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CÂMARA MUNICIPAL  
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 
 
 

ATA N.º 19/2014 
 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DO DIA CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
CATORZE   

 
(Contém     folhas) 

 
  

MEMBROS PRESENTES: 
 

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

VEREADORA  Letícia Maria Dias Lourenço Vieira----------------------------- 
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VEREADOR António Lima Cardoso Ventura--------------------------------- 

VEREADOR Alonso Teixeira Miguel--------------------------------------------- 

VEREADORA Catarina Cristina Ribeiro da Rocha Gonçalves Silva 

Matias----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MEMBROS AUSENTES: 
 

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

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

VEREADORA Raquel Gomes Caetano Ferreira ------------------------------- 

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

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

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

VEREADOR ------------------------------------------------------------------------------ 
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No dia cinco de setembro de dois mil e catorze realizou-se na sala das sessões 

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

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

 

Pelas 10:00 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a 

reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de antes da ordem do dia 

 

A Vereadora Catarina Matias questionou sobre a responsabilidade dos danos 

causados pela queda de uma pedra, na encosta do Cantagalo, junto ao Angra 

Marina Hotel, que danificou uma viatura, ao que o Presidente informou que a 

responsabilidade deverá ser imputada à Portos dos Açores. No entanto, 

salientou que tendo sido apresentada uma reclamação na Câmara Municipal 

esta será encaminhada para a referida entidade.----------------------------------------- 

O Vereador António Ventura alertou para o estado das escarpas existentes na 

Grota do Vale, cujas paredes se encontram descalças e sem suporte, para 

além de que com a proximidade do inverno e de possíveis chuvadas fortes 

poderão agravar o seu estado.----------------------------------------------------------------- 

Apresentou também uma queixa transmitida pelos comerciantes do Mercado 

Duque de Bragança, pela concorrência desleal que se tem verificado nas 

últimas feiras de rua, efetuadas na Rua da Esperança. O Presidente informou 

que já tinha tido conhecimento desta situação e de momento existem duas 

feiras a decorrerem, sob a responsabilidade de duas juntas de freguesia, a da 

Sé e a da Vila de São Sebastião, em que o espaço é cedido gratuitamente, 

livre de taxas e que estas juntas é que deveriam controlar esta situação.---------- 

Acrescentou que até determinado montante não é obrigatório coletarem-se nas 

finanças, por se tratar de vendas ocasionais, no entanto a fiscalização desta 

atividade compete à GNR.----------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente informou ainda que já tinham sido entregues as novas estruturas 

“barraquinhas” destinadas a este fim e que antes de serem distribuídas deveria 

ser feita uma reflexão sobre o seu funcionamento. Nessa sequência, ficou de 

se agendar um debate na próxima reunião da Câmara Municipal sobre a 

utilização das estruturas em causa.----------------------------------------------------------- 

O Vereador António Ventura alertou ainda para o facto da ilha Terceira, e em 

particular o concelho de Angra do Heroísmo, estar a ser muito afetado pelo 

mau serviço prestado pela SATA Internacional. O Presidente informou que 

tinha reunido, no dia anterior, com o Presidente do Conselho de Administração 

da SATA, sobre a matéria e sobre a promoção das Sanjoaninas 2015. 

Acrescentou que neste momento a Câmara Municipal estava em negociações 

com a SATA para elaboração de pacotes promocionais das próximas festas e 

no que se referia ao serviço informou que até ao momento apenas estava 

garantido a realização do voo de Oakland e que os restantes serão contratados 

conforme as necessidades da empresa.----------------------------------------------------- 

O Presidente frisou que só haverá interesse da parte da Câmara nos pacotes 

promocionais se realmente houver garantias da SATA.--------------------------------- 

O Vereador Guido Teles acrescentou que a reunião foi animadora tendo em 

conta que ficou assegurado que a SATA irá iniciar o processo de renovação da 

frota e contratar empresas da especialidade quando necessário, para outros 

voos, e que dentro de duas semanas teremos uma proposta de horários e 

preços para análise.------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou ainda que irá deslocar-se, no final do mês, com o Vice-

Presidente aos Estados Unidos, para promoção das Sanjoaninas 2015, junto 

das comunidades emigrantes, com o objetivo de ser criada uma rede de 

promoção com um grupo de pessoas que farão a divulgação das mesmas. 

