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ACTA N.º 19/2010

----- No dia 30 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 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, José Élio Valadão Ventura, António Lima
Cardoso Ventura, Maria Teresa Valadão Caldeira Martins, Anselmo José da Costa
Barcelos e Alonso Teixeira Miguel. --------------------------------------------------------------------

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

REUNIÃO DE 30-08-2010

Período Antes da Ordem do Dia
Ao usar da palavra o Vereador António Lima Cardoso Ventura, questionou sobre se a
Autarquia já havia feito alguma distinção/homenagem ao escritor dramaturgo Norberto
Ávila, ao que a Presidente da Câmara Municipal respondeu que iria informar-se sobre o
assunto e posteriormente daria a informação solicitada.
O mesmo Autarca perguntou se já havia alguma avaliação do projecto “Angra Activa”,
tendo a Presidente da Câmara informado que quando terminar o projecto far-se-á uma
avaliação a qual será apresentada à Câmara Municipal.
O mesmo Vereador referiu que o Mercado do Gado havia funcionado no dia 29 do
corrente, no novo espaço criado para o efeito, contudo o mesmo não tem condições de
protecção para as pessoas, animais e géneros alimentícios, pelo que sugeriu que fosse
alertada a Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário para a criação de condições
mínimas para os negócios que ali decorrem.
Indagou, o mesmo Edil, se estava prevista a iluminação pública da variante a São
Carlos, ao que a Presidente da Câmara objectou que a informação que dispunha era a
de que a mesma variante havia sido projectada para ter iluminação pública, contudo,
disse, tratar-se de uma obra do Governo Regional.
Referiu ainda que o trânsito na Circular de Angra, está cada vez mais congestionado,
nas horas de ponta, devido às obras do novo Hospital. A Presidente da Câmara, disse
não ter conhecimento de qualquer situação anormal naquela via, referindo que o trânsito
relativo a viaturas pesadas com material para a referida obra é feito por via alternativa.
O Vereador António Ventura salientou que era importante a Câmara Municipal possuir
um registo oncológico do Concelho de Angra do Heroísmo, nomeadamente os novos
tipos de cancro, pelo que sugeriu que a Câmara Municipal solicite as estatísticas sobre o
assunto. A Presidente da Câmara esclareceu que o Governo Regional ainda não

terminou o inquérito sobre o assunto, pelo que sugeriu que se aguarde mais algum
tempo até que os dados sejam entregues na Câmara Municipal.
O Vereador Alonso Teixeira Miguel, referindo-se a uma noticia recente em que os
empresários estão insatisfeitos com os acessos à Zona da ETAR, solicitou informação
sobre as medidas adoptadas para colmatar a situação. O Vereador Francisco Cota
Rodrigues, referiu que já se adoptou algumas medidas nomeadamente a vedação com
árvores, que embora tenham sido plantadas algumas não conseguiram resistir à
destruição causada pelo mar.
Nesta sequência o Vereador Alonso questionou se está previsto algum acesso
alternativo. A Presidente da Câmara respondeu que pensou-se em utilizar o acesso
antigo mas um proprietário não deixou, aguardando-se a apresentação de documento
comprovativo de que o acesso é público.
O mesmo Autarca solicitou informação sobre a eventual aquisição de desfibriladores, ao
que a Presidente da Câmara Municipal esclareceu que se está em fase de aquisição dos
mesmos.
Questionou também a situação da Casa da Roda, tendo sido esclarecido pela
Presidente da Câmara que o procedimento com vista à alienação por hasta publica do
referido imóvel ficou deserto, sendo que se vai proceder ao procedimento previsto na lei
para situações desta natureza, conforme informação prestada na reunião de 16 de
Agosto.
Solicitou informação relativamente ao parecer jurídico sobre a cedência da escola de
São Carlos à RTP, ao que a Presidente da Câmara respondeu que o mesmo está dado,
aguardando-se resposta da Direcção Nacional da RTP sobre as declarações do
Deputado Luís Fagundes Duarte.
Relativamente a uma proposta apresentada pelo CDS-PP Partido Popular, com vista à
instalação de parquímetros na Rua Professor Augusto Monjardino, o edil Alonso
Teixeira, questionou sobre o andamento da mesma. A Presidente da Câmara esclareceu
que está em curso o procedimento com vista à colocação de parquímetros naquela rua.

