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No dia seis de maio de dois mil e treze, realizou-se na sala das sessões do edifício dos
Paços do Concelho, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.---Pelas nove horas e trinta minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
A Presidente deu início à reunião com a discussão das atas nº 03/2013 e 04/2013, que
foram aprovadas após a introdução de algumas correções na ata nº 03/29013. Em
resposta a uma questão apresentada pelo Vereador Fernando Dias sobre o alargamento
do horário do Mercado Duque de Bragança, a Presidente disse que se confirma a
situação de não haver consenso entre os comerciantes sobre essa matéria, por isso o
processo foi arquivado. A Presidente solicitou ao Vereador Fernando Dias que fosse
mais preciso no pedido que foi efetuado para acesso ao Plano Hidrográfico.
Respondendo a uma questão apresentada pelo Vereador Fernando Dias sobre o
alargamento da empreitada das calçadas à Rua do Pão São, a Presidente disse que
essa possibilidade poderá ser considerada apenas na segunda fase dos trabalhos. De
seguida, fez referência a uma situação apresentada pelo Vereador Alonso Miguel sobre
a infiltração de esgotos num prédio de uma canada do Porto Judeu, dando conta que o
fiscal da Câmara deslocou-se ao local e recomendou a realização de uma vistoria
técnica para se apurar a situação. Informou que foram entregues oito espelhos
parabólicos à freguesia das Doze Ribeiras, conforme solicitado pela respetiva junta de
freguesia. Na sequência de uma pergunta efetuada na anterior reunião pelo Vereador
Anselmo Barcelos sobre se uma esplanada existente junto à Escola Jerónimo Emiliano
de Andrade estava de acordo com o projeto aprovado pela autarquia, a Presidente
respondeu afirmativamente, ressalvando que a rampa não tem a inclinação exigida por
lei, por isso será alterada. Quanto às instalações da antiga escola de São Carlos,
cedidas à RTP-Açores, a Presidente informou que existe um pedido para serem
realizadas algumas alterações no edifício e que o mesmo já está a ser utilizado. No que
diz respeito à questão levantada pelo Vereador Alonso Miguel sobre o facto da
fiscalização dos parquímetros estar a ser efetuada sem tolerância, a Presidente referiu
que tem havido situações em que as pessoas confundem o facto de o fiscal está a

introduzir no equipamento a matrícula para verificar se ela está na base de dados, com a
intenção de aplicar uma coima. O Vereador Alonso Miguel recordou que a situação que
transmitiu tem a ver com o facto de as pessoas ainda estarem nos parquímetros a retirar
o talão e o fiscal já ter passado a notificação. A Presidente respondeu que essas
situações são muito pontuais. A Presidente entregou aos Vereadores o relatório
municipal sobre as intempéries de março último, informando, de seguida, que a
repavimentação da canada do Outeiro, na freguesia da Feteira está incluída no Pacote
4, respondendo assim a uma questão colocada pela presidente da junta de freguesia na
anterior reunião. Por outro lado, a Presidente deu conta das presenças e representações
da Câmara em diferentes iniciativas, bem como, da agenda cultural e a programação de
cinema para os próximos dias. A Presidente sugeriu a inclusão de diversos pontos na
agenda da reunião, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade.------------------------O Vereador Hugo Lourenço retomou o assunto da esplanada junto à Escola Jerónimo
Emiliano de Andrade para fazer a observação que a mesma ocupa o passeio. A
Presidente referiu que há outras situações em Angra do Heroísmo em que tal também
acontece, mas em todos os casos é garantida a circulação das pessoas. O Vereador
Fernando Dias deu conta que as pessoas sentem-se incomodadas nessa situação e
optam por passar por fora da esplanada. O Vereador Alonso Miguel referiu que no caso
da esplanada junto à Escola Jerónimo Emiliano de Andrade existe pouco espaço para as
pessoas poderem passar.-----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel voltou a abordar a questão da canada da Adelaide, na
Feteira. A Presidente disse que tem o assunto anotado mas que ainda não podia
avançar com uma resposta, pelo facto do técnico que tem o assunto a seu cargo estar
de férias. O Vereador Alonso Miguel realçou que uma moradora na canada da Adelaide
fez uma exposição sobre o assunto à Câmara Municipal e que nunca obteve resposta,
chamando a atenção para a necessidade dessa questão ficar resolvida brevemente. O
Vereador Alonso Miguel perguntou se a autarquia tem recebido queixas em relação à
nova discoteca. A Presidente disse que quando a mesma começou a funcionar houve
algumas queixas, mas que presentemente tal não acontece. O Vereador Fernando Dias
questionou se a Câmara Municipal já recebeu os pareceres que estavam em falta sobre
a discoteca. A Presidente referiu que o assunto está a cargo do Vereador Hugo Rosa,
que se encontra ausente, por isso não podia responder. O Vereador Fernando Dias
perguntou se as alterações que foram introduzidas nos estatutos da Teramb-Empresa

