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ACTA N.º 12/2010

No dia 25 de Maio de 2010, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, no edifício da Junta de
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, realizou-se a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo sob a presidência de Andreia Martins Cardoso da
Costa, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, estando presentes os
Vereadores Francisco Cota Rodrigues, Raquel Margarida Pinheiro da Silva,
Anselmo José da Rocha Barcelos, Fernando Francisco de Paiva Dias, Maria
Teresa Caldeira Valadão Martins e Alonso Teixeira Miguel.----------------------------------Pelas vinte horas e quarenta minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou
aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Fernanda Cristina Pires
Amorim Belo Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Período de Antes da Ordem do Dia

A Presidente da Câmara Municipal começou por cumprimentar todos os munícipes
presentes, e explicou como funcionavam as reuniões do executivo camarário.--------------De seguida, a Vereadora Raquel Margarida Pinheiro da Silva, apresentou o Plano de
Acção e Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo. A mesma
Vereadora acrescentou que o referido Plano tinha sido elaborado com base num
levantamento exaustivo dos problemas urbanos da Zona Classificada, feito no primeiro
trimestre do corrente ano. A Vereadora Raquel Silva disse ainda que no estudo feito pela
Autarquia tinham sido definidos como maiores problemas urbanísticos de Angra o mau
estado dos pavimentos e passeios, falta de identificação das ruas e lógica na aplicação
das luminárias, escassez de caixotes do lixo e de sarjetas, excesso de mobiliário urbano,
acesso a marcos de incêndio bloqueados com estacionamento, passadeiras sem acesso
a pessoas com dificuldade de mobilidade, parquímetros e sinais de trânsito.----------------Seguidamente, a Vereadora Maria Teresa Valadão Caldeira Martins, apresentou o
programa das comemorações municipais do centenário da implantação da República,
informando que o mesmo resultava de um trabalho que englobará os projectos da
Culturangra, EEM e os provenientes das propostas emanadas pelo órgão consultivo
designado por Geracultura. Contou com o parecer científico do Doutor Reis Leite que
manifestou inteira disponibilidade para participar nalguns dos eventos. As actividades
calendarizadas terão início em Maio de 2010 e terminarão no final do ano 2011. Foi
grande preocupação dotar o programa de um conjunto de eventos diversificados que
atingirão amplos leques dos munícipes. No entanto, estarão mais vocacionadas para
uma dupla vertente: como era a realidade local na fase de implantação da primeira
República, sendo a segunda tónica assente numa preocupação de integrar os jovens
dos diversos ciclos de ensino na participação dos múltiplos acontecimentos. Todo o
programa foi elencado com uma preocupação de contenção orçamental.---------------------Subsequentemente, a Presidente da Câmara Municipal explicou em traços gerais a
constituição da Gera Cultura.------------------------------------------------------------------------------O Vereador Anselmo José da Rocha Barcelos levantou a questão de quando estariam a
pagamento as verbas respeitantes aos protocolos celebrados com os clubes
desportivos, ao que a Presidente da Câmara respondeu que as mesmas estariam
disponíveis na Tesouraria da Edilidade a partir do dia 26 de Maio.-------------------------------

O Vereador Fernando Francisco de Paiva Dias alertou para a possibilidade de limpeza
da fonte de água na Praça Almeida Garrett e no Cais da Alfândega, tendo em conta a
proximidade das Festas Sanjoaninas, tendo a Presidente da Câmara respondido que no
que dizia respeito ao Cais da Alfândega, este espaço é da competência da APTG –
Associação dos Portos da Terceira e Graciosa.-------------------------------------------------------Depois, interveio o Vereador Alonso Teixeira Miguel, o qual solicitou informação quanto
ao saneamento básico na Freguesia de Santa Luzia. A Presidente da Câmara
esclareceu que de momento encontrava-se a decorrer pelos Serviços Municipalizados
um pacote de estradas, sendo, no entanto, certo que este pacote não será executado no
corrente ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Período de funcionamento da farmácia
Vasconcelos

