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No dia dezasseis de setembro de dois mil e catorze realizou-se no Salão Nobre

do  edifício  dos  Paços  do Concelho  uma reunião  extraordinária  da  Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------

Pelas  14  horas  e  35  minutos,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou

aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------

Período da ordem do dia

Ponto Único

DELIBERAÇÕES

Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo

Proposta de Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo, para

votação do órgão executivo municipal no sentido de ser remetido à Assembleia

Municipal  para  aprovação  do  mesmo  e  posterior  ratificação  do  Governo

Regional,  nos  termos  do  artigo  93.º  do  Decreto  Legislativo  Regional  n.º

35/2012/A de 16 de agosto, do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º

15/2004/A, de 6 de abril e da alínea a), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  informou  que  no  âmbito  da  apreciação  dos  contributos  da

discussão pública do documento não houve nenhuma proposta de alteração de

fundo  ao  documento,  apenas  questões  de  utilização  de  terrenos  de

particulares, na sua maioria irrelevantes. No entanto, existem duas questões

complexas que se relacionam com a delimitação de zonas verdes no Corpo

Santo e junto ao Jardim. Em relação à primeira questão foi unânime aceitar o

que está proposto no Plano em detrimento da pretensão do proprietário que

tinha intenção de construir no local. Na segunda situação o proprietário de um
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terreno solicita que se permita a possibilidade de construção dos dois lados da

conduta,  foi  aceite  em  parte  o  pedido  permitindo  a  urbanização  junto  à

respetiva habitação. ------------------------------------------------------------------------------

O Vereador António Ventura questionou se foram acatadas as preocupações

apontadas pela Direção Regional da Cultura. ---------------------------------------------

O Presidente informou que foram introduzidas todas as propostas materiais,

apenas  não  foi  aceite  a  discordância  quanto  à  criação  da  comissão  de

coordenação. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel perguntou se foi aceite a proposta de enterramento

dos cabos elétricos, pintar da cor da respetiva fachada e como foi calculada a

estimativa de custos das futuras construções. --------------------------------------------

Foi esclarecido que foi tida em consideração a pintura dos cabos e que quanto

ao enterramento já se encontra previsto no regulamento, a estimativa foi feita

por um economista com base no custo de construção por metro quadrado. ------

Foi aceite a integração no regulamento do Observatório Meteorológico, como

espaço reservado a zona verde, com esta alteração foi aprovada a proposta de

regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------

O  Vereador  António  Ventura  congratulou-se  com  a  conclusão  do  plano,

considerando um documento planificador e de orientação para a cidade. No

entanto,  dada  à  complexidade  das  decisões  e  trabalhos  tornou-se  difícil  a

participação da oposição na sua elaboração e  implementação,  pelo que se

abstém  uma  vez  que  democraticamente  se  encontrarem  limitados  na

elaboração e construção do referido plano. ------------------------------------------------

 

- A  Câmara  Municipal,  por  maioria  dos  vereadores  do  PS  e  com  a

abstenção dos vereadores do PSD e do CDS-PP, concordou com este

documento  e  deliberou  submeter  o  mesmo  à  aprovação  do  órgão

deliberativo municipal, nos citados termos legais. (496/2014/CMAH). ----
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas 15 horas e 45 minutos, 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, 16 de setembro de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

     ______________________________
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