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ACTA N.º 18/2010

No dia 16 de Agosto de 2010, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, na Sala das
Sessões do edifício dos Paços do Concelho, 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, estando presentes os Vereadores
Francisco Cota Rodrigues, José Élio Valadão Ventura, António Lima Cardoso
Ventura, Anselmo José da Rocha Barcelos, Hugo da Silva Ourique Lourenço e
Alonso Teixeira Miguel. -------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas nove horas e quarenta minutos, a Presidente da Câmara declarou aberta a
reunião, que foi secretariada pela coordenadora técnica Belina Maria Santos
Leonardo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÃO DE 16-08-2010
Período de Antes da Ordem do Dia
Usando da palavra o Vereador António Lima Cardoso Ventura questionou se a Câmara
Municipal já possuía os dados quanto ao Rendimento Social de Inserção e o
Desemprego no Concelho de Angra do Heroísmo, tendo a Presidente da Câmara
respondido que os dados em causa podem ser solicitados pelo mesmo Vereador às
entidades competentes, porém, iria confirmar se a edilidade já havia recebido tais dados
e em próxima reunião camarária dará conhecimento dos mesmos.
Questionou ainda, o mesmo Vereador, se os espaços comerciais do Porto das Pipas já
se encontravam licenciados, ao que a Presidente da Câmara respondeu que nesta
semana iria ser efectuada a vistoria aqueles espaços com vista à atribuição das
respectivas licenças.
De seguida o mesmo Autarca interpelou se é intenção da Câmara Municipal reduzir o
valor dos apoios a atribuir às colectividades desportivas. A Presidente da Câmara
esclareceu que a esta data a autarquia não conhece o valor das transferências de
receitas através do Orçamento de Estado, pelo que só após a aprovação do mesmo é
que será ponderada a possibilidade de manter ou alterar tais valores face ao nível de
receita que vier a ser disponibilizada.
Indagou, o mesmo orador, sobre a questão da falta de limpeza das Zonas Balneares do
Concelho, tendo a Presidente da Câmara esclarecido que há duas questões associadas
às zonas balneares, ou seja, a limpeza dos solários e balneários de apoio, que é feita
por uma empresa contratada pela Culturangra, EEM, que já está a ser feita com
regularidade, e a limpeza das zonas de acesso ao mar que é garantida pelos
colaboradores da Culturangra, EEM, e que tem sido feita com a periodicidade possível,
o que já se verificou várias vezes. Esclareceu ainda, a Presidente da Câmara, que a
Culturangra, EEM, colocará placas de informação nas zonas balneares, quando a
limpeza das zonas de acesso não for possível, alertando para o piso escorregadio.

O mesmo vereador pediu informação sobre se o Padre João de Brito já havia sido
condecorado pela Câmara Municipal. A Presidente da Câmara respondeu que na
próxima reunião camarária prestará a informação solicitada.
Na sequência de ter sido abordado por um ganadeiro, o Vereador António Ventura,
questionou a Câmara Municipal, relativamente à falta de pagamento aos ganadeiros de
50% do valor respeitante as touradas das Sanjoaninas do ano de 2009. A Presidente da
Câmara informou que os dados que possui é que a Culturangra, EEM, já procedeu ao
pagamento, na totalidade, no mês de Junho, a todos os ganadeiros.
Face às notícias recentemente difundidas nos órgãos de comunicação social sobre as
listas de espera e ausência de médicos de família no Concelho de Angra do Heroísmo, o
Vereador António Ventura, recomendou que a Câmara Municipal solicite aos órgãos do
Governo Regional com competência na matéria, quais as soluções encontradas para
colmatar esta situação no Concelho de Angra do Heroísmo.
O Vereador Anselmo José da Rocha Barcelos questionou a Câmara Municipal sobre o
motivo pelo qual o edifício dos Paços do Concelho esteve sempre fechado, durante os
dias em que ocorreram, na praça Velha, festejos no âmbito do XXVI Festival
Internacional de Folclore, organizado pelo COFIT. A Presidente da Câmara disse julgar
que tal aconteceu visto que a entidade organizadora dos eventos em causa não havia
solicitado a abertura do mesmo edifício, contudo iria confirmar tal situação.
Indagou, o mesmo vereador, se as obras previstas para o Campo de Jogos Municipal
iriam ficar concluídas para o início da época desportiva, ao que a Presidente da Câmara
respondeu que os trabalhos terão uma duração de dez a quinze dias, e que o assunto já
se encontrava articulado com o Sport Club Angrense, sendo que o mesmo clube iria
utilizar campos de futebol alternativos apenas para os escalões de formação, durante a
realização dos trabalhos.