Ent. 2668 – Comunicação datada de 3 de Maio de 2010, da Farmácia Vasconcelos,
dando conhecimento do horário de funcionamento daquela farmácia, de segunda-feira a
sexta-feira das 8H30 às 18H30 e sábado das 9H00 às 13H00, nos termos do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março. – A Câmara Municipal tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------Período de funcionamento da farmácia
Bettencourt Nunes
Ent. 2659 – Comunicação datada de 2 de Maio de 2010, da Farmácia Bettencourt
Nunes, dando conhecimento do horário de funcionamento daquela farmácia, se
segunda-feira a sexta-feira das 8H30 às 19H00 nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 53/2007, de 8 de Março. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------Realização do III Triatlo Tomás de
Borba
Ent. 2769 – Ofício datado de 12 de Abril de 2010, da Escola Básica e Secundária Tomás
de Borba, solicitando autorização para a realização da prova desportiva supra referida,
nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março.
– A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização desta
prova.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zona Industrial de Angra do Heroísmo- desistência da compra do lote n.º 64
Ent. 2341 – Ofício datado de 20 de Abril de 2010, da Rinal Açores – Comércio de
Alumínios, Lda., comunicando a desistência do pedido de compra, em regime de
propriedade plena do lote n.º 64 da Zona Industrial de Angra do Heroísmo. – A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Doação de uma faixa de terreno sito
na Canada Francesa – Freguesia de
São Mateus da Calheta
Ent. 532 e 2707– Pedido apresentado por Francisco Sózinho Miranda, solicitando a
formalização de escritura de doação a favor do Município de Angra do Heroísmo de uma
faixa de terreno com a dimensão de 101,02 m2, confinante com o terreno sito na
Canada da Francesa, Freguesia de São Mateus da Calheta, de que é proprietário. – A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a aceitação desta doação.--------------Renúncia de representante da
Assembleia-geral da Culturangra, EEM
Ent. 2572 – Ofício n.º 186/2010, de 16 de Abril de 2010, da Culturangra, EEM,
remetendo comunicação de Lázaro Silva, na qual renuncia a respectiva representação
de organizações relacionadas com as actividades desenvolvidas pela Culturangra, EEM,
na Assembleia-geral da mesma, prevista no artigo 21.º, n.º 1 dos Estatutos daquela
Empresa Municipal. – A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------Pedido de Parecer para declaração de
Utilidade Pública
Ent. 7482 – Ofício n.º 17/2009 datado de 10 de Dezembro de 2009, do Angra Basket,
solicitando a emissão de parecer da Edilidade, com o fim de obter a declaração de
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Utilidade Pública. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer
favorável à obtenção da declaração referenciada.-----------------------------------------------Recomendações dos Vereadores do
Partido Social Democrata
Ent. 2702 – Recomendação do Partido Social Democrata datada de 12 de Maio de 2010,
no sentido de doravante serem sujeitos a debate em reuniões de Vereação quaisquer
acções, programas ou projectos no âmbito da governação da Câmara Municipal, antes
da apresentação pública dos mesmos.------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias disse que a razão da apresentação da recomendação em
apreço devia-se ao facto de já se terem verificado duas situações em que a vereação do
Partido Social Democrata tinha tido conhecimento após a comunicação social,
recomendando assim que aqueles Vereadores fossem respeitados.---------------------------A Presidente da Câmara Municipal retorquiu que tal situação tinha decorrido de um mal
entendido, decorrente da realização de uma reunião com os comerciantes do Mercado
Duque de Bragança, bem como a apresentação do Plano de Acção e Requalificação do
centro urbano de Angra do Heroísmo, a mesma Edil referiu que não considerava que
tivesse havido desrespeito pelo órgão executivo, na medida em que estavam apenas a
dar cumprimento ao plano de actividades da Câmara Municipal, que tinha sido aprovado
em Dezembro de 2009.--------------------------------------------------------------------------------------Aquela Autarca manifestou o seu desacordo respeitante à recomendação em causa,
tendo em conta que a mesma pressupunha o desrespeito pelos Vereadores do Partido
Social Democrata, facto que não se tinha verificado.------------------------------------------------Acrescentou a Presidente da Câmara Municipal que a Vereação do Partido Social
Democrata também apresentava as suas recomendações ou proposta à comunicação
social antes de serem apreciadas nas reuniões camarárias, sendo que muitas vezes a
comunicação social falava-lhe sobre esses assuntos, sem ela saber de que se
tratavam.-------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias prosseguiu, dizendo que a Presidente da Câmara Municipal
tinha prioridades definidas, as quais os Vereadores do Partido Social Democrata
achavam que podiam ter sido discutidas por todo o executivo.------------------------------------