Municipal Gestão e Valorização Ambiental Ilha Terceira, já foram aprovados na
Assembleia Municipal. Depois de efetuada uma pesquisa, foi transmitida a informação
que os estatutos em causa foram aprovados na Assembleia Municipal de 27 de
fevereiro. O Vereador Fernando Dias solicitou informações sobre o processo de
legalização e aplicação de coimas aos bares do Porto das Pipas. A Presidente disse que
esse é outro assunto que está a cargo do Vereador Hugo Rosa. O Vereador Fernando
Dias questionou a Presidente sobre o estado em que se encontra o espelho de água
existente junto à escadaria de acesso ao Cais de Angra e ao Pátio da Alfândega, uma
vez que a água deixou de correr e que a parede necessita ser limpa. A Presidente
referiu que se trata de uma área da jurisdição da Portos dos Açores, mas que tem ideia
que aquela zona é limpa regularmente. O Vereador Fernando Dias perguntou se, no
âmbito da requalificação da zona marginal de Angra do Heroísmo em curso, haverá
alguma alteração no percurso existente. A Presidente respondeu que está prevista a
construção de uma rampa que vai ligar a zona da marina ao Largo Miguel Corte Real e
que na parte inferior da mesma serão construídos espaços para as empresas de
animação turística. A Vereador Teresa Valadão colocou uma questão relacionada com o
estacionamento do Bailão durante as Sanjoaninas e com o facto de não se poder
estacionar em toda a zona litoral de Angra devido à realização de obras. A Presidente
revelou que estão a ser estudados com a Empresa de Viação Terceirense (EVT)
circuitos para o transporte com destino a parques de estacionamento provisórios que
serão criados em zonas periféricas da cidade durante a Sanjoaninas. O Vereador
Fernando Dias questionou se vai haver estacionamento no Bailão durante as
Sanjoaninas num espaço que nos últimos anos tem sido destinado a esse fim, em que
as pessoas podiam estacionar sem custos até as 17h00, mas após essa hora tinham
que pagar. A Presidente disse que deverá acontecer o mesmo este ano, mas isso vai
depender do espaço que vier a ser ocupado com as estruturas das Sanjoaninas.----------A Vereadora Teresa Valadão recordou que em tempos foi abordada a questão da
uniformização das papeleiras em toda a cidade, questionando se tal vai mesmo
acontecer, uma vez que continuam e existir algumas muito estreitas. O Vereador
Fernando Dias realçou que essas estreitas são cigarreiras e não papeleiras. A
Presidente referiu que têm sido colocadas algumas papeleiras, mas que ia recolher
informação mais precisa sobre o assunto. O Vereador Hugo Lourenço questionou sobre
o ponto da situação do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo. A Presidente

respondeu que o projeto da obra está a ser elaborado pelo arquiteto Siza Vieira e deverá
ficar concluído no prazo de 16 meses, estando previsto, de seguida, o arranque das
obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Período da Ordem do Dia

