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ACTA N.º 19/2009  
 
 
 
No dia 10 de Setembro de 2009, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, na Sala da 

Assembleia Municipal 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 Costa, na qualidade de Presidente da Câmara, estando presentes os 

Vereadores Dr.ª 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 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 Vereadoras Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil e Dra. 

Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins. -------------------------------------------------------------- 
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Período da ordem do dia 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 Apoios financeiros 

 

Entr. 3785, proc. 21.21 – Carta da Casa do Povo das Doze Ribeiras solicitando apoio 

para fazer face aos custos com a deslocação dos setenta elementos da Marcha de S. 

João daquela valência a São Jorge, a fim de participar na XXII Semana Cultural das 

Velas. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de       

€ 500, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município 

de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

um subsídio no montante proposto (€ 500).  ------------------------------------------------------- 

 

Entr. 3580, proc.21.21 - Carta do Instituto Açoriano de Cultura, solicitando apoio para 

fazer face aos encargos inerentes à realização de uma exposição de fotografia de Jorge 

Barros, na galeria daquele Instituto. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de € 500, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante 

interesse para o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, conceder um subsídio no montante proposto (€ 500).  --------------- 

 

 

Entr. 4075, proc. 21.21 – Carta, datada de 26 de Junho último, do Grupo Folclórico das 

Doze Ribeiras solicitando apoio para a deslocação de trinta e dois elementos daquele 

grupo à Ilha Graciosa, tendo em vista participar nas Festas de São Mateus da Vila da 

Praia. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de       

€ 500, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município 

de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

um apoio financeiro no valor de € 500.  -------------------------------------------------------------- 



                                        
 
 

 

 

Entr. 3972, proc. 21.21 – Carta do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 654, 

Ribeirinha, dando conta que o seu contingente se irá deslocar à Ilha de São Miguel para 

tomar parte no XII Jamboree Açoriano e solicitando apoio para fazer face às despesas 

com pagamento de inscrição, deslocações e alimentação. A Senhora Presidente propõe 

a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 1.000, de acordo com o n.º 3 do artigo 

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

considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no montante 

proposto (€ 1.000).  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Entr. 3573, proc. 21.21 – Ofício n.º 28 da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São 

Sebastião, datado de 26 de Maio de 2009, solicitando apoio destinado à aquisição de 

diverso material destinado a equipar a casa de Francisco Ferreira Drumond. A Senhora 

Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 500, de acordo com 

o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse 

Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo.     

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

€ 500.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Entr. 3292, proc. 21.21 – Ofício n.º 63, datado de 18 de Maio de 2009, do Centro 

Comunitário da Terra Chã, dando conta da pretensão de proporcionar uma viagem de 

barco à Ilha de São Miguel a um grupo de dezoito pessoas do Centro de Convívio 

daquela instituição e, solicitando, para o efeito, um apoio. A Senhora Presidente propõe 

a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 500, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º 

do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, 

considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de   

€ 500. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entr. 3406. proc. 21.21 – Carta, datada de 20 de Maio de 2009, da Sociedade 

Recreativa e Musical União Sebastianense solicitando apoio para fazer face às 

despesas inerentes à deslocação dos sessenta elementos da Filarmónica à Ilha do 

Faial, a fim de participarem no 2.º Festival de Bandas Centenárias. A Senhora 

Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 500, de acordo com 

o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse 

Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

montante de € 500.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Entr. 4645, proc. 21.21 – Carta, datada de 16 de Julho de 2009, da Sociedade Recreio 

dos Artistas solicitando apoio para a deslocação da Filarmónica à Ilha de São Jorge, 

concretamente à Freguesia de Rosais. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de € 500, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante 

interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, conceder um subsídio no valor proposto (€ 500).  --------------------- 

 

Entr. 4095, proc. 21.21 – Carta da Comissão de Festas do Império do Arco 2009, datada 

de 20 de Maio de 2009, solicitando apoio para a realização das festividades do império 

daquela localidade. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de € 180, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para 

o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 180.  ------------------------ 

 

Entr. 4432, proc. 21.21 – Ofício n.º 335, de 6 de Julho de 2009, da Culturangra 

remetendo o pedido de apoio do Império da Caridade, Corpo Santo, para a realização 

das suas festas. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de € 400, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para  

 



                                        
 
 

 

