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ACTA N.º 1/2010  
 
 
 
No dia 04 de Janeiro de 2010, 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 Dr.ª Andreia Martins Cardoso 

da Costa, na qualidade de Presidente da Câmara, estando presentes os Vereadores 

Dr. Francisco Cota Rodrigues; Arqª. Raquel Margarida Pinheiro da Silva; Eng.º 

António Lima Ventura; Dr. Fernando Francisco de Paiva Dias e Dr. Artur Manuel Leal de 

Lima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas nove e trinta minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a 

reunião, que foi secretariada pela Coordenadora Técnica Bélina Maria Santos 

Leonardo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REUNIÃO DE 04-01-2010                                                      Fl ____ 
 

 
 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

 
O Vereador António Ventura ao intervir disse que no ano de 2007 o Partido Social 

Democrata apresentou, em sessão da Assembleia Municipal, uma proposta de adesão 

do Município de Angra do Heroísmo, à Rede Nacional de Cidades e Vilas com 

Mobilidade para Todos. Assim, pretende saber o ponto da situação relativamente ao 

proposto. 

A Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a edilidade efectuou uma pesquisa 

no sentido de conduzir o processo, tendo-se concluído que, de momento, a Cidade de 

Angra do Heroísmo, não possui condições para o efeito. Por não ter presente os 

pormenores necessários, comprometeu-se a apresenta-los em próxima reunião 

camarária.  

O mesmo vereador questionou a Câmara Municipal sobre se o Plano Municipal de 

Emergência já foi testado ao que a Presidente da Câmara respondeu que já havia sido 

testado com o exercício feito em Outubro do ano findo, cujo objectivo foi o de testar os 

Planos Municipais de Emergência de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória.  

O mesmo autarca alegou ter tido conhecimento que a Empresa Municipal Culturangra, 

EEM, efectuou, no período do Natal, um inquérito aos comerciantes, pelo questionou se 

a Câmara Municipal terá acesso ao mesmo.  

O Vereador Artur Manuel Leal Lima informou que aquela Empresa está a tratar os dados 

e que a intenção é divulga-los publicamente.  

Questionou, ainda, o Vereador António Ventura, se houve alguma alteração ao projecto 

da obra do hotel do Cantagalo, ao que a Presidente da Câmara respondeu que a Firma 

Angrasol iria apresentar um aditamento ao projecto de arquitectura, no sentido de 

regularizar a situação, sendo que o número de pisos é o mesmo que consta do projecto 

inicial. 

 

 

 
 

 



                                        

 

 
 
      Proposta de contrato de comodato -  

              cedência do 1.º piso do  edifício escolar 

              de São Carlos 

 
Ent. n.º 7626 – Proc. 22.03.01 – Ofício n.º 978/2009, datado de 22 de Dezembro do ano 

findo, da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, comunicando que 

concorda na generalidade com o disposto na proposta de contrato de comodato, 

remetida pela Câmara Municipal, à excepção da cláusula segunda, pelo que solicita a 

sua revisão de modo a que o prazo de vigência do mesmo contrato seja de 10 anos e 

que possa ser prorrogável mediante entendimento entre as partes. - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, manter as condições inicialmente 

propostas-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

      Zona Industrial de Angra do Heroísmo  

      falta de pagamento de juros de mora 

       

Ent. 1339 – Proc. 29.11 – Informação datada de 9 de Novembro do ano findo, da Secção 

de Aprovisionamento e Património, dando conta que a empresa Salsicharia Pavão, Lda., 

superficiária do lote n.º 35 da Zona Industrial de Angra do Heroísmo, procedeu ao 

pagamento da prestação pecuniária respeitante ao período de 11/12/2008 a 10/12/2009 

fora do prazo estabelecido para o efeito, pelo que se encontra sujeita ao pagamento de  

juros de mora no valor de € 622,16 (seiscentos e vinte e dois euros e dezasseis 

cêntimos). Sobre o assunto foi prestada informação pelo gabinete jurídico, referindo que 

a competência para arrecadar receita, nomeadamente a que provém da cobrança de 

juros de mora, pertence ao órgão executivo camarário, nos termos da alínea d), do n.º 2 

do artigo 3.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, cobrar os juros de mora devidos. -------------------------------------------------- 

 

 

 



 

      Empreitada “Construção da nova  

      Escola de Ensino Básico da Ribeirinha –  

      Relatório Final 

 

- Presentes o relatório preliminar e final elaborado pelo júri nomeado para apreciação 

das propostas apresentadas no âmbito do procedimento em epígrafe, em que é proposta 

a adjudicação à CMM, Construções Meneses e McFaden, pelo valor de € 4 038 263,97 

(quatro milhões trinta e oito mil duzentos e sessenta e três euros e noventa e sete 

cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo de 15 meses o prazo de 

execução.  

Sobre este assunto o Vereador Artur Lima questionou porque não se havia solicitado a 

apresentação de proposta a cinco firmas, conforme consta da lei.  

Relativamente ao relatório preliminar apresentado referiu que o mesmo está muito 

básico, acha que tem de haver mais rigor e brio na apresentação destes documentos. 

Questionou ainda, porque havia ganho uma firma que apresenta o menor preço quando 

se verifica a proposta de outra empresa que realizava o trabalho em menos tempo e a 

diferença em euros era pouca. 

A Presidente da Câmara esclareceu que o critério seguido tem sido o de consultar 

empresas locais e nacionais e que o número de empresas consultadas foi aquele que a 

lei determina em termos de código de contratação pública.  