DELIBERAÇÕES AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS
Suspensão/condicionamento de Trânsito
Ent. 2318 – Pedido efetuado pelo Movimento da Mensagem de Fátima, com vista à
suspensão de trânsito com início junto ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição,
Rua dos Italianos, Rua Pêro Anes do Canto, Rua Francisco Ornelas e Praça Almeida
Garrett, e regresso ao Santuário, freguesia da Conceição, no dia 12 de maio de 2013,
das 21:00 às 22:00 horas, destinada à realização da procissão das velas em honra de
Nossa Senhora de Fátima, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.-----------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------Ent. 2329 – Pedido efetuado pelo Império do Divino Espírito Santo da Serra da
Ribeirinha, com vista à suspensão de trânsito na Rua da Macela e Terreiro do Paço,
freguesia da Ribeirinha, no período de 18 a 28 de maio, das 20:30 às 00:30 horas,
destinada à realização dos festejos em honra do Divino Espírito Santo, para autorização
do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de março.------------------------------------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------Ent. 2331 – Pedido efetuado pelo Império do Divino Espírito Santo do Outeiro, com
vista à suspensão de trânsito na Rua das Maravilhas, freguesia da Conceição, no dia 15

de maio, das 14:00 à 01:00 horas e nos dias 16 a 21 de maio de 2013, das 18:00 horas
à 01:00 horas, destinada à realização dos festejos em honra do Divino Espírito Santo,
para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.----------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------Ent. 2441 – Pedido efetuado pelo Colégio de Santa Clara, com vista à suspensão de
trânsito na Avenida Prof. Tomás de Borba, Pico da Urze, freguesia de São Pedro, no dia
13 de maio, das 09:45 às 10:45 horas, destinada à realização da Procissão de Nossa
Senhora de Fátima, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo
8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.--------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------Ent. 2463 – Pedido efetuado pelo Império do Divino Espírito Santo do Meio da Rua,
com vista à suspensão de trânsito na Rua da Igreja, freguesia da Ribeirinha, nos dias 19
e 26 de maio, das 11:00 às 12:00 horas e das 20:30 às 00:30 horas, e nos dias 20 e 27
de maio de 2013, das 20:30 horas às 00:30 horas, destinada à realização dos festejos
em honra do Divino Espírito Santo, para autorização do órgão executivo, nos termos do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------Ent. 2465 – Pedido efetuado por José Henrique Coelho Rodrigues, com vista à
suspensão de trânsito no Terreiro, freguesia de São Bartolomeu, no dia 17 de maio de
2013, das 19:00 às 21:00 horas, destinada à realização dos festejos em honra do Divino
Espírito Santo, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.----------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, bem como do

Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Ent. 2466 – Pedido efetuado por Bruno Rodrigues Pacheco Lima, com vista à
suspensão de trânsito no Terreiro do Paço e Rua da Igreja, freguesia da Ribeirinha, no
dia 15 de maio de 2013, das 17:00 às 19:30 horas, destinada à realização dos festejos
em honra do Divino Espírito Santo, para autorização do órgão executivo, nos termos do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------Isenção de Taxas
Ent. 1972 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pelo Centro Social de São Bento,
referente à ocupação da via pública com feira da tralha, na Rua da Palha, freguesia da
Sé, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do Regulamento
Municipal de Taxas.-------------------------------------------------------------------------------------------O valor da taxa a pagar é de €16,20 (dezasseis euros e vinte cêntimos). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou isentar as devidas taxas na sua totalidade.-Ent. 2477 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela União dos Sindicatos de Angra
do Heroísmo, referente à ocupação da via pública, no Alto das Covas, freguesia da Sé,
por ocasião da comemoração do dia do trabalhador, para decisão do órgão executivo,
nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas.----------------------O valor da taxa a pagar é de €45 (quarenta e cinco euros).- A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou isentar as devidas taxas na sua totalidade.----------------------Ent. 2479 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela União dos Sindicatos de Angra
do Heroísmo, referente à emissão da licença especial de ruído, por ocasião da
comemoração do dia do trabalhador, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º
1, do artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas.-----------------------------------------------O valor da taxa a pagar é de €13,60 (treze euros e sessenta cêntimos). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou isentar as devidas taxas na sua totalidade.--

