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ACTA N.º 4/2010  
 

 

No dia onze do mês de Fevereiro de 2010, nesta cidade de Angra do 

Heroísmo, na sala das sessões do edifício dos Paços do Concelho, realizou-se 

a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo sob a 

presidência de Andreia Martins Cardoso da Costa, na qualidade de 

Presidente da Câmara, estando presentes os Vereadores Francisco Cota 

Rodrigues; Raquel Margarida Pinheiro da Silva; Maria Teresa Valadão 

Martins; Fernando Francisco de Paiva Dias, Anselmo José Rocha 

Barcelos e  Alonso Teixeira Miguel. ------------------------------------------------------- 

Pelas vinte horas e trinta e cinco minutos, a Presidente da Câmara Municipal 

declarou aberta a reunião, que foi secretariada pela Coordenadora Técnica 

Bélina Maria Santos Leonardo. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Período antes da ordem do dia 

 

 

O Vereador Fernando Francisco de Paiva Dias, referiu ser voz corrente que 

recentemente tem havido dificuldades, por parte dos munícipes que concluíram 

obras de construção de moradias, na obtenção das respectivas licenças de 

utilização, uma vez que está a ser solicitado o certificado energético, quando 

no acto de apresentação do projecto de arquitectura o mesmo não era 

solicitado. 

A Presidente da Câmara Municipal, confirmou que efectivamente houve essa 

dificuldade, contudo a situação já se encontra regularizada, por ter sido 

entretanto remetido a todas as Câmara Municipais, pela Direcção Regional de 

Energia, um esclarecimento no sentido de que tal documento só deverá ser 

exigido para processos de obras que dêem entrada a partir de Janeiro de 2010.  

 

O mesmo edil questionou sobre o Plano de Salvaguarda da Cidade de Angra 

do Heroísmo, bem como se existe algum Plano de Urbanização da Cidade de 

Angra do Heroísmo.  

A Presidente da Câmara Municipal disse que relativamente ao Plano de 

Pormenor e de Salvaguarda da Zona Classificada de Angra do Heroísmo, 

houve necessidade de se fazer alterações, para cumprimento das obrigações 

legais constantes da nova legislação que entretanto entrou em vigor. Proferiu 

ainda, que a empresa projectista está a desenvolver os trabalhos necessários 

pelo que haverá uma reavaliação dos custos inerentes aos referidos trabalhos. 

Salientou, que o objectivo principal é de que o referido plano seja cumprido o 

mais rapidamente possível.  

 

O Vereador Anselmo da Rocha Barcelos, alertou a Câmara Municipal, para o 

estado de degradação em que se encontra o portão principal de acesso ao 

Campo de Jogos Municipal, e questionou se há intenções em substituir o piso 

sintético daquele recinto desportivo, atendendo a que também se encontra em 

mau estado. Alertou ainda para o facto de no mesmo local existir, na parte 



lateral, um acesso a uma zona de relvado sendo que lá estacionam viaturas de 

qualquer modo.  

A Presidente da Câmara esclareceu que no Plano de Actividades da 

Culturangra estão previstas intervenções naquele recinto desportivo, sendo que 

a intervenção no piso sintético será efectuada no intervalo das épocas 

desportivas, relativamente ao acesso da parte lateral disse que está prevista 

uma delimitação das zonas de estacionamento, de modo a evitar-se o 

estacionamento indevido no local.  

 

O autarca Anselmo Barcelos perguntou como seria feita a vedação da zona do 

Bailão para os concertos das Sanjoaninas, ao que a Presidente da Câmara 

disse que estão a ser estudadas as alternativas possíveis, contudo, ainda não 

havia sido tomada a decisão final. 

 

A Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento ao elenco camarário de 

que foi criado um Grupo de Trabalho, com o intuito de elaborar e implementar a 

Agenda 21 Local do Municipio de Angra do Heroísmo, documento orientador do 

desenvolvimento sustentável a nível local, na área social, ambiental e 

económica.  

O referido grupo é constituído pelos seguintes elementos: Dr. Vitor Brasil; Dr. 

Miguel Costa, Eng.º Paulo Barcelos, Dr. Pedro Oliveira e Dr.ª Sandra Costa. 

 

De seguida foi feita uma apresentação, sobre o assunto, pela Chefe de 

Gabinete da Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Gabriela de Schwarz Martins.  

O Vereador Fernando Dias inquiriu se havia algum prazo estipulado para 

concluir o documento em questão.  

A Presidente da Câmara respondeu que não havia prazo, só após o 

diagnóstico a efectuar é que seria possível delinear a estratégia a implementar, 

o que requer muita sensibilização.   