 

o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio no valor de € 400.  --------------------------------------- 

 

Entr. 5419, proc. 22.03.01 – Ofício n.º 2053, de 1 de Setembro em curso, da Escola 

Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, solicitando, à semelhança de anos 

anteriores, um apoio, consubstanciado na atribuição de um prémio no valor de € 1.000 

ao melhor aluno do ensino regular. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de € 1.000,00 de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando 

o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 1.000.  - 

 

Entr. 4541, proc. 21.21 – Candidatura apresentada pela Junta de Freguesia da Feteira, 

em 15 de Julho de 2009, com vista à atribuição de um apoio financeiro destinado a fazer 

face aos custos provenientes da realização da Festa da Fajã do Ficher, daquela 

Freguesia. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

€ 400,00 de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município 

de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

um apoio financeiro no montante de € 400.  -------------------------------------------------------- 

 

Entr. 4543, proc. 21.21 – Candidatura apresentada pela Junta de Freguesia da Feteira, 

em 15 de Julho de 2009, tendo em vista a atribuição de um apoio financeiro no montante 

de € 15.000,00, destinado a suportar os encargos resultantes da realização da Festa em 

louvor de Nossa Senhora das Mercês, a ocorrer de 13 a 19 de Setembro em curso, 

naquela Freguesia. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de € 400,00 de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para 

o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conceder um apoio financeiro no montante de € 400.  --------------------- 
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Entr. 3338, proc. 21.21 – Carta, datada de 19 de Maio de 2009, do Terceira Basket Club 

solicitando apoio para fazer face aos encargos inerentes à deslocação da equipa de Sub 

18 Masculinos a Portalegre, tendo em vista a sua participação na XIII Taça Nacional de 

Sub 18. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 

286,55, correspondente a uma passagem aérea com destino Ter/Lix/Ter, de acordo com 

o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse 

Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio no valor 

proposto € 286,55.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Entr. 3340, proc. 21.21 – Carta, datada de 10 de Maio de 2009, do Terceira Basket Club 

dando conta que em virtude de ter ganho o Campeonato Nacional de Basquetebol 1 – 

Zona Sul, garantiram a subida à Proliga e o direito a disputar a Final Nacional, a ter lugar 

em Guarda. Tendo em vista a deslocação de uma comitiva de dezoito pessoas ao 

referido evento desportivo solicitam apoio à Autarquia. A Senhora Presidente propõe a 

atribuição de um apoio financeiro no valor de € 553,10, correspondente a duas 

passagens aéreas com destino Ter/Lix/Ter, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando 

o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 553,10.  ------ 

 

Entr. 3356. proc. 21.21 – Carta, da Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel 

solicitando apoio para fazer face às despesas inerentes à deslocação dos cinquenta 

elementos da Filarmónica à Ilha São Jorge, a fim de participarem numa tourada de praça 

e no desfile de marchas populares da “Semana Cultural das Velas”. A Senhora 

Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 1.000, de acordo 

com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de 

Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do 

Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 

no valor proposto (€ 1.000).  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                        
 
 

 

Entr. 3588, proc. 21.21 – Comunicação, datada de 29 de Maio de 2009, da Comissão 

Instaladora da Associação de Estudantes da EB/S Tomás de Borba de Angra do 

Heroísmo solicitando apoio financeiro para a realização de diversas actividades de final 

de ano lectivo. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de € 500, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para 

o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio no valor de € 500.  --------------------------------------- 

 

Entr. 2655, proc. 21.21 – Carta, datada de 20 de Abril de 2009, da Associação Cultural 

Angrajazz solicitando a disponibilização da quantia de € 9.698,22 destinada ao fecho do 

exercício da actividade referente ao ano 2008. A Senhora Presidente propõe a atribuição 

de um apoio financeiro no valor de € 9.698,22, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando 

o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio solicitado (€ 9.698,22).  --------------------- 

 

 Apoios em espécie 

 

Entr. 5303, proc. 21.21 –  Carta de  José Manuel Borges Toste  dando conta da sua 

participação no Campeonato Nacional de Santo Humberto, a realizar em Aveiro, e 

solicitando um apoio consubstanciado na atribuição das passagens aéreas. A Senhora 

Presidente propõe a atribuição de uma passagem aérea com destino Ter/Lix/Ter, no 

valor de € 290,51, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para 

o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conceder uma passagem aérea com destino Ter/Lix/Ter.  ---------------- 