Ent. 2500 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pelos Serviços Municipalizados de
Angra do Heroísmo, referente à licença de suspensão de trânsito, na Rua Frei Diogo
das Chagas, freguesia da Conceição, por ocasião dos trabalhos de melhoramento na
rede de saneamento básico, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, do
artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas.------------------------------------------------------O valor da taxa a pagar é de €13,60 (treze euros e sessenta cêntimos). – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou isentar as devidas taxas na sua totalidade.-Prova Todo-o-Terreno – RONDA DOS PALHEIROS
Ent. 2171 – Pedido de licenciamento para a realização do Passeio Todo-o-Terreno
“RONDA DOS PALHEIROS”, efetuado pelo TAC - Terceira Automóvel Clube, o qual
terá lugar nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2013, para autorização do órgão executivo,
nos termos do n.º 1, do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de
Março.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, da Direção Regional dos Recursos Florestais, do IROA, S.A., bem
como do Diretor do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.---------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Pedidos de apoio – ratificação
Ent. 2332 - E-mail do Clube Naval da Praia da Vitória, datado de 14 de março de 2013,
solicitando apoio para a realização do Campeonato Europeu de Formula Windsurf,
através da organização de um lanche com animação à chegada dos Velejadores à
Prainha, no valor de €1 000,00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos
termos dos artigos 64.º n.º 4, alíneas a) e b) e 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Presidente da Edilidade, no sentido de ser atribuído o citado apoio.----------------------

O Vereador Fernando Dias considerou que o lanche em causa foi caro porque o apoio
atribuído perfaz o valor de 25 euros por pessoa. A Presidente referiu que a citada prova
começou na Praia da Vitória e terminou na Prainha, em Angra do Heroísmo. O Vereador
Fernando Dias recordou que o valor atribuído para esse tipo de ações normalmente não
ultrapassa os dez euros por pessoa. A Presidente referiu que se tratou de um lanche
com animação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 2158 - Pedido da Escola Básica do Cantinho, para disponibilização de transporte
para a realização de uma visita de estudo, para ratificação do órgão executivo municipal
nos termos dos artigos 64.º n.º 4, alíneas a) e b) e 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela
Presidente da Edilidade, no sentido de autorizar o transporte solicitado.---------------Ent. 2288 - Pedido do Centro Comunitário de S. Sebastião, para cedência de
cavaletes para a realização de uma exposição no âmbito da semana do livro, para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos 64.º n.º 4, alíneas a) e b)
e 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pela Presidente da Edilidade, no sentido de ceder o
material solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 2508 - Pedido da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo tendo em
vista a cedência de um toldo para a realização de uma marcha de S. João. Para
ratificação do órgão executivo municipal nos termos dos artigos 64.º n.º 4, alíneas a) e b)
e 68.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato
administrativo praticado pela Presidente da Edilidade, no sentido de ceder o toldo
em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de transporte
Ent. 2283 - Pedido da Escola do Cantinho para disponibilização de transporte para a
realização de uma visita de estudo, no dia 17 de maio, para autorização do órgão
executivo municipal nos termos dos artigos 64.º n.º 4, alíneas a) e b) da Lei n.º 169/99,

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.--------------------------------Proposta de Cedência do prédio denominado “Quinta da Esperança” , na freguesia
da Feteira