Relembrou o mesmo Autarca que o relatório preliminar das Contas das Sanjoaninas já
se encontrava com o prazo ultrapassado. Ao que a Presidente da Câmara esclareceu
que devia de estar para muito breve a sua apresentação, estando dependente do
lançamento da despesa e receita pelo técnico oficial de contas.
O mesmo Vereador alertou que na próxima reunião camarária, o seu partido iria
apresentar um voto de protesto pela postura da D. Letícia Vieira, Presidente das
Sanjoaninas 2010.
A Vereadora Teresa Valadão alertou para o facto de os outdoors de publicidade
existentes nas rotundas da via circular externa possuírem publicidade de eventos que já
decorreram há dois meses. A Presidente da Câmara esclareceu que a gestão dos
outdoors em causa é da responsabilidade da Secretaria Regional da Ciência Tecnologia
e Equipamentos, contudo iria alertar a Culturangra para que tenha em conta o ocorrido e
proceda à remoção da publicidade que diga respeito a eventos da responsabilidade
daquela Empresa.
O Vereador Anselmo Barcelos alertou para o estado vergonhoso em que se encontra a
rotunda junto à Escola Tomás de Borba. Esclareceu a Presidente da Câmara que o
arranjo da rotunda em causa é da competência da Secretaria Regional da Ciência
Tecnologia e Equipamentos, contudo em reunião havida com o Secretário Regional foi
sugerido que se procedesse à colocação de um monumento alusivo às artes. Informou
que a Secretaria Regional da Educação e Ciência encomendou um projecto ao artista
plástico Rui Melo, que já foi apresentado há algum tempo. Contudo, foi abandonado
pelos custos envolvidos. Aguarda-se decisão da SRCTE sobre a sua implementação ou
por apresentar uma alternativa.

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

Bens móveis afectos à Culturangra, E.E.M.

Ent. 757 – Novamente presente a 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. A cedência definitiva deverá efectivar-se 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, por maioria, com 4
votos a favor, sendo um da Presidente da Câmara dois dos Vereadores Francisco
Cota Rodrigues e José Elio Ventura e um do Vereador do CDS-PP Alonso Miguel, e
3 abstenções dos Vereadores do PSD António Ventura e Anselmo Barcelos e
Teresa Valadão, deliberou ceder definitivamente os bens afectos à empresa
Municipal Culturangra, E.E.M., referidos na informação em epígrafe. --------------------Pedidos de Apoio
Ent. 661 – Requerimento da Junta de Freguesia da Feteira, solicitando um apoio
financeiro, para fazer face às despesas com o desenrolar de festividades naquela
freguesia. A Presidente da Câmara propõe a atribuição de um apoio no valor de €
500,00 (quinhentos euros). – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
atribuir o apoio proposto. ----------------------------------------------------------------------------Ent. 2566 – Ofício da Comissão de Festas do Largo de São Bento, solicitando um apoio
financeiro para fazer face às despesas inerentes à concretização do Programa das
Festas daquele local. A Presidente da Câmara propõe a atribuição de um apoio no valor
de € 500,00 (quinhentos euros). - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
atribuir o apoio proposto. ---------------------------------------------------------------------------------

Ent. 3780 – Requerimento da Junta de Freguesia da Feteira, solicitando um apoio
financeiro para as comemorações do dia daquela Freguesia. A Presidente da Câmara
propõe a atribuição de um apoio no valor de € 400,00 (quatrocentos euros). - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto. ------------------------Ent. 3781 – Requerimento da Junta de Freguesia dos Altares, solicitando um apoio
financeiro para as festividades de Nossa Senhora de Lurdes dos Altares. A Presidente
da Câmara propõe a atribuição de um apoio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto. ------------Ent. 3798 – Requerimento da Junta de Freguesia da Serreta, solicitando um apoio
financeiro para a celebração do dia daquela freguesia. A Presidente da Câmara propõe
a atribuição de um apoio no valor de € 400,00 (quinhentos euros). - A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto. ------------------------Ent. 3920 – Requerimento da Comissão de Festas da Fajã do Fisher, Serretinha,
Freguesia da Feteira, solicitando um apoio para a festa daquela localidade. A Presidente
da Câmara propõe a atribuição de um apoio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio proposto. ------------Ent. 3813 – Requerimento da Junta de Freguesia do Raminho, solicitando um apoio
financeiro para as Tradicionais Festas do Sagrado Coração de Jesus, daquela
Freguesia. Foi apurado que para as mesmas festas foram efectuados dois pedidos,
tendo a Câmara Municipal, por deliberação de 11/05/2010, concedido um apoio no valor
de € 500,00 (quinhentos euros). Face ao verificado a Presidente da Câmara propõe o
indeferimento do pedido em causa. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
concordou com a proposta de indeferimento do pedido em causa. -----------------------

