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No dia dezassete de junho 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente deu início à reunião com o período de informações, afirmando que a
empresa Smartvision ainda não fez o relatório sobre a integração de funcionários e
colocando a hipótese do Executivo deliberar sem esse documento, o que permitiria
poupar à Câmara Municipal 8 mil euros. A Presidente esclareceu igualmente que os
funcionários não foram integrados por não terem sido abertos os concursos e que os
mesmos só o serão após a aprovação do Orçamento Retificativo da República, pois a
legislação irá sofrer uma alteração. O Vereador Hugo Rosa esclareceu que o Orçamento
de Estado de 2013 não permitia que os funcionários se candidatassem pelo que, será
necessária uma retificação.---------------------------------------------------------------------------------Sobre a empreitada da Casa do Chá, esclareceu que a mesma se encontra em sede de
relatório preliminar, tendo sido solicitados novos esclarecimentos que estão a ser
apreciados pelo gabinete jurídico. Em relação à Casa da Roda, afirmou estar a decorrer
a fase de elaboração de convites e cadernos de encargos.---------------------------------------A Presidente informou que a recolha de lixo durante as Sanjoaninas será feita entre as
6h00 e as 12h00. Avançou ainda com o esclarecimento de que o site da Câmara
Municipal já dispõe de informação sobre a tauromaquia nas festas e sobre a Rota do
Toiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outra questão abordada pela Presidente teve a ver com as coimas aos bares do Porto
de Pipas, tendo informado que ao Eclipse e ao Havana foram aplicadas coimas no valor
de 700 euros, ao Estiva de 2520 euros e ao Inibiza de 2550 euros, não tendo as
mesmas sido pagas, impugnadas ou sido feito qualquer pedido de pagamento em
prestações pelo que, os processos foram enviados ao Ministério Público para execução
coerciva, no dia 22 de maio. Quanto à situação de licenciamento destes espaços,
declarou que as instalações sanitárias do Havana e do AIC não cumprem a legislação, o

Eclipse não entregou elementos nem deu continuidade ao processo, o Inibiza está
licenciado e a Pratos e Palatos não apresentou projeto por se encontrar em situação de
trespasse do espaço.----------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da edilidade adiantou ainda que a abertura de vala e colocação de grelha
na Canada do Pato, freguesia da Feteira, já foi autorizada e aguarda pela aquisição de
material, acrescentando que os Serviços Municipalizados estão a adquirir grelhas para
vários locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao problema de infiltrações no prédio de José Manuel Silva, sito na Canada
da Ponta Gorda, a Presidente informou ter sido despachada pelo Vereador Hugo Rosa a
notificação para o condómino, no prazo de 120 dias, proceder à correção das más
condições de salubridade, nos termos do artigo 89.º do Regime Jurídico de Urbanização
e Edificação.----------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia
O Vereador Alonso Miguel inquiriu sobre se deu entrada algum pedido de pagamento de
pneus devido a um acidente na Rua da Boa Nova, junto ao bowling, provocado pela
existência de arestas vivas junto ao passeio. A Presidente disse desconhecer qualquer
pedido, tendo o Vereador sugerido fazer-se uma verificação ao local--------------------------O Vereador Alonso Miguel reportou ainda a existência de uma situação de maus cheiros
na Canada da Cruz Dourada, em S.Mateus, junto à fábrica de blocos ali existente,
questionando se essa unidade está licenciada.-------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias tomou a palavra para reprovar a situação das atas das
reuniões de Câmara, considerando um exagero o facto da última ata colocada no site da
autarquia datar de 19 de Fevereiro, um atraso de dez atas, que considerou não fazer
sentido, ainda para mais quando as mesmas são feitas por prestação de serviços.
Lembrando que a ideia era ter duas por sessão, o Vereador defendeu que na próxima
reunião já deveriam estar disponíveis um conjunto de atas para aprovação afirmando
que a situação não se pode arrastar porque o mandato está próximo do final e não
pretender deixar atas penduradas. A Presidente esclareceu que aguardavam o envio