Existe ainda o intuito de se convidarem representantes das cidades irmãs para 

integrarem o cortejo de abertura. Foi ainda solicitado aos presentes que 

dessem opiniões sobre a componente artística das festas, sendo que o objetivo 

é de serem privilegiadas as contratações locais.------------------------------------------ 

O Vereador Alonso Miguel pediu informações sobre a compra do armazém do 

Parque Industrial, ao que o Presidente informou que não será necessário levar 
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a questão à Assembleia Municipal, visto que o pagamento será efetuado na 

íntegra no presente ano e que a escritura estava já agendada para a próxima 

semana. Após a escritura, dar-se-á início a algumas demolições a nível de 

interiores para adaptação às novas funcionalidades do espaço.---------------------- 

Quanto às atuais Oficinas, principalmente as que ficam nas traseiras da EDA, 

terão de ser demolidos os edifícios existentes, para depois serem colocados à 

venda, visto que o prédio terá mais valor depois de limpo.----------------------------- 

O Presidente deu conta do grande avanço que a obra da nova escola de Santa 

Bárbara teve neste último mês, apesar de ainda existir atrasos no cumprimento 

do prazo de execução da obra. Informou ainda que o pacote de estradas que 

não estava financiado já está acertado e que a nova candidatura será a da 

escola e ainda que se nada acontecer sobra espaço para financiar o pacote II 

de estradas, o que vai permitir o arranjo de estradas que estão em piores 

condições.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deu conta ainda que se pretende anular a contratação do empréstimo que a 

Câmara tinha aprovado, no valor de 1,2 milhões, visto que tinha-se de garantir 

uma boa sustentabilidade das contas.------------------------------------------------------- 

O Vereador Alonso Miguel mostrou alguma preocupação com o estado de 

diversos edifícios devolutos no centro urbano, ao que o presidente informou 

que a Câmara tem feito esforços para resolver a situação de alguns, como seja 

a demolição dos anexos dos Celeiros, para que fiquem de pé apenas os Silos. 

Quanto ao edifício da ELA apenas poderá haver uma limpeza uma vez que a 

cobertura é de amianto. Acrescentou que se procedeu à demolição dos 

edifícios existentes na entrada do Porto das Pipas e quanto ao Hospital Velho 

houve uma oferta para a venda à Câmara de 2,3 milhões, estando o prédio 

avaliado em 16 milhões o que de facto seria um ótimo investimento. Neste 

âmbito, estava-se em conversações com a Santa Casa da Misericórdia de 

Angra do Heroísmo e a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo para discussão deste assunto, bem como sobre o edifício da 

residencial Cruzeiro, estando já agendada uma nova reunião para a próxima 

semana, com as citadas instituições.--------------------------------------------------------- 
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O Vereador Alonso Miguel alertou ainda para o facto de ter constatado que 

existem perdas de água, bastante consideráveis, em tubagens existentes em 

cursos de água na zona Serreta-Doze Ribeiras.------------------------------------------ 

Por fim, o Presidente deu ainda conta que os Serviços Municipalizados têm 

prevista a construção de uma nova lagoa, na zona da Serreta-Doze Ribeiras, 

de modo a colmatar a falta de água que tem vindo a acontecer na zona Oeste, 

o que vem reduzir custos com o envio de água até à referida zona. No entanto, 

esta obra só acontecerá depois de regularizar com o Governo Regional a 

questão do abastecimento de água à lavoura, incluindo o concelho da Praia da 

Vitória.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período da ordem do dia 

 

APROVAÇÃO DE ATAS 

 

1. Aprovação de atas 

1.1. Aprovação da Ata n.º 18 da reunião ordinária pública de 22 de agosto de 

2014. - Aprovada por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Letícia Vieira, Catarina Matias e Alonso Miguel, em virtude de não 

terem estado presentes na reunião em causa.---------------------------------- 

  

 

RATIFICAÇÕES 

 

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal 

nos termos do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
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2.1. Pedido de isenção do pagamento de taxa por infestação por 

térmitas 

Pº 13/2014/104 - Requerimento datado de 21 de Agosto do corrente 

ano, de José Carlos Pereira Fraga, residente em Rua do Armador, n.º 

7-E, freguesia de Conceição, solicitando a isenção das taxas, no valor 

de €605,30 (seiscentos e cinco euros e trinta cêntimos), conforme 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º, do Regulamento Municipal de 

Taxas, pela emissão do alvará de construção, respeitante às obras de 

beneficiação da sua moradia sita no local acima mencionado. Vem 

acompanhado de parecer da arquiteta municipal, tendo merecido o 

seguinte despacho: “Isente-se. Para ratificação.”-------------------------------- 

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. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pelo Presidente da Edilidade. (480/2014/CMAH) ----------------------------- 

 

3. 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 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município) e do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Atividades de Interesse Municipal 

 

3.1. Ent. 5201 – Pedido de Junta de Freguesia da Serreta, solicitando 

apoio tendo em vista o pagamento de 60 refeições e aquisição de 150 

caixas de água, destinados aos voluntários que no período de 12 a 14 

de setembro prestarão apoio aos peregrinos que se deslocam à Serreta. 