Zona Industrial de Angra do Heroísmo Pedido de compra directa de lote e atribuição de
descontos
Ent. 3544 – Requerimento da Empresa Acail Açores – Comercio de Ferro e Aços, Lda.,
solicitando a compra directa do lote n.º 58-C, da Zona Industrial de Angra do Heroísmo,
com a área de 8822 m2. Segundo informação da Secção de Aprovisionamento e
Património, o pedido encontra-se devidamente instruído, sendo também referido que
compete ao órgão executivo Municipal a decisão sobre a respectiva aplicação dos
descontos de 1% previstos na alínea b) do n.º 6 do artigo 8.º do Regulamento de
Cedência de Espaços de Terreno na Zona Industrial de Angra do Heroísmo. Estes
descontos são aplicáveis nos casos de empresas deslocalizadas de zona urbana para o
Parque Industrial, empresas de interesse relevante para o Parque Industrial e empresas
dotadas de eficiência energética.
No caso vertente não haverá deslocalização da empresa, sendo que no pedido é
referido que se trata de uma empresa dotada de eficácia energética. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar a alienação do lote solicitado.
Mais deliberou aplicar os descontos de 1% previstos na alínea b) do n.º 6 do artigo
8.º do Regulamento supra referido, decorrentes da existência de interesse
relevante para o Parque Industrial e de projecto de eficiência energética. -------------Aquisição de terreno para a
Construção de Parque de
Estacionamento no Pico da Urze
Ent. 713 – Novamente presente o processo com vista à autorização de aquisição de
terreno para a construção de Parque de Estacionamento no Pico da Urze, acompanhado
de avaliação externa, conforme deliberado em reunião camarária de 21 de Junho último,
nos termos do artigo 64.º, n.º 1, alínea f) 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 quatro votos a favor, da Presidente da Câmara, dos Vereadores do
PS, Francisco Cota Rodrigues e José Élio Ventura e da Vereadora do PSD, Maria
Teresa Valadão, duas abstenções dos Vereadores do PSD, António Ventura e

Anselmo Barcelos e um voto contra do Vereador do CDS-PP, Alonso Miguel,
deliberou autorizar a aquisição do prédio em causa pelo valor de € 50 000,00
(cinquenta mil euros), conforme resulta da avaliação efectuada pelo Departamento
Técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel, justificou que o seu voto contra deve-se ao facto de
não concordar com a forma como foi calculado o valor do prédio. ------------------

Colocação de um monumento num prédio
Municipal sito em Santa Luzia
Ent. 1355 – Ofício n.º 2, datado de 1 de Março do ano em curso, da Associação de
Escuteiros de Portugal – Chefia Regional dos Açores, solicitando autorização para a
colocação de um monumento em homenagem aos escoteiros, num prédio municipal que
constitui o lote n.º 13, sito na Rua Padre António Cordeiro, na freguesia de Santa Luzia,
o qual se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Angra do Heroísmo
sob o n.º 650 e inscrito na matriz sob o artigo 1427, da mesma freguesia.
Sobre este assunto pronunciou-se o Chefe da Divisão Administrativa. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou a colocação do monumento no prédio
supra referenciado. -----------------------------------------------------------------------------------Construção de um coreto na Freguesia
de São Pedro
Proc. N.º 04/2010/427 – Ofício n.º 123, datado de 26 de Julho findo, da Junta de
Freguesia de São Pedro, solicitando a emissão de parecer não vinculativo, com vista à
construção de um coreto na Rua de Baixo de São Pedro da mesma freguesia. Este
pedido vem acompanhado de informação do Chefe da Divisão de Urbanismo. – A
Câmara Municipal, por maioria, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, Alonso
Miguel, deliberou emitir parecer favorável à construção do coreto no local supra
referenciado.