das atas por parte da empresa, algo que o Vereador Fernando Dias considerou ser
ainda mais grave.----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias falou também sobre o relatório do levantamento de dados da
intempérie de 14 de março, procurando saber como se chegou à quantificação de 1,8
milhões de euros como valor estimado dos prejuízos. O Vereador apontou igualmente
para uma questão colocada nas considerações finais, onde é dito ser necessário
melhorar e implementar a identificação de áreas vulneráveis a inundações, questionando
o que pensa a Câmara Municipal fazer sobre essa matéria e quais as repercussões
sobre o licenciamento de novas habitações.-----------------------------------------------------------A Presidente interveio dizendo que a lei já define ao pormenor essa questão e já
ninguém consegue construir casas junto a ribeiras, sendo o problema as muitas
situações já existentes. O Vereador Fernando Dias considerou que, se já existe
legislação, falta identificar as áreas vulneráveis. A Presidente defendeu ser necessário
avaliar os problemas a corrigir, lembrando que alguns casos, como o da Ribeira do
Texto, são da competência do Governo Regional, afirmando que este tem estado a fazer
avaliações com vista a consolidar algumas casas no Poço do Além e retirar algumas
habitações. O Vereador Fernando Dias perguntou se está prevista alguma demolição. A
Presidente respondeu que na passagem do Jogo da Bola vão fazer uma ligação nova
por onde irá circular a água.-------------------------------------------------------------------------------No caso de obras camarárias, como a da Grota do Tapete, a Presidente disse não ser
necessário mexer em casas, a ribeira será canalizada de forma a evitar que a água
desça pela rua, informando que o projeto já foi enviado para a Direção Regional do
Ambiente para que este organismo se pronuncie. O Vereador Fernando Dias quis saber
se a intenção da obra é evitar a ida da água para a estrada, considerando muito mau
canalizar totalmente a ribeira. A Presidente esclareceu que se pretende captar a água e
fazer uma ligação ao mar, realçando que é necessário existirem sempre zonas de visita
fácil, pelo que a ribeira não será totalmente tapada.-------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel interrompeu para lembrar a existência de cartas de risco para
os Açores, documentos onde estariam identificadas as zonas mais sensíveis, afirmando
que o levantamento está feito mas não está disponível, o que considerou uma

barbaridade. O Vereador Fernando Dias recordou que no Plano de Emergência
Municipal estão assinaladas as zonas de risco nas várias freguesias, defendendo que
esse trabalho deve ter por base algum documento, faltando saber quem o terá feito.-----O Vereador Fernando Dias quis também saber quando serão entregues as casas do
último concurso de habitação social. A Presidente respondeu que ainda não tinham sido
entregues porque os últimos inquilinos, na sua maioria, não deixaram as casas em
condições, pelo que a autarquia teve que fazer algumas intervenções. Atendendo à
preparação das zonas balneares e das Sanjoaninas, o pessoal interno da Câmara não
esteve disponível para executar os trabalhos pelo que foi solicitado um ajuste direto a
uma empresa local. A Presidente terminou dizendo já ter assinado contratos e que ainda
este mês serão entregues casas, à medida que forem estando prontas.----------------------O Vereador Fernando Dias alertou ainda para a situação dos vasos nos candeeiros da
Rua da Sé que considerou estarem em situação lastimosa, nalguns casos estão secos,
outros nem vasos têm, defendendo que o problema parte da falta de manutenção e
alertando para o facto do cortejo das Sanjoaninas passar no local. A Presidente disse
que os vasos são muitas vezes regados e noutros casos os funcionários da autarquia os
levam para a estufa para serem renovados, acreditando que alguns dos vasos em falta
foram retirados com o intuito de os preservar para as Sanjoaninas e acrescentando que
os mesmos são frequentemente vítimas de vandalismo, especialmente aos fins-desemana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES
Trasladação de Ossadas
Ent. 2889 – Pedido efetuado por Maria Selene Medeiros dos Santos Silva, para
trasladação da ossada, da sepultura n.º 309, da 6ª secção, do Cemitério de Nossa
Senhora da Conceição, para a sepultura n.º 20, da 5ª secção, do mesmo Cemitério, para
autorização pelo órgão executivo, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do artigo 4.º, do DecretoLei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 109/2010, de 14 de
Outubro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.---------------

Licença de Recinto Itinerante
Ent. 3116 – Comunicação de instalação de recinto itinerante, efetuado pelo Presidente
da Comissão das Sanjoaninas 2013, para funcionamento de parque de diversões
públicas (carrosséis), no período de 21 a 29 de junho de 2013, na Zona do Fanal,
freguesia de São Pedro, para conhecimento do órgão executivo, nos termos do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro. ---------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias classificou como um horror o barulho provocado pelos
carroceis na zona do Fanal, considerando ainda um excesso, no dia 23, a festa
prolongar-se até às 6h00, questionando o porquê do parque de diversões ter autorização
até essa hora visto nada ter a ver com o cortejo das marchas no centro da cidade. A
Presidente esclareceu que existe apenas uma licença para todo o recinto pelo que todos
os espaços encerram ao mesmo tempo, realçando o fato de nenhum morador do Bailão
se ter pronunciado contra devido à autarquia ter reunido com eles antes da elaboração
do programa e ter tido em conta as suas sugestões dos anos anteriores, vincando que
ficaram muito satisfeitos com o horário.---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------