Para ratificação pelo órgão executivo municipal do ato administrativo 

praticado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de atribuição de um 

apoio no valor de 1.000,00€, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º e n.º 3 do artigo 35.º ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
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bem como do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de 

Interesse Municipal. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice-Presidente da 

Edilidade. (481/2014/CMAH) --------------------------------------------------------- 

 

3.2. Ent. 5152 – Pedido do Centro Comunitário do Posto Santo, 

solicitando apoio tendo em vista a deslocação do grupo de idosos 

daquele Centro à Ilha do Pico, de 8 a 12 de setembro de 2014. Para 

ratificação pelo órgão executivo municipal do ato administrativo 

praticado pela Vereadora Raquel Ferreira de atribuição de um subsídio 

no valor de €1.500,00, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e 

n.º 3 do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem 

como do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse 

Municipal. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira. 

(482/2014/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

 

3.3. Ent. 5287 - Pedido de João Alexandre Ferreira Cardoso, para 

cedência de um quiosque hexagonal, de 29 de agosto a 7 de setembro 

para servir de tasca nas festas de Santo António da freguesia de Santa 

Bárbara, para ratificação do órgão executivo municipal nos termos da 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 35.º, 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice-

Presidente da Edilidade. (483/2014/CMAH) ------------------------------------ 

  

3.4. Ent. 5204 – Alteração da entidade destinatária do apoio de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros) atribuído em reunião da Câmara Municipal de 

1-08-2014, no sentido do subsídio ser processado diretamente em nome 

de WildeTravel – Viagens e Turismo, Lda., e não em Hospital de 

Santo Espírito de Angra do Heroísmo, por ser a entidade organizadora 

do evento. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato 
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praticado pelo Presidente da Edilidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º e n.º 3 do artigo 35.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Presidente da Câmara. 

(484/2014/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

  

3.5. Ent. 5302 - Pedido dos Marítimos de São Mateus Sport Clube, para 

cedência de um palco para a realização da Festa da Brindeira naquela 

freguesia, entre 3 e 8 de setembro, bem como de grades para o corte de 

trânsito. Para ratificação do órgão executivo municipal do ato praticado 

pela Vereadora Raquel Ferreira, autorizando a cedência do palco e o 

indeferimento das grades, visto estarem reservadas para o Rali, nos 

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com n.º 3 do artigo 

35.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado 

pela Vereadora Raquel Ferreira. (485/2014/CMAH) -------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 

4. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 

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) e do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Atividades de Interesse Municipal 

 

4.1. Ent. 5009 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, para cedência de 

um palco, para a realização das Festas de Nossa Senhora das Mercês 

que se realizam naquela freguesia entre 20 a 26 do corrente mês de 

setembro, para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
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conjugado com a alínea a) do n.º1 do artigo 6.º, do Regulamento 

Municipal de Taxas, aprovado a 21 de Fevereiro de 2014. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. 

(486/2014/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

  

4.2. Ent. 4854 – Pedido do Sindicato dos Magistrados do Ministério 

Público, solicitando apoio no sentido de ser assegurado a impressão de 

cartazes e afixação dos mesmos em locais da Autarquia, no âmbito de 

uma campanha de informação sobre o Ministério Público. Propõe-se a 

impressão de alguns cartazes e a sua afixação no edifício dos Paços do 

Concelho e no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. 

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos da alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como 

do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse 

Municipal. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido, nos termos propostos. (487/2014/CMAH) --------------------------- 

 

4.3. Ent. 5347 - Pedido do Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, para 

utilização regular do Campo de Jogos Municipal, durante a época 

desportiva, e respetiva isenção de taxas. Para deliberação do órgão 

executivo, nos termos conjugados da alínea a) do artigo 5.º, com a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º e dos n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do 

Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas municipais e n.º 

2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Taxas de Angra do 

Heroísmo. – A Câmara Municipal autorizou a utilização do Campo de 

Jogos, bem como deliberou isentar as devidas taxas na sua 

totalidade. (488/2014/CMAH) -------------------------------------------------------- 

 

4.4. Ent. 4314 - Pedido da Associação Espírita Terceirense, para cedência 

de espaços, material de som e projeção e de apoio logístico aos 

seguintes eventos: Conferência Espírita subordinada ao tema 

"Psicologia da Gratidão", no Teatro Angrense a 30 de Outubro; IV 
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Jornadas Espíritas da Ilha Terceira com o tema "Ciência e 