Ent. 767 – Proposta da Presidente da Câmara Municipal datada de 26 do mês findo,
tendo em vista a cedência à Junta de Freguesia da Feteira, do espaço denominado
“Quinta da Esperança”, sito na Canada das Silvas, freguesia da Feteira, para
deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 64.º, n.º 1, alínea f) e n.º
4, a) e b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta, no
sentido de ser cedido o prédio em causa à Junta de Freguesia da Feteira, pelo
período de 10 anos, renovável. Mais deliberou a Edilidade aprovar a respetiva
minuta do contrato de comodato que titulará a cedência ora proposta.-----------------Teramb – nomeação de representante para a Assembleia Geral
Ent. 2483 – Comunicação datada de 26 de abril corrente, da Teramb-Empresa
Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.E.M. solicitando a
nomeação de um representante do Município de Angra do Heroísmo para a Assembleia
Geral daquela empresa, nos termos do artigo 26, n.º 2, da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto e do artigo 7.º, n.º 2 dos Estatutos da mesma empresa. Vem acompanhada de
proposta da Presidente da Câmara Municipal no sentido de ser nomeada a signatária.---A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou nomear a Presidente da Câmara
como representante do Município na Assembleia Geral da Teramb, E.E.M.------------Suspensão de mandato
Ent. 2504 - Comunicação datada de 29 de abril de 2013, de José Élio Valadão
Ventura, solicitando a suspensão do mandato pelo período de 5 meses, com efeitos e a
partir de 19 de maio, inclusive, para efeitos de apreciação pelo órgão executivo, nos
termos do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, apreciou este assunto.-----------

Empreitada de reabilitação e criação de arruamentos do Concelho – Pacote 4
concurso público
Ent. 766 - Informação do Diretor do Departamento com competência subdelegada, no
sentido de se proceder ao lançamento de concurso público para adjudicação da
empreitada reabilitação e criação de arruamentos do Concelho – Pacote 4. Para
deliberação de aprovação das peças do procedimento, nomeação do júri e autorização
da despesa. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o proposto.------------O Vereador Fernando Dias referiu que está apenas prevista a intervenção na Rua
Batista de Lima, em São Bartolomeu e questionou a Presidente se a intervenção será
efetuada em toda a via, uma vez que trata de uma das vias mais degradadas do
Concelho, bem como, as ruas 25 de Abril e 1º de Maio, que não estão previstas. A
Presidente respondeu que está programada uma intervenção em 610 metros da referida
rua. O Vereador Fernando Dias disse que o presidente da Junta de Freguesia de São
Bartolomeu lhe transmitiu que a intervenção será efetuada em poucos metros da referida
rua e que o presidente da Junta Freguesia da Terra Chã também fez uma referência do
mesmo sentido em relação a uma intervenção na sua localidade. Referiu que no caso da
Terra Chã, está em causa a intervenção no Largo da Igreja e nos Dois Caminhos. A
Presidente respondeu que os 17 presidentes de junta onde serão efetuadas
intervenções no âmbito do Pacote 4 consideram insuficientes as intervenções que vão
ser realizadas. Acrescentou que no âmbito da intervenção em causa é do conhecimento
das juntas de freguesia há algum tempo e não se pode, agora que se está na fase de
concurso, colocar esse tipo de questões, até porque houve tempo mais que suficiente
para que cada presidente de junta apresentasse as suas questões. O Vereador
Fernando Dias referiu que os presidentes das juntas de freguesia de São Bartolomeu e
da Terra Chã têm alertado a Câmara ao longo do tempo para essas situações. Depois
de terem sido debatidas as implicações de alterações em relação ao que está previsto
no caderno de encargos dos procedimentos ficou decidido manter a proposta em
discussão, sendo que entretanto apurar-se-ia o valor resultante de uma eventual
intervenção nas ruas 25 de Abril e 1.º de Maio.-------------------------------------------------------Fixação de preços – espaços municipais de natureza cultural, desportiva e
recreativa

