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ACTA N.º 1/2009

No dia 08 de Janeiro de 2009, 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 da Dra. Maria Luísa
Cardoso Flores Brasil, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal,
estando presentes os Vereadores Dra. Sofia Machado do Couto Gonçalves,
Eng.º Miguel Cunha Pacheco Ribeiro Borba, Eng.º João Ávila Leonardo, Dra.
Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins e Sr. Paulo Marcelino da Silva
Borges. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Não compareceu à reunião a Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Andreia
Martins Cardoso da Costa.---- -------------------------------------------------------------------

Pelas catorze horas e trinta minutos, a Sra. Presidente em exercício declarou
aberta a reunião, que foi secretariada pela Directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, Dra. Maria Isabel de Melo Correia. -------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a falta de
comparência à reunião da Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Andreia
Martins Cardoso da Costa. -----------------------------------------------------------------------
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Período antes da ordem do dia
O período de antes da ordem do dia iniciou-se com a entrega por parte da
Vereadora Dra. Sofia Couto dos seguintes documentos:
a) Resposta à proposta apresentada pelos vereadores do PSD de 20.11.2008,
referente à estratégia relativa à gestão de águas e águas residuais;
b) Resposta à proposta apresentada pelos vereadores do PSD de 10.11.2008,
respeitante à devolução de valores respeitantes ao abastecimento de água
aos munícipes da Praia da vitória que foram afectados pelos cortes de
abastecimento;
c) Resposta

sobre

a

competência

para

a

aprovação

da

tarifa

de

disponibilidade.
Os originais destes documentos ficam a fazer parte integrante da presente acta e
as correspondentes cópias foram entregues aos Vereadores do PSD.----------------A Dra. Carla Bretão referiu que pretendia fazer uma análise dos mesmos e numa
próxima reunião pronunciar-se sobre o respectivo teor.-----------------------------------A mesma Autarca apresentou um voto de pesar pelo falecimento de António
Faustino de Borba, tendo realçado a sua participação activa no desenvolvimento
do associativismo desportivo. A mesma Vereadora entregou um documento
contendo o mesmo voto de pesar o qual fica a constituir parte integrante da
presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------De seguida a mesma Vereadora solicitou esclarecimentos sobre a notícia que
havia sido divulgada pelos órgãos de comunicação local respeitante à eventual
danificação da Furna de Água em virtude das explosões que se verificaram
naquela zona. Sobre esta matéria a Dra. Sofia Couto explicou que esta situação
havia sido identificada no estudo que foi realizado pelo Professor Doutor Lopo
Mendonça. A Dra. Carla Bretão perguntou se teria sido esta a causa para a falta
de água ao que a Dra. Sofia Couto respondeu negativamente, tendo referido que
não havia uma causa mas sim vários factores que conjugados teriam provocado

