser bem aceite por proprietários de outros terrenos que haviam 

sido igualmente adquiridos mas por um valor inferior. -----------------------------------------------

Em resposta, a Senhora Presidente da Câmara desmistificou a dúvida levantada, 

referindo que a última escritura referente à aquisição dos terrenos, em causa, havia sido 

assinada naquele próprio dia, sendo o valor da aquisição de € 50.000,00. Acrescentou, 

ainda, que antes desta já havia sido formalizada a aquisição de um terreno pelo valor de 

€ 200.000,00 aproximadamente. -------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto interveio igualmente o Vereador Eng.º Miguel Borba, que aduziu o 

facto do processo de negociação dos terrenos ter sido pacífico. Referiu, ainda, que 

efectivamente um dos proprietários havia solicitado inicialmente uma quantia avultada, 

porém, o valor final acordado foi muito inferior. E, concluindo, justificou a diferença de 

valores entre os terrenos adquiridos com o potencial que cada um representa. -------------- 

 

 Apoios financeiros 

 

Entr. 998, proc. 21.21 – Ofício n.º 11, de 12 de Fevereiro de 2009, da Junta de Freguesia 

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

Actividades de Interesse Municipal, um apoio financeiro tendo em vista fazer face aos 

encargos inerentes à celebração do Dia da Freguesia, que se realiza no dia 6 de Agosto. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal propõe a atribuição de um subsídio no valor 

de € 500 (quinhentos euros). – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

conceder um apoio financeiro no montante proposto (€ 500).-------------------------------- 

 

Proposta verbal da Senhora Presidente da Câmara no sentido de se rectificar o valor do 

apoio financeiro atribuído, na reunião camarária de 2 de Abril de 2009, aos grupos de 

teatro popular que, no Carnaval de 2009, actuaram no Teatro Angrense, de € 16.000,00 

para € 16.600,00, atendendo a que, por lapso, o valor deliberado não corresponde ao 

valor  constante  da  proposta  apresentada na  aludida  reunião. - A Câmara Municipal,  
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por unanimidade, deliberou rectificar o valor do apoio financeiro, em referência, de 

€ 16.000,00 para € 16.600,00. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Seguro de acidentes pessoais – 

 Cruz Vermelha 

 

Entr. 4258, proc. 45.15 – Ofício n.º 124, de 6 de Julho de 2009, da Cruz Vermelha 

Portuguesa informando que o valor devido pelo seguro de acidentes pessoais é de 

495,42€ e não de € 244,77, conforme resulta do recibo agora apresentado, e solicitando 

que se considere sem efeito o recibo remetido ao abrigo do seu ofício n.º 111, de 

19.05.2009, e se proceda à correcção do valor atribuído na reunião camarária de 

2.07.2009. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar o valor 

atribuído, na reunião camarária de 2.07.2009, para o efeito acima indicado, de € 

244,77 para       € 495,42. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Protocolo de colaboração com a  

 Universidade dos Açores 

 

Minuta de protocolo de colaboração entre o Município de Angra do Heroísmo e a 

Universidade dos Açores – Campus de Angra do Heroísmo, tendo por objecto a 

cooperação financeira prestada pelo Município no âmbito da construção de um pavilhão 

desportivo no Campus de Angra do Heroísmo, sito no Pico da Urze, sendo o valor da 

cooperação correspondente a 15 % do valor estimado da obra, constante do referido 

protocolo, até ao montante máximo de € 345.000,00. – A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo em referência.---------------------------- 

 

 Medalha de Mérito Municipal –  

 Profissional 

 

Entr. 4198, proc. 34.11 – Ofício n.º 81, de 1 de Julho de 2009, da Assembleia Municipal 

de Angra do Heroísmo, remetendo proposta, aprovada na sessão da Assembleia 

Municipal  realizada  a  29  de  Junho  último,  no  sentido de se atribuir uma medalha de 



                                        
 
 

 

 

 mérito municipal - classe profissional ao Eng.º Marcelo Simas Tomaz Bettencourt. – A 

Câmara Municipal, mediante escrutínio secreto, deliberou, por unanimidade, 

atribuir a medalha proposta, em conformidade com o preceituado no artigo 10.º, 

n.º 1, do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra 

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

 

 Cedência de espaço de terreno na  

 Zona Industrial de Angra do Heroísmo  

 

Entr. 3569, proc. 29.11 – Ofício n.º 483, de 28 de Maio de 2009, da Associação Agrícola 

da Ilha Terceira solicitando a cedência do direito de superfície de um terreno na Zona 

Industrial de Angra do Heroísmo, com uma área de 5.000 m2, tendo em vista a 

instalação de uma fábrica de transformação de leite. Vem acompanhada de proposta da 

Senhora Presidente, datada de 13 de Julho de 2009, no sentido de ser cedido, a título 

gratuito, o direito de superfície do lote n.º 54 da aludida Zona Industrial. - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, doar, a título de apoio, o direito de 

superfície sobre o lote n.º 54 da Zona Industrial de Angra do Heroísmo à 

Associação Agrícola da Ilha Terceira, nos termos da proposta, acima indicada, a 

qual  se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa à presente acta. ----------- 

 

 Relatório da inspecção ordinária à 

 actividade dos SMAH 

 

Entr. 866, proc. 04.44 – Ofício com a referência SAI-IAR/2009/26, de 3 de Fevereiro de 

2009, da Inspecção Administrativa Regional remetendo, para conhecimento, em suporte 

digital, o relatório da inspecção ordinária à actividade dos Serviços Municipalizados de 

Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------- 

  

Relativamente a este assunto o Vereador Senhor Paulo Marcelino apenas solicitou que 

se desse cumprimento às recomendações constantes do relatório da inspecção em 

referência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



REUNIÃO DE 16-07-2009                                                   Fl ____ 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
 
 
Pelas catorze horas e cinquenta e cinco minutos não havendo outros assuntos a 

tratar, a 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 em minuta, por 

unanimidade, a fim de produzirem efeito imediato. --------------------------------------------------- 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

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

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