Passeio Todo-o-Terreno
Ent. 3128 – Pedido de licenciamento para a realização do passeio de todo-o-terreno,
efetuado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do
Heroísmo, o qual terá lugar no dia 30 de junho 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 Secretaria Regional do Turismo e Transportes, do Serviço
Florestal da Terceira, do IROA, SA, bem como do Diretor do Departamento da Unidade
de Urbanismo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.-------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Apoios em Espécie
Ent. n.º 2543 - Pedido da Junta de Freguesia de S. Pedro, para cedência de uma
estrutura para realização das festas do Império da Rua de Baixo de

S. Pedro, para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 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 a cedência em
causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ent 3183 – Carta da Associação Terceirense de Caçadores, datada de 21 de maio
findo, solicitando apoio na organização do Apuramento Regional dos Açores à final do
Campeonato Nacional de Santo Humberto, consubstanciado na cedência de quatro
passagens aéreas, bem como estadia para os membros do júri da prova, que terá lugar
nos dias 22 e 23 de junho. Propõe-se a atribuição de uma passagem aérea com o
destino Lisboa-Terceira-Lisboa. Para aprovação do órgão executivo, nos termos do
artigo 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. ------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel quis saber

a razão pela qual a Câmara Municipal só

pretender atribuir uma passagem. A Presidente respondeu que a prova se realiza
durante as Sanjoaninas e todos os eventos efetuados nessa altura já têm apoio das
festas pelo que, este seria um apoio diferenciado. O Vereador Alonso Miguel confessou
ter sido abordado por pessoas ligadas à organização que lhe vincaram o facto de não
terem apoios por parte da autarquia. O Vereador António Gomes interveio dizendo que
as provas de caça não têm qualquer apoio por parte do Desporto, sendo essa missão da
competência da Agricultura. A Presidente questionou em relação às de tiro e o Vereador
António Gomes confirmou que essas são apoiadas pelo Desporto.-----------------------------O Vereador Alonso Miguel insistiu no facto da Associação Terceirense de Caçadores ter
tido vários campeões nacionais nos últimos anos. O Vereador António Gomes disse ter
ideia que a Agricultura apoia este tipo de provas, intervenção corroborada pela

Presidente, que acrescentou o facto da Câmara Municipal não suportar o transporte dos
juízes das outras provas e ter dado o mesmo tipo de apoio no ano passado.----------------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir uma passagem aérea
com o destino Lisboa/Terceira/Lisboa, no valor de €482.48.----------------------------------

Minuta de Protocolo – Centro Hípico da Ilha Terceira
Ent. 1531 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e o Centro
Hípico da Ilha Terceira, com vista à comparticipação de despesas correntes desta
entidade para o corrente ano, no valor de 1 500 euros, referentes à manutenção e
preservação do Pónei da Terceira 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 5A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel perguntou se o Centro Hípico pediu apoio à Câmara da Praia
da Vitória. A Presidente disse desconhecer se o mesmo foi feito.------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a minuta em causa.----------Minuta dos protocolos de delegação de competências com Juntas de Freguesia do
Concelho – Habitação Social
Ent. 1004 – Proposta da Presidente da Câmara, datada de 11 de junho corrente, com
vista à aprovação das minutas dos protocolos de delegação de competências com
Juntas de Freguesia do Concelho, na área da habitação social, considerando os valores
aprovados em revisão no Plano e Orçamento para 2013 e que pela Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º -A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara
Municipal pode delegar competências nas Juntas de Freguesia mediante celebração de
protocolos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente referiu que o apoio, no valor de cinco mil euros, se destina apenas às
freguesias com 30, ou mais, habitações sociais.------------------------------------------------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou as minutas em questão.---------------