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

Processo disciplinar – relatório final
Ent. 548 e 602 – Presente o relatório final do processo disciplinar instaurado a Carlos
Alberto Sousa Medeiros, fiscal de obras contratado a termo resolutivo nesta Câmara
Municipal, remetido ao órgão executivo enquanto entidade competente, para aplicação
da pena disciplinar de despedimento por facto imputável ao trabalhador, conforme
proposta da respectiva instrutora do processo, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da Lei n.º
58/2008, de 9 de Setembro, que aprova o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que
Exercem Funções Públicas. – A Câmara Municipal, por escrutínio secreto, deliberou,
por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção, aplicar a pena disciplinar de
despedimento proposta no relatório final do processo disciplinar. -----------------------Cedência de betoneira, a título definitivo, à Junta
de Freguesia dos Altares
Ent. 3413 – Cedência, a título definitivo, da betoneira que se encontra na posse da Junta
de Freguesia dos Altares desde há alguns anos, justificando o pedido com o facto de se
tratar de um equipamento indispensável às diversas obras efectuadas naquela
Freguesia, para aprovação da Câmara Municipal, conforme dispõe a alínea f) do n.º 1 do
art.º 64.º 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 deliberou, por unanimidade, ceder a título definitivo
a betoneira em causa à Junta de Freguesia dos Altares. -------------------------------------Bens móveis afectos à Culturangra, E.E.M.
Ent. 757 - Informação n.º 20/SP, datada de 11 de Junho de 2010, da Secção de
Aprovisionamento e Património, solicitando que, conforme sucedeu com os bens móveis
afectos aos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, proceda-se de forma

semelhante relativamente aos bens móveis afectos à Culturangra, E.M.M., anexando-se,
para o efeito, as folhas de carga correspondentes. A cedência definitiva deverá efectivarse por deliberação do órgão executivo, nos termos da alínea e), do n.º 1 do art.º 64, 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 deliberou, por unanimidade, apreciar o assunto na próxima
reunião camarária. ------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição

de

um

Kit

de

avaliação

de

hidrocarbonetos
Ent. 2818 – Ofício n.º 52, de 29 de Abril de 2009, da Assembleia Municipal de Angra do
Heroísmo, remetendo cópia de uma proposta do CDS-PP, aprovada na sessão do
aludido órgão deliberativo, realizada no dia 27 do mesmo mês. Sobre o presente
assunto foi emitido parecer pelo Dr. Carlos de Almeida Farinha. – A Câmara Municipal,
por unanimidade concordou com a necessidade de dotar os serviços do material
em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido de declaração de utilidade pública
apresentado

pela

Associação

Espírita

Terceirense
Ent. 2651 - Carta datada de 27 de Abril de 2010, remetida pela Associação Espírita
Terceirense, solicitando a emissão de parecer da edilidade, com o fim de obter a
declaração de utilidade pública, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, na versão do Decreto-Lei
n.º 460/77, de 7 de Novembro. Sobre o presente pedido foi prestada informação pela
Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral. – A Câmara Municipal, por
maioria, com seis votos a favor, sendo um da Presidente da Câmara, dois dos
Vereadores do Partido Socialista, três dos Vereadores do Partido Social
Democrata e uma abstenção do Vereador do CDS-PP, deliberou emitir parecer
favorável à obtenção da declaração referenciada. ----------------------------------------------Concentração da frota da SATA na ilha de São
Miguel

Ent. 1712 – Recomendação, datada de 23 de Março de 2010, dos Senhores Vereadores
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, eleitos pelo Partido Social Democrata,
dando conta da necessidade de ser efectuada solicitação ao Governo Regional acerca
da fundamentação técnica, política e social da concentração da SATA na Ilha de São
Miguel. A Presidente da Câmara Municipal remete o assunto para conhecimento do
executivo camarário. – A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------Recomendação do Partido Social Democrata
Ent. 3761 – Recomendação, do Partido Social Democrata, com vista à promoção de um
processo de participação pública acerca do despovoamento e o envelhecimento humano
do Centro Histórico do Concelho, a fim de serem encontradas soluções convenientes. –
A recomendação foi aprovada por maioria com 4 votos a favor, sendo três do
Vereadores do Partido Social Democrata e um do Vereador do CDS-PP e três
abstenções da Presidente da Câmara e dos dois Vereadores do Partido Socialista.
As abstenções baseiam-se no facto de a edilidade já ter tomado medidas com
vista a cativar a população a fixar-se no Centro Histórico, com a redução do IMI –
Imposto Municipal Sobre Imóveis em 30%, assim como a existência de uma
parceria

entre

a

Câmara

do

Comercio,

no

sentido

de

serem

fixados

estabelecimentos comerciais também no Centro Histórico. ---------------------------------Ent. 3973 – Recomendação, do Partido Social Democrata, manifestando a necessidade
de ser efectuada solicitação ao Governo Regional acerca de uma gestão integrada das
Furnas do Enxofre com motivo de preservação, divulgação e educação ambiental desde
espaço, não só para o público que nos visita, mas igualmente para a população
residente. – Sob proposta da Presidente da Câmara Municipal, foi decidido pela
Câmara Municipal que a presente recomendação fique a aguardar a apresentação
pública pelo Governo Regional, no próximo mês de Setembro, do Parque Natural
da Ilha Terceira, com vista a verificar-se que tipo de enquadramento irá ser dado
aquele local. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 4146 – Recomendação, do Partido Social Democrata, com vista a um encontro de
soluções, a acordar com as entidades envolvidas, para a ocupação dos tempos livres e

no horário pós-escolar dos alunos dos Jardins-de-infância e Escolas do 1.º Ciclo
Públicas do Concelho de Angra do Heroísmo. A Senhora Presidente remete o assunto
para análise, e eventual aprovação, por parte da Câmara Municipal. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou colher informação junto dos dois núcleos
escolares existentes no Concelho de Angra do Heroísmo, dado que existem
algumas escolas que já possuem ocupação dos tempos livres no horário pósescolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

Pelas dez horas e quarenta minutos não havendo outros assuntos a tratar, o
Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta
que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.

O Presidente da Câmara
...........................................................

A funcionária que lavrou a acta
...........................................................