 

 

 

 

 

 



Período da Ordem do dia 

 

  

 Alteração ao tarifário dos Serviços  

 Municipalizados para 2010 

 

Ent. 745 – Proc. 23.02.15 – Ofício n.º 487, datado de 29 de Janeiro findo, dos 

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, apresentando uma proposta 

de alteração ao tarifário daqueles serviços, no que respeita à tarifa a aplicar 

aos restabelecimentos, uma vez que o sistema informático apenas aceita 

números com uma casa decimal. Assim, a tarifa em causa passa a ser de € 

26,73 (vinte e seis euros e setenta e três cêntimos) em vez dos € 26,79 (vinte e 

seis euros e setenta e nove sentimos) previstos no tarifário em vigor para o 

corrente ano. Esta proposta vem acompanhada de parecer jurídico, datado de 

8 do presente mês. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta em causa. --------------------------------------------------------------- 

  

 Renovação do Protocolo com a  

 Associação dos Bombeiros  

 Voluntários de Angra do Heroísmo 

 

Ent. 22 – P.º 57.04.09 – Ofício n.º 240/2009, datado de 29 de Dezembro do ano 

findo, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do 

Heroísmo, remetendo o Plano de Actividades e o Orçamento daquela 

associação para o ano em curso. Na sequência desta comunicação e tendo em 

conta a que existe um protocolo entre a autarquia e a instituição em causa, 

procedeu-se à renovação do mesmo para o corrente ano, sendo o valor a 

atribuir, previsto no orçamento da Câmara Municipal, de € 45 000,00 (quarenta 

e cinco mil euros). – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a 

renovação do protocolo em causa, sendo o pagamento do valor a atribuir 

efectuado mensalmente, por duodécimos, conforme consta da proposta 

de protocolo que se anexa à presente acta. -------------------------------------------- 

 

  



 Adesão ao projecto de Monitorização  

 de Radiação Electromagnética em  

 comunicações Moveis – recomendação 

 

Ent. 641 – Proc. 04.32 – Recomendação datada de 28 de Janeiro findo, dos 

Vereadores do PSD – Partido Social Democrata, no sentido de a Câmara 

Municipal aderir ao projecto monIT, do Instituto de Telecomunicações, o qual 

tem como principal objectivo fornecer informação pública sobre a exposição à 

radiação electromagnética. – A Presidente da Câmara esclareceu que, no 

ano de 2005, fizeram medições no Concelho de Angra, tendo-se chegado 

à conclusão que o mesmo estava bem protegido. Considerando que se 

encontra prevista uma medição ao Centro de Saúde da Praia da Vitória, a 

Presidente comprometeu-se entrar em contacto com aquela entidade no 

sentido de ser realizada uma medição também no Concelho de Angra. ----- 

 Ano Europeu do Combate à Pobreza e  

 Exclusão Social – recomendação  

 

Ent. 863 – Proc. 04.32 – Recomendação datada de 8 do corrente, dos 

vereadores do PSD – Partido Social Democrata, no sentido de a Câmara 

Municipal promover um processo de participação e de envolvimento de todos 

(privados e públicos) que trabalham na área social, directa ou indirectamente, 

ligados à pobreza e exclusão social, através de seminário / jornadas /workshop 

/ fórum, ou outra forma de debate e reflexão sobre a pobreza e exclusão social 

no Concelho de Angra do Heroísmo, atendendo a que a Comissão Europeia 

assinalou o ano de 2010 como o Ano Europeu de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social. – A Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a 

edilidade já tem uma proposta de acção através da Divisão de Intervenção 

Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes 

 Opções do Plano relativos a 2010 

 

Primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara 

Municipal, relativos a 2010, a qual apresenta os seguintes valores:  

Revisão ao Orçamento: 

Receita – reforços: € 341.972,30 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e 

setenta e dois euros e trinta cêntimos) 

Despesa – reforços: € 341.972,30 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e 

setenta e dois euros e trinta cêntimos) 

Revisão às Grandes Opções do Plano:  

Reforços: € 227.154,22 (duzentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro 

euros e vinte e dois cêntimos). - A Câmara Municipal, por maioria, com três 

votos a favor da Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista e 

quatro abstenções dos Vereadores do Partido Social Democrata e do 

Vereador do CDS/PP, concordou com a presente revisão e deliberou 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com 

o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------- 

 

 Reuniões públicas mensais a realizar 

 nas Freguesias do Concelho  

 

Proposta, datada de 8 do corrente, da Presidente da Câmara Municipal, 

apresentando um calendário, elaborado por ordem alfabética das Freguesias 

do Concelho de Angra do Heroísmo, referente às reuniões públicas mensais a 



realizar nas respectivas Juntas durante o corrente ano. – A Câmara Municipal, 

por unanimidade, concordou com a presente proposta. -------------------------- 

 
 
 
 
 Ocupação da via pública com andaime 

  - isenção de pagamento de taxa 

 

P.º 24.20 – Ofício n.º 42/2010, datado de 4 do corrente, da Biblioteca Pública e 

Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, solicitando nos termos do n.º 1, do 

artigo 5.º do Regulamento Municipal de Taxas a isenção do pagamento da taxa 

no valor de € 3 354,00 (três mil trezentos e cinquenta e quatro euros) 

respeitante à ocupação da via pública com um andaime, na Rua do Salinas, 

Rua da Rosa e Rua Carreira dos Cavalos, na freguesia da Sé, para pintura do 

edifício daquela Biblioteca. – Sob proposta da Presidente da Câmara 

Municipal, foi deliberado, por unanimidade, reduzir a taxa em causa para 

50% do seu valor. -------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

�

Pelas vinte e uma horas e quinze 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. 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

._______________________ 

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

___________________________ 

 

 