Plano Estratégico de Desenvolvimento
e Afirmação da Tauromaquia no
Turismo dos Açores – TAUROTUR
Ent. 3488 e 3678 – Novamente presente o Plano Estratégico de Desenvolvimento e
Afirmação da Tauromaquia no Turismo dos Açores – TAUROTUR, da autoria da Tertúlia
Tauromáquica Terceirense, para análise do órgão executivo, conforme recomendação
do Partido Social Democrata, aprovada em reunião camarária de 5 de Julho de 2010.
Vem acompanhado da análise efectuada pelo Chefe da Divisão Administrativa ao
protocolo existente entre a Sociedade Tauromáquica Progresso Terceirense e o
Municipio de Angra do Heroísmo. – Após breve discussão sobre o assunto, foi
deliberado, por unanimidade, que a Câmara Municipal solicite à Tertúlia
Tauromáquica Terceirense, apresentação de uma proposta de protocolo para
realização de feiras taurinas. ---------------------------------------------------------------------------Afixação de Mensagens Publicitárias – Isenção
de Taxas
Ent. 3946 – Requerimento de João Jorge Magalhães Azevedo, proprietário do Aquatic
Show, solicitando a isenção da taxa pela licença de afixação de trinta mensagens
publicitárias nas rotundas e na Praça Velha, Alto das Covas e Praça Dr. Sousa Junior,
no período de 20 de Outubro a 15 de Novembro do ano em curso.
A taxa correspondente à licença a conceder é no valor de € 152,40 (cento e cinquenta e
dois euros e quarenta cêntimos). – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
indeferir o pedido em causa, por não se enquadrar nas situações de isenções
previstas no n.º 1 do artigo 5 do Regulamento Municipal de Taxas. -----------------------

Passeio Todo-o-Terreno “Rondas da Serreta Dr.
Pedro Bertão Rego”
Ent. 4291 – Ofício n.º 7.2010/TITNT, de 13 de Julho findo, do Praia da Vitória TT Clube,
solicitando autorização para realizar o passeio em referência, no dia 29 do corrente, para
ratificação, nos termos do n.º 3, do artigo 68.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, ratificou o acto administrativo em referência. ------------------------Passeio Todo-o-Terreno “Tracção Total”
Ent. 4334 – Ofício n.º 4.2010/TITNT, de 13 de Julho findo, do Praia da Vitória TT Clube,
solicitando autorização para realizar o passeio em referência nos dias 16, 18 e 19 de
Setembro próximo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar o
evento em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSANGRA – Propostas de Alteração
Ent. 1001- Proposta da Presidente da Câmara, de 25 de Agosto corrente, no sentido de
ser alterado o n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo do Concelho de Angra do Heroísmo – BOLSANGRA. – A Câmara Municipal,
por unanimidade, concordou com a alteração proposta, tendo deliberado submeter
a mesma à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alinea a), n.º 2,
artigo 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------Ent.1002 - Proposta da Presidente da Câmara de 25 do corrente mês, com vista a
estabelecer as regras de atribuição do BOLSANGRA para o ano lectivo de 2010/2011. –
A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou as regras propostas. -------------------

Recomendação do Vereador do CDS-PP
Ent. 3682 – Remessa para conhecimento da informação do Gabinete de Tecnologias e
Modernização, dando conta dos procedimentos encetados com vista ao cumprimento do
deliberado em reunião camarária de 19 de Julho findo, na sequência de recomendação
do Vereador do CDS-PP, no sentido de a Câmara Municipal publicitar todos os contratos
celebrados na sequência de ajuste directo, simultaneamente no sítio da Edilidade na

Internet e no Portal dos Contratos Públicos. – A Câmara Municipal tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

Pelas onze horas 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,

__________________________