A Presidente da Câmara Municipal referiu alguns exemplos que já constavam no Plano e
Orçamento para 2010 e que tinham sido referidos no Plano de Acção e Requalificação
do centro urbano de Angra do Heroísmo, tais como, a aquisição de placas informativas
para a zona classificada, o programa de combate às térmitas e a aquisição de mobiliário
urbano, entre muitos outros.--------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Teixeira mencionou que o bom senso levava a uma melhor
actividade do Município, e que a recomendação em apreço era demasiado restritiva para
todos os vereadores, pelo que, iria votar desfavoravelmente.-------------------------------------A Câmara Municipal, por maioria, rejeitou esta recomendação, com 4 votos
contra, sendo um da Presidente da Câmara Municipal, dois dos Vereadores do
Partido Socialista e um do Vereador do CDS/PP, uma abstenção da Vereadora do
Partido Social Democrata Maria Teresa Caldeira Valadão Martins e dois votos a
favor dos Vereadores do Partido Social Democrata Anselmo José da Rocha
Barcelos e Fernando Francisco de Paiva Dias.----------------------------------------------------Ent. 2770 – Recomendação do Partido Social Democrata datada de 18 de Maio de
2010, no sentido de a Câmara Municipal reivindicar junto da entidade competente a
melhoria da cobertura de rede de comunicações móveis para o Concelho de Angra do
Heroísmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias referiu que a falta de cobertura de rede de comunicações
móveis era uma situação recorrente de alguns anos no Concelho de Angra do Heroísmo,
pelo que, seria bom dar conta da questão junto dos operadores dos telemóveis, bem
como da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações.------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.----------------------------
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Período de intervenção do público

O Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, José Gabriel
Silva, agradeceu a presença de todos os presentes e manifestou o seu agrado em a
Câmara Municipal realizar reuniões públicas nas Freguesias.------------------------------------Subsequentemente, Raul Tânger, membro da Assembleia daquela Freguesia, felicitou a
Câmara Municipal pela apresentação do Plano de Acção e Requalificação do centro
urbano de Angra do Heroísmo, o qual na sua opinião estava muito bem estruturado,
tendo de seguida, colocado algumas questões à Câmara Municipal:---------------------------- O piso de algumas artérias estava muito degradado, temendo que alguns dos timings
não fossem adequados;-------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao percurso dos mini autocarros, desconhecia se existia algum estudo sobre o
número de utentes em cada percurso, sendo que existiam moradores de outras zonas
da Cidade que reivindicavam a passagem dos mesmos transportes;---------------------------- Quanto às esplanadas do Porto das Pipas, na opinião daquele orador as mesmas eram
um antro de álcool e droga, para além da poluição sonora, não se cumpriam as demais
regras;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ As vendas ambulantes em viaturas junto ao Porto das Pipas não possuíam condições
de higiene;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A falta de limpeza da Ribeira da Conceição, que é um depósito de lixo a céu aberto.----A Presidente da Câmara Municipal esclareceu aquele munícipe que no que dizia
respeito às pavimentações, haveria a necessidade de se realizarem pavimentações
paralelas às previstas no Plano de Acção e Requalificação.--------------------------------------Relativamente aos mini autocarros, estava-se a proceder a novas peças processuais,
tendo em vista novo concurso. Adiantou ainda a Presidente da Câmara que a Edilidade
recebia informação dos condutores daquelas viaturas sobre o número de utilizadores
das mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------No que dizia respeito ao Porto das Pipas, a Câmara Municipal em conjunto com a APTG
– Associação dos Portos da Terceira e Graciosa e a Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo, elaboraram um plano de acção para aquele espaço que previa reforço de
segurança pela PSP nos fins de semana e vésperas de feriados, para além de um
programa de dinamização de actividades de lazer na zona da Baía, incluindo o Porto das
Pipas, este último entre 5 de Julho e de de Setembro. ----------------------------------------------