Fora da Agenda
DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES
Rali Sprint Sanjoaninas 2013
Ent. 3372 – Pedido de licenciamento para a realização do Rali Sprint Sanjoaninas 2013,
efetuado pelo TAC – Terceira Automóvel Clube, o qual terá lugar no dia 22 de junho
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 do Ambiente, da Secretaria Regional do
Turismo e Transportes, do Serviço Florestal da Terceira, bem como do Diretor do
Departamento da Unidade de Urbanismo.--------------------------------------------------------------Possui ainda o regulamento visado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e
Karting. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.----------------O Vereador Hugo Rosa ausentou-se durante a votação, nos termos do artigo 44.º
do CPA – Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Apoios em espécie
Ent. 2671 - Pedido de apoio da Jaçor à realização do Azure 2013 no Concelho de Angra
do Heroísmo para deliberação da Câmara Municipal, nos termos do art.º 64, 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 Presidente interveio para dizer que teve dificuldade em lidar com esta situação por não
querer, de forma nenhuma, criar um problema institucional, referindo ter contactado o
Presidente e o Vereador da Cultura da Câmara da Praia da Vitória e que estes lhe
disseram não ter qualquer problema com o facto do festival se realizar em Angra.----------

O Vereador Fernando Dias quis saber de quem é a empresa Jaçor. A Presidente
respondeu-lhe que pertence a Miguel Linhares. O Vereador perguntou se a mesma tinha
fins lucrativos, expressando as suas reticências em apoiar, mesmo que em espécie, este
tipo de organizações.-----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Gomes referiu que este apoio pressupõe a oferta de dois
espetáculos no espaço de um ano e a presença do logótipo da Câmara em todo o
material promocional. O Vereador Fernando Dias quis saber se há compromisso para,
em 2014 o festival ser também no concelho, tendo a Presidente referido que sim.---------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou apoiar a realização do referido
festival, mediante a disponibilização dos recursos materiais e humanos
mencionados nas informações da Chefe de Divisão UPMC e do Comandante de
Proteção Civil e Meios Operacionais.-----------------------------------------------------------------Ent. 2781 - Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha
solicitando na sequência da realização de um intercâmbio com a Banda Club
Pardilhoense, a colaboração do funcionário desta autarquia, Francisco Vieira Rocha,
com vista a reparação de toda a canalização das casas de banho da sede daquela
Sociedade. Para deliberação do órgão executivo municipal conforme o preceituado no
artigo 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.-----------------------------------------------------------------Apoio
Ent. 2795 - Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha
solicitando na sequência da realização de um intercâmbio com a Banda Club
Pardilhoense, com vista à atribuição de apoio para refeições com a contrapartida de um
espetáculo. Para deliberação do órgão executivo municipal conforme o preceituado no
artigo 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, deliberou atribuir um apoio no valor de €500.00.------------------------------

Cedência de Tenda – Minuta de Protocolo
Ent. 1014 - Proposta da Presidente da Câmara Municipal datada de 14 do corrente
mês que tem por objeto a cedência de uma tenda a título definitivo ao Município, nos
termos da minuta de protocolo que acompanha a mesma proposta. Para deliberação do
órgão executivo municipal, conforme previsto no artigo 64.º n.º 1, 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 unanimidade, aprovou a minuta da cedência por
parte da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo a este Município.-----------------Proposta para atribuição da Medalha de Mérito Municipal – Classe Mérito
Filantrópico a Baptista Sequeira Vieira
Ent.1010 – Proposta da Presidente da Câmara, datada de 13 de junho corrente, no
sentido do Município atribuir a Medalha de Mérito Municipal – Classe Mérito Filantrópico
a Baptista Sequeira Vieira. Para deliberação do órgão executivo nos termos do Artigo
10.º do Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do
Heroísmo, aprovado em 20 de abril de 2001. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
e após votação por escrutínio secreto, concordou com a atribuição da medalha em
causa e deliberou submeter esta proposta à Assembleia Municipal.---------------------Estatuto do Mecenato
Ent. 1013 - Proposta da Presidente da Câmara Municipal, de 14 de junho corrente,
relativa à atribuição de donativo ao Município pela Tecnovia Açores – Sociedade de
Empreitadas S.A. para financiamento das festas Sanjoaninas 2013 nos termos do
protocolo que acompanha a mesma proposta, para deliberação da Câmara Municipal
nos termos do artigo 64.º, n.º 1, alínea h) 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, aprovou a minuta em causa.----------------------------------------------------------

Pedido de Apoio
Ent. 3140 - Comunicação, datada de 22 de maio, de António Félix Rodrigues solicitando
um apoio no valor de 1450 euros para a recolha de amostra numa das estruturas
escavadas no tufo vulcânico do Monte Brasil, a atribuir à ACDA Associação Cientifica
sem fins lucrativos. Mais informa que será dado conhecimento dos resultados do estudo
efetuado à Autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal conforme o
preceituado no artigo 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, deliberou atribuir um apoio no valor de €1.450, mediante a
existência de cabimento. ----------------------------------------------------------------------------------

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 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, 17 de junho de 2012.

A Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