O vereador Artur Lima sugeriu que se deveria também ter em conta, nos critérios de 

análise das propostas, as garantias apresentadas e o prazo.  

– A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em 

referência à CMM, Construções Meneses e McFaden, pelo valor supra referido. -----  

 

  

Empreitada “Construção da nova  

Escola de Ensino Básico de Santa Barbara – 

Relatório Final 

 

- Presentes o relatório preliminar e final elaborado pelo júri nomeado para apreciação 

das propostas apresentadas no âmbito do procedimento em epígrafe, em que é proposta 

a adjudicação à SOMAGUE/EDIÇOR, pelo valor de € 5 094 523,00 (cinco milhões, 



                                        

 

noventa e quatro mil quinhentos e vinte e três euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo de 18 meses o prazo de execução. 

O Vereador Artur Lima, declarou que relativamente à empresa proposta para 

adjudicação da empreitada em apreço, a mesma não lhe oferece garantias nenhumas, 

não conhecendo qualquer obra efectuada pela mesma que não tenha derrapado, é 

especialista em erros e omissões, sendo chamada empresa de regime.  

 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em 

referência à SOMAGUE/EDICOR, pelo valor supra referido.  

 

Constituição de fundos de maneio para o ano de 

2010 

 

Proposta da Presidente da Câmara, datada de 29 de Dezembro do ano findo, com vista 

à constituição de fundos de maneio para o ano de 2010. – A Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade a proposta de fundos de maneio apresentada. ------------- 

 

 

 Constituição da Comissão de Toponímia 

 

Proposta da Presidente da Câmara, datada de 29 de Dezembro do ano findo, no sentido 

de ser constituída uma comissão municipal de toponímia, de natureza consultiva, 

encarregue do estudo e da emissão de pareceres na matéria vertente. - A Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de constituição da Comissão 

Municipal de Toponímia, a qual ficou constituída pelos seguintes membros: João 

Maria Mendes, que preside, Jorge Abreu Forjaz, José Armando Mendes, Helena 

Ormonde, Jácome de Bruges e Vitor Brasil. -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Constituição da Comissão de Trânsito 

 

Proposta da Presidente da Câmara, datada de 29 de Dezembro do ano findo, no sentido 

de ser constituída uma comissão municipal de trânsito, de natureza consultiva para as 

questões concretas de trânsito. 



O Vereador Artur Lima sugeriu que integrasse a referida Comissão um representante da 

ACRA – Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores.  

O Vereador António Ventura sugeriu que integrasse a referida Comissão um 

representante da Associação Agrícola da Ilha Terceira.  

Após discussão sobre as propostas apresentadas ficou decidido o seguinte: 

 – A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de constituição da 

Comissão Municipal de Transito. ----------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou a Câmara Municipal, que da referida comissão, deverá integrar um 

representante da ACRA – Associação de Consumidores da Região Autónoma dos 

Açores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Proposta do Vereador do CDS-PP- 

“Sanjoaninas” 

 

Proposta do Vereador do CDS-PP, datada de 21 de Dezembro do ano findo, no sentido 

de a Câmara Municipal adoptar, de imediato, acções com vista a garantir o rigor e 

sobretudo a transparência na gestão das festas Sanjoaninas. – A Câmara Municipal, 

por unanimidade, aprovou a proposta em causa. ------------------------------------------------ 

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: 

- Pelos Vereadores António Ventura e Fernando Dias: 

“ Votam a favor porque concordam que se deve dar publicidade relativamente às 

pessoas que organizam as Sanjoaninas, assim como ao custo das mesmas. 

Contudo, não subscrevem os últimos três considerandos da proposta” 

- Pelo Vereador Artur Lima: 

“Nas dúvidas surgidas no que se refere a quem pagaria as despesas das 

Sanjoaninas, colocadas nos últimos considerandos da proposta, ficou esclarecido 

de que seria a Culturangra, EEM a assumir tais encargos”. ---------------------------------- 

 

 

Composição da GERACULTURA 

 

Proposta da Presidente da Câmara, no sentido de serem nomeados como membros do 

Conselho Local da Cultura - Geracultura os seguintes cidadãos: Maria Teresa Valadão 



                                        

 

Martins, que preside, Rui Melo, António Toledo Alves, Antero Àvila e Jorge Forjaz. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a nomeação dos cidadãos 

em causa para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Lista definitiva do concurso para atribuição de 

moradias no Concelho de Angra 

 

Presente, para conhecimento, a lista definitiva do concurso para atribuição de moradias 

no Concelho de Angra do Heroísmo, em regime de renda apoiada.  

O Vereador Fernando Dias sugeriu que as listas, em próximos concursos, sejam 

elaboradas em termos de enquadramento.  

– A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ 

 

 Listagem de Obras Licenciadas 

 

O Vereador Artur Lima felicitou a Câmara Municipal pela listagem das obras licenciadas 

entregues aos vereadores na reunião camarária.  

       

 

      Reunião pública mensal  

       

Atendendo a que ainda não se encontra efectuado o sorteio para a realização das 

reuniões públicas nas freguesias do Concelho de Angra do Heroísmo, a Presidente da 

Câmara Municipal, propôs que se seguisse o sorteio anteriormente realizado, sendo que 

a próxima reunião terá lugar na freguesia do Posto Santo. - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, realizar a reunião pública do corrente mês, na 

freguesia do Posto Santo, pelas 20:30 horas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCERRAMENTO 
 

 

 

 

Pelas onze horas e trinta e cinco 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 Presidente da Câmara 

 

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

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