 

Entr. 5209, proc. 50.07 – Carta do Grupo Desportivo Parlamentar, dando conta da sua 

visita cultural e desportiva aos Açores, nos dias 5 a 13 de Setembro de 2009. Para o 

efeito, solicita um apoio consubstanciado na disponibilização de transporte, para o 

percurso  Lajes/Angra/Lajes  (aeroporto),  para  os elementos da comitiva da Assembleia  
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da República. De acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para 

o Município de Angra do Heroísmo, a Senhora Presidente atribuiu um apoio em espécie, 

consubstanciado na aquisição do serviço de transporte, no valor total de € 656,24, 

solicitando para o efeito a ratificação do órgão executivo. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o apoio concedido.  -------------------------------------------------------- 

 

Entr. 5489, proc. 21.21 – Comunicação, datada de 6 de Setembro de 2009, do Director 

Geral Turismoda, solicitando apoio para a deslocação de uma manequim da Ilha 

Terceira à Ilha da Madeira, tendo em vista participar no espectáculo de eleição da Miss 

Tourism World/Portugal. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio em 

espécie consubstanciado na aquisição de uma passagem aérea com destino 

Ter/Funchal/Ter, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para 

o Município de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir o apoio proposto.  ------------------------------------------------------------ 

  

 Fundo de maneio – alteração 

 

Proposta, datada de 2 de Setembro de 2009, da Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, de alteração do fundo de maneio, no sentido de se criar um fundo de maneio, 

no valor de € 200, destinado à publicação de anúncios efectivamente urgentes. - A 

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

ficando o fundo de maneio, em questão, afecto ao Fundo de Maneio da Câmara 

Municipal, unidade orgânica 01.02, rubrica 02.02.17, e figurando como responsável 

a Dra. Margarida Mendes, Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da 

Câmara.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 

 

 



                                        
 
  

  

 Edifício escolar do Caminho dos  

 Regatos, São Bartolomeu - Cedência 

 

Proposta da Senhora Presidente da Câmara Municipal, datada de 8 de Setembro de 

2009, no sentido de se ceder à Associação Waldorf dos Açores o edifício escolar sito no 

Caminho dos Regatos, na Freguesia de São Bartolomeu dos Regatos, e inscrito na 

matriz urbana da mesma freguesia sob o artigo 646. - A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ceder, a título de apoio, a ocupação do edifício escolar, em 

causa, nos termos da proposta, acima indicada, a qual se dá aqui por 

integralmente reproduzida e se anexa à presente acta.  --------------------------------------- 

 

 Contrato de doação – alteração de  

 cláusulas 

 

Entr. 5557, proc. 24.26 - Ofício da Junta de Freguesia do Porto Judeu, datado de 8 de 

Setembro de 2009, solicitando a alteração da cláusula primeira do contrato de doação 

de um prédio rústico, sito no Refugo, no sentido de a Freguesia poder doar à Associação 

Cultural do Porto Judeu os dois lotes destinados à permuta com um terreno, que 

viabilizará a edificação do edifício sede da mesma Associação, ficando esta obrigada à 

concretização do aludido negócio de permuta. É igualmente solicitada a alteração da 

cláusula terceira do mesmo contrato, no sentido de a condição de reversão prevista 

nessa cláusula caducar mediante a efectivação da citada permuta. - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado bem como a 

revogação da escritura de alteração ao contrato de doação realizada 9 de 

Dezembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Reunião extraordinária 

 

Mediante proposta verbal da Senhora Presidente da Câmara Municipal, o órgão 

executivo deliberou, por unanimidade, reunir extraordinariamente no próximo dia 18 de 

Setembro, pelas 14h30, na Sala de Sessões do edifício dos  Paços  do  Concelho, tendo  
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em vista a apreciação de pedidos de subsídios, apresentados no âmbito do 

Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, bem como a 

apreciação do Regulamento Municipal de Taxas, do Regulamento Municipal de Gestão 

de Resíduos Sólidos Urbanos e do Regulamento do Programa de Teleassistência.  ------- 
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ENCERRAMENTO 

 
 
Pelas catorze horas e cinquenta 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, por unanimidade, 

em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. ------------------------------------------------------ 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

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

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