Espiritualidade", no Centro Cultural e de Congressos da Ilha Terceira; 

para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado 

com a alínea d) do n.º2 do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de 

Taxas. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido. (489/2014/CMAH) ------------------------------------------------------------ 

  

5. Contratos interadministrativos – abertura da época de candidaturas 

 

5.1. Ent. 5344 – Proposta do Presidente da Câmara, no sentido de ser 

deliberado pelo órgão executivo municipal, nos termos do artigo 120.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a abertura do período para 

apresentação de candidaturas para 2015, entre 15 de setembro e 15 de 

outubro de 2014, no âmbito dos contratos interadministrativos com as 

Juntas de Freguesia. Propõe-se ainda que seja estabelecido o valor 

máximo de €20.000,00 (vinte mil euros) por projeto, para a presente 

época de candidatura. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

aprovou esta proposta. (490/2014/CMAH) -------------------------------------- 

O Presidente convidou todos os Vereadores a participarem numa reunião, a 

realizar até ao dia 15 de setembro, que será agendada com as Juntas de 

Freguesia do concelho, para discussão das candidaturas para os contratos 

interadministrativos e delegação de competências para 2015.------------------------ 

 

6. Emissão de parecer nos termos do n.º 11.º do artigo 73.º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2014 

 

6.1. Ent. 839 - Proposta para emissão de parecer favorável a emitir pelo órgão 

executivo relativo à aquisição de serviços à empresa Arquiangra - 

Arquitetura e Engenharia Unipessoal, Lda. para elaboração do projeto 

de execução para o percurso pedestre Fanal – Relvão, no valor de 
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€42.671,89, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Para deliberação do 

órgão executivo municipal, nos termos do n.º 11.º do artigo 73.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2014. – A Câmara Municipal, por 

maioria, com a abstenção do Vereador Alonso Miguel, deliberou 

emitir parecer favorável quanto à aquisição do serviço em causa. 

(491/2014/CMAH) ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente explicou que a Autarquia estava em contato com o Governo para 

colocar um prisma de enrocamento na zona do Fanal, e o acordo estabelecido 

é que executarão a obra de proteção costeira e a Câmara fará o arranjo 

urbanístico da zona. Isto implica fazer-se um arranjo global da zona do Fanal, a 

compra da oficina existente e possibilita ainda fazer a ligação pedonal 

complementar para esta ligação entre o Fanal e o Relvão. ---------------------------- 

O Governo prevê candidatar a sua obra a fundos comunitários e por isso a 

Autarquia tem de ter o seu projeto concluído, relativo à parte que será 

assegurada pela Câmara Municipal, para quando se estiver em condições de 

avançar com a obra. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Votos de Congratulação 

 

7.1. Ent. 5341 – Voto de Congratulação ao Colégio de Santa Clara, pela 

comemoração dos seus 50 anos de atividade. Para votação pelo órgão 

executivo municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este Voto e deliberou 

remeter o mesmo ao órgão deliberativo. (492/2014/CMAH) -------------- 

 

7.2. Ent. 5343 – Voto de Congratulação a Eliseu Pereira dos Santos, pelo 

seu percurso desportivo. Para votação pelo órgão executivo municipal e 

posterior remessa à Assembleia Municipal. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este Voto e deliberou remeter o mesmo ao 

órgão deliberativo. (493/2014/CMAH) -------------------------------------------- 
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8. Reunião extraordinária do executivo municipal 

Proposta verbal do Presidente da Câmara, no sentido de se realizar uma 

reunião extraordinária do executivo municipal no dia 16 do corrente mês, 

pelas 14:30 horas, a fim de ser apreciado e votado o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda de Angra do Heroísmo. – Aprovado por unanimidade. 

(494/2014/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

9. Relatórios de auditorias do ROC – Revisor Oficial de Contas 

 

9.1. Ent. 4451 – Relatórios semestrais do auditor externo J. Bastos, C. Sousa 

Góis & Associado, SROC, Lda., sobre a situação económica e financeira 

da Câmara Municipal, bem como dos Serviços Municipalizados, 

referentes ao 2.º semestre de 2013, emitidos nos termos da alínea d), do 

n.º 2 do artigo 77.º da Lei das Finanças Locais. Para conhecimento do 

órgão executivo e remessa à Assembleia Municipal também para 

conhecimento. – A Câmara Municipal tomou conhecimento e 

deliberou remeter os relatórios ao órgão deliberativo para 

conhecimento. (495/2014/CMAH) -------------------------------------------------- 
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal 

declarou encerrada a reunião, pelas 11 horas, 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, 5 de setembro de 2014. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

______________________________ 