Quanto às vendas ambulantes junto ao Porto das Pipas, o Regulamento de Venda
Ambulante iria ser alvo de uma alteração, no entanto, sempre que era solicitada uma
venda ambulante em viatura, era efectuada pelo Veterinário Municipal uma vistoria à
mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------No que se referia à Ribeira da Conceição, o Vereador Francisco Cota Rodrigues
mencionou que a questão da limpeza dizia respeito a todos os munícipes, sendo que as
pessoas atiravam para a Ribeira todo o tipo de resíduos. O mesmo orador disse ainda
que os Serviços Municipalizados possuíam uma equipa de três colaboradores que
andavam pelas escolas e centros de convívios, no sentido de sensibilizar os munícipes.
Subsequentemente, a Presidente da Câmara Municipal informou que o Regulamento de
Resíduos Sólidos estava a ser alterado, para ser presente ao executivo, após o que
seria colocado à disposição para discussão pública e depois teria de ser aprovado pela
Assembleia Municipal. A mesma Autarca adiantou que tinha que haver regras, quem não
cumprisse as mesmas seria sensibilizado numa primeira vez e numa reincidência ter-seia que aplicar uma coima, após instauração de processo de contra-ordenação.-------------Nesse seguimento, o Vereador Cota Rodrigues referiu que existiam pessoas que
davam-se ao trabalho de carregar frigoríficos, fogões e outros, para irem depositar em
espaços que não o aterro sanitário, e não ligavam para o número grátis dos Serviços
Municipalizados, a fim dos Serviços procederem à recolha dos resíduos junto às
moradias daqueles munícipes.-----------------------------------------------------------------------------De seguida, Sílvio Lourenço, membro da Assembleia de Freguesia da Conceição,
colocou diversas questões à Câmara Municipal:------------------------------------------------------- A existência da passadeira que atravessa a rotunda do Hospital constituía um perigo,
pelo que recomendava que fosse retirada;------------------------------------------------------------- Onde havia o Monumento dos Aviadores, não tinham sido retirados os parafusos do
citado Monumento, o que poderia originar que alguém se magoasse;--------------------------- Na Canada do Barreiro e na Rua Prof. Augusto Monjardino não tinham feito uma caixa
de estrada, situação que já havia recomendado;------------------------------------------------------ As paragens dos autocarros dos alunos da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de
Andrade na Rua da Guarita

representavam um perigo para aqueles alunos, tendo

proposto que se procedesse a uma alteração das mesmas;---------------------------------------
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- Quanto ao circuito dos mini autocarros, propôs que os mesmos deixassem de parar na
Rua da Sé;------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao trânsito, o mesmo orador propôs que fosse feita uma rotunda no Alto das
Covas, devido ao aglomerado de trânsito que ficava parado na zona onde tinha a ilha;---A Presidente da Câmara respondeu àquele munícipe que diversas das situações
colocadas, seriam resolvidas, tais como, a questão da rotunda do Hospital, o
Monumento dos Aviadores, entre outras.---------------------------------------------------------------Seguidamente, interveio Francisco Almeida, membro da Assembleia de Freguesia da
Conceição, referindo-se à repavimentação da Avenida Álvaro Martins Homem, sendo
que os calceteiros que tinha visto a trabalhar na citada artéria já não estavam lá, ao que
a Presidente da Câmara respondeu que os mesmos estavam a colocar mastros e a
proceder a outros serviços necessários às Festas Sanjoaninas 2010.--------------------------O mesmo orador sugeriu que fosse colocado um cinzeiro na paragem de autocarro junto
ao Hospital, tendo em conta que devido a sua ausência, as pessoas colocam no chão as
beatas dos cigarros.------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o munícipe Carlos Matos, representante do Marítimo Sport Clube,
referiu-se ao projecto de recuperação do Clube, dizendo que estava a ter o apoio da
Junta de Freguesia, bem como de algumas empresas, contudo, também precisa de um
auxílio da Câmara Municipal, ao que a Presidente da Edilidade informou que o período
para apresentação de candidaturas para apoio a obras seria de 15 de Setembro a 15 de
Outubro, nos termos do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar a reunião, a Presidente da Câmara prestou informação sobre os projectos
que se encontravam em desenvolvimento na Freguesia da Conceição.------------------------
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ENCERRAMENTO

Pelas vinte e duas horas e quinze minutos não havendo outros assuntos a tratar, a
Presidente da Câmara Municipal 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 Municipal,
...........................................................

A colaboradora que lavrou a acta,
...........................................................