este problema e que constam do citado estudo, como a dispersão da
pluviosidade que prejudicou a infiltração de água, as arroteias. ------------------------No que respeita às explosões realizadas perto das captações não só da Furna de
Água mas também do Cabrito a mesma Vereadora referiu que no citado estudo
as mesmas são apontadas como uma causa eventual para a falta de água.--------De seguida a Dra. Carla Bretão referiu que, tal como já havia defendido
anteriormente, este problema não é da exclusiva responsabilidade da Câmara
Municipal, mas também do Governo Regional, e que a Autarquia deveria exercer
pressão junto do mesmo órgão regional, designadamente, junto da Secretaria
Regional do Ambiente, tendo em vista a implementação do Plano Regional da
Água por forma a evitar a ocorrência de situações como esta no futuro.--------------A Dra. Sofia Couto respondeu que não concorda com esta posição no que
respeita à questão da responsabilidade pelos problemas no abastecimento de
água, e que considera que esta matéria já foi suficientemente discutida e
analisada, tendo sido feito um diagnóstico através do estudo acima citado e que
presentemente já estão a ser adoptadas as medidas por forma a acautelar o
abastecimento de água e a evitar situações como esta. A mesma Autarca referiu
ainda que tem mantido diversos contactos com o Secretário Regional do
Ambiente exactamente com este propósito.--------------------------------------------------DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Apoios financeiros
P.º 21.21 – Comunicação enviada pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense,
datada de 11 de Novembro de 2009, na qual são indicadas as datas definitivas
para a realização do Fórum Mundial de Cultura Taurina, precisamente de
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28.01.2009 a 01.02.2009, sendo que o mesmo estava previsto, inicialmente, para
os dias 22 a 26 de Outubro do ano transacto. Para o efeito, a Tertúlia solicita a
concessão de um apoio financeiro, destinado a fazer face às despesas inerentes
ao jantar de abertura do referido evento, no qual participarão cerca de 200 a 220
pessoas, estando aquele orçado no montante de 6.000,00 a 6.600,00 euros. A
Senhora Presidente, considerando que, apesar do adiamento verificado, mantémse o interesse na realização do citado Fórum, propõe a atribuição de um apoio no
valor de 5.000,00 (cinco mil euros). A Câmara Municipal, por unanimidade,
concordou com a atribuição do montante de 5.000,00 euros, conforme
proposto.-----------------------------------------------------------------------------------------Apoios em espécie
P.º 21.21 – Comunicação recebida da Associação Meninos do Mundo, em 5 de
Novembro de 2008, na qual solicita um apoio consubstanciado em duas
passagens aéreas com o percurso Ter/Lis/Ter, a fim de possibilitar uma acção de
sensibilização junto da população. A Senhora Presidente propõe a atribuição de
uma passagem aérea no valor de 267,45 euros. A Câmara Municipal
concordou, por unanimidade, com a concessão do apoio proposto.------------P.º 50.06 - Ofício n.º 110/2008, datado de 11 de Novembro de 2008, enviado pela
Fanfarra Operária, dando conta da pretensão de criação de um espaço destinado
a iniciação informática, no âmbito da ocupação dos tempos livres do seu núcleo
da Terceira Idade. Para o efeito, solicita que seja cedido pelo Município algum
material informático, cuja substituição se encontre prevista. A Senhora Presidente
propõe a cedência do material informático disponível para esse efeito: 4
monitores e 1 impressora. A Câmara Municipal concordou, por unanimidade,
com a cedência à Fanfarra Operária do material informático disponível.--------

Proposta da Senhora Presidente, datada de 23 de Dezembro de 2008, no sentido
de ser atribuído um apoio até ao valor de 350.000,00 euros, à Câmara do
Comércio de Angra do Heroísmo, com vista a fazer às despesas resultantes da
organização de actividades a desenvolver na zona histórica da Cidade de Angra
do Heroísmo, em prol da dinamização do comércio local na época natalícia de
2008 e passagem de ano 2008/2009. A Câmara Municipal concordou, por
unanimidade, com a proposta apresentada pela Senhora Presidente. ----------Informação da Chefe da Secção de Aprovisionamento e Património, datada de 5
de Janeiro de 2009, sobre a alteração do 2.º parágrafo da Minuta do Contrato da
empreitada de recuperação e ampliação dos edifícios da Escola do Ensino Básico
de São Mateus da Calheta – Angra do Heroísmo, solicitada pelas empresas
Construções Meneses & McFadden Ld.ª e Lena Engenharia e Construções S.A.,
no sentido de ser suprimida a referência ao consórcio a constituir pelas mesmas
empresas. A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com o teor da
informação da Chefe da Secção de Aprovisionamento e Património, supra
referenciada. A Senhora Presidente em exercício procedeu à leitura do fax
remetido pela empresa CMM - Construções Meneses & McFadden Ld.ª, no
qual se faz referência ao facto de não pretenderem suprimir a figura de
consórcio, mas sim assegurar a representação de cada uma das empresas
consorciadas no contrato. Face a esta correcção, a Câmara Municipal
deliberou concordar, por unanimidade, com a alteração à minuta do
contrato, nos termos propostos pelas empresas. ---------------------------------------
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ENCERRAMENTO

Pelas 14 horas e 30 minutos, não havendo outros assuntos a tratar, a Sra.
Presidente da Câmara em exercício declarou encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente acta que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.
O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado em minuta,
por unanimidade, a fim de produzirem efeito imediato. -------------------------------------

A Presidente da Câmara Municipal em exercício
...........................................................

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