Ent. 775 - Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 24 de abril corrente,
relativa à fixação de preços no âmbito da gestão dos espaços municipais de natureza
cultural, desportiva e recreativa, para aprovação do órgão executivo municipal nos
termos do artigo 64.º, n.º1, alínea j), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, por
maioria, com 3 votos a favor da Presidente e dos Ver. do PS e 4 abstenções dos
Ver. do PSD e do Ver. do CDS-PP, aprovou esta proposta.-----------------------------------O Vereador Fernando Dias manifestou a sua dúvida sobre a forma com são
consideradas as diferentes situações, uma vez que em alguns casos deve-se fixar
preços ou tarifas e noutros aplicar taxas, sendo que cada uma delas tem um
enquadramento legal diferente. A Presidente referiu que não existe unanimidade nas
interpretações jurídicas sobre fixação de preços, tarifas e taxas e que no caso em
apreciação estava em causa a fixação de preços.----------------------------------------------------

Restauração dos Símbolos Heráldicos do Município de Angra do Heroísmo
Ent. 776 – Proposta da Presidente da Câmara, datada de 30 de maio do corrente, no
sentido de se solicitar à Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses parecer sobre o restauro dos símbolos heráldicos do Município que
vigoraram desde o Decreto Real de 12 de janeiro de 1837 até à portaria 9395 de 7 de
dezembro de 1939. Para deliberação do órgão executivo nos termos da alínea a) do n.º
6 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de fevereiro, na redação que lhe deu a Lei 5-A
2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com o
proposto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente fez uma abordagem histórica sobre a atribuição dos símbolos heráldicos a
Angra através do Decreto Real de 12 de janeiro de 1837, que a partir dessa altura
acrescentou ao nome o título do Heroísmo e foi também agraciada com a Grã-Cruz da
Torre e Espada, tendo sido a primeira cidade portuguesa a receber essa condecoração
atribuída por um monarca. Prosseguiu referindo que, por imposição do Estado Novo em
1939, Angra do Heroísmo passou a ter outros símbolos heráldicos. A Presidente referiu

que a proposta em discussão vai no sentido de serem restaurados os símbolos
heráldicos que estiveram em vigor no Município entre 1837 e 1939. A Presidente referiu
que foi atribuído ao Município apenas o brasão pelo que a bandeira surgiu depois com a
aplicação do mesmo nas cores azul e branco, que eram à data do Decreto Real as cores
da bandeira nacional. Prosseguiu referindo que, de acordo com especialistas em
heráldica, não é obrigatório que as cores do brasão, neste caso prata e vermelho, sejam
as mesmas da bandeira, podendo até continuar a vigorar as cores de vermelho e
amarelo da bandeira atual do Município. No entanto, a Presidente realçou que a
proposta em discussão visa apenas solicitar uma pronúncia sobre o assunto à Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses. O Vereador Fernando Dias
questionou se a alteração dos símbolos heráldicos não tem que ser aprovada pela
Assembleia Municipal. A Presidente respondeu afirmativamente. O Vereador Fernando
Dias perguntou no caso de a alteração ser aprovada quando é que esses símbolos
heráldicos entram em vigor. A Presidente respondeu que será no dia seguinte à
deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fora da Agenda

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES
Suspensão/condicionamento de Trânsito
Ent. 2534 – Pedido efetuado por Gustavo Adolfo Rodrigues Veiga, com vista à
suspensão de trânsito no Terreiro, freguesia da Terra Chã, nos dias 18,19, 20 e 25 de
maio de 2013, destinada à realização dos festejos em honra do Divino Espírito Santo,
para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.----------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Pedido de apoio – ratificação
Ent. 2516 – Ofício da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, n.º 524, datado
de 26 de abril de 2012, solicitando apoio consubstanciado na oferta de um jogo de
bowling para cada aluno da turma finalista de show de talentos, ou seja, trinta jogos, no
âmbito da Semana da Educação Física/Dia Mundial da Dança. Para ratificação do órgão
executivo municipal nos termos dos artigos 64.º n.º 4, alíneas e b) e 68.º n.º 3 da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo
praticado pela Presidente da Edilidade, no sentido de ser atribuído o apoio
solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Divagações Diárias com Gente Real – pedido de entrada gratuita
Ent. 2585 – E-mail do Clube de Proteção Civil da Escola Secundária Jerónimo
Emiliano de Andrade, datado de 2 de maio de 2013, solicitando que seja gratuita a
entrada para o espetáculo “Divagações Diárias com Gente Real” do grupo de teatro
escolar “Orpheu 2.ª Geração”, a ter lugar no dia 11 de maio, pelas 21H30, no Centro
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea j), n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou o solicitado apenas no que se refere à
entrada de crianças e jovens até à idade dos 18 anos.----------------------------------------A Vereadora Teresa Valadão ausentou-se da reunião no momento da discussão e
votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedida, nos termos do artigo
44.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.---------------------------------------Protocolo de cedência de instalações desportivas
Ent. 2568 – E-mail do Serviço de Desporto da Terceira, datado de 30 de abril de 2013,
remetendo o protocolo de cedência de instalações desportivas – pavilhão desportivo,

para a época 2012/2013, para aprovação do órgão executivo, nos termos do artigo 64.º,
n.º 4, alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a
celebração deste protocolo.-----------------------------------------------------------------------------O Vereador António Gomes ausentou-se da reunião no momento da discussão e
votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedida, nos termos do artigo
44.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.---------------------------------------Pedidos de emissão de parecer prévio
Ent. 780 – Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 3 de março de 2013,
no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação da empresa P.E. –
Projetos de Engenharia, para elaboração do projeto de execução, incluindo relatório
geológico para a intervenção de emergência nos arruamentos municipais danificados
pelo mau tempo de março de 2013 – Grota do Tapete, cujo parâmetro base do preço
contratual, que não poderá ser excedido, é de € 8.479,00, acrescido de IVA. Para
deliberação, nos termos do artigo 75.º, n.ºs 4 e 10 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2013 e do artigo 3.º da Portaria n.º
16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara Municipal, por maioria, com 3 votos a favor
da Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista e 4 abstenções dos
Vereadores do Partido Social Democrata e do Vereador do CDS-PP, deliberou
emitir parecer favorável quanto à contratação do serviço em causa, pelo valor de
€8 479,00, acrescido de IVA.-----------------------------------------------------------------------------Ent. 781 – Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 3 de março de 2013,
no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação da empresa P.E. –
Projetos de Engenharia, para elaboração do projeto de execução, incluindo relatório
geológico para a intervenção de emergência nos arruamentos municipais danificados
pelo mau tempo de março de 2013 – Ribeira do Testo/Poço do Além, Jogo da Bola,
Canada do Barata, Ribeira do Testo/Quatro Caminhos e Ribeira Seca de Cima, cujo
parâmetro base do preço contratual, que não poderá ser excedido, é de € 17.315,00,
acrescido de IVA. Para deliberação, nos termos do artigo 75.º, n.ºs 4 e 10 da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2013 e do artigo
3.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara Municipal, por maioria, com
3 votos a favor da Presidente e dos Vereadores do Partido Socialista e 4

abstenções dos Vereadores do Partido Social Democrata e do Vereador do CDSPP, deliberou emitir parecer favorável quanto à contratação do serviço em causa,
pelo valor de €17 315,00, acrescido de IVA.--------------------------------------------------------A Presidente referiu que as propostas em causa são referentes às empreitadas de
recuperação das vias que ficaram danificadas devido às intempéries do passado mês de
março e que afetaram a freguesia do Porto Judeu. O Vereador Fernando Dias fez notar
que foi consultada apenas uma empresa e que, tendo em conta a atual conjuntura de
crise, deveriam ter sido consultadas pelo menos três entidades para que a adjudicação
não seja sempre feita à mesma. A Presidente disse que não têm sido feitas
adjudicações sempre à mesma empresa e que neste caso foi apresentada uma proposta
inferior aos valores que são normais e que houve a disponibilidade da empresa efetuar o
trabalho de imediato acrescentando que a proposta em causa foi apresentada pelo
gabinete técnico.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi aprovada
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 Municipal,

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

