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ACTA N.º 26/2010

No dia 8 de Novembro 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 do Andreia Martins Cardoso da
Costa na qualidade de Presidente da Câmara Municipal Municipal, estando presentes
os Vereadores Francisco Cota Rodrigues, Raquel Margarida Pinheiro da Silva,
Hugo da Silva Ourique Lourenço, Maria Teresa Valadão Caldeira Martins, Fernando
Francisco de Paiva Dias e Artur Manuel Leal Lima. -------------------------------------------------Pelas nove horas e trinta e oito minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou
aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Fernanda Cristina Pires
Amorim Belo Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
Neste período, o Vereador Fernando Dias começou por reportar-se a uma notícia que
tinha sido difundida pela RTP Açores, sobre o perigo de derrocada na falésia do Fanal,
tendo a Presidente da Câmara Municipal respondido que tinha visto na RTP Açores, não
tendo ainda tido a oportunidade de falar com o Secretário Regional do Ambiente e do
Mar, no entanto, a situação descrita não é novidade, tendo em conta que de vez em
quando com a força do mar isso acontecia, achando que o essencial era a sinalização
do local, alertando para o perigo de derrocada.-------------------------------------------------------De seguida, o Vereador Artur Lima indagou sobre a conclusão da obra de requalificação
do Fanal, ao que a Vereadora Raquel Silva informou que faltava apenas o mobiliário
urbano e a pérgola.-------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias perguntou se a obra do Alto das Covas destinava-se à
paragem dos autocarros. A Vereadora Raquel Silva respondeu afirmativamente e
esclareceu que uma das razões tinha a ver com urbanismo, a Cidade naquele local
estava a perder movimento a nível de comércio. Outra razão prendia-se com os novos
circuitos dos mini buses, sendo que ia deixar de existir paragens na Rua da Sé, com o
objectivo de não dificultar ou de facilitar o trânsito naquela via. Havia ainda outra razão
que era as infracções cometidas pelos condutores, uma vez que faziam inversão de
marcha no Alto das Covas, sendo ilegal nos termos do Código de Estrada.------------------Nesse contexto, o Vereador Fernando Dias questionou o que mudaria pelo facto de a
paragem dos autocarros ser alterada para o local em causa, ao que a Vereadora Raquel
Silva respondeu que as pessoas ao saírem dos autocarros naquela zona, a mesma ia ter
mais movimento, incluindo os cafés, à semelhança do que se verificava na Praça Velha.A Presidente da Câmara Municipal mencionou que também seria feita uma intervenção
no passeio em frente à paragem da Praça Velha, no sentido de alinhar a via, dentro do
possível.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a mesma questão, a Vereadora Raquel Silva adiantou que era difícil fazer o
tracejado até à ilha, mas pelo menos até à zona em causa seria feito. Antes disso, vai
ser alargado o passeio na Praça Velha, junto à paragem dos autocarros, a fim de
disciplinar quem está à espera dos referidos veículos, de modo a permitir a passagem
das pessoas.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Artur Lima sugeriu que na Praça de Táxis, na Ladeira de São Francisco,
perto do hotel, fossem recuados os primeiros dois ou três táxis, para mudar a paragem
dos mini buses, facilitando assim o trânsito na Praça Velha. A Vereadora Raquel Silva
respondeu que já tinha pensado na situação, achando que o ideal era os taxistas saírem
do referido local, no entanto, não havia outro lugar para o efeito. A mesma Edil
acrescentou que podia apresentar na reunião da Comissão Municipal de Trânsito a
sugestão do Vereador Artur Lima.------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias perguntou se havia alguma informação sobre o médico que
dava apoio à Freguesia da Serreta, porque teve conhecimento de que aquela Freguesia
já não tinha médico há dois meses. A Presidente da Câmara Municipal informou que
verificava-se o mesmo em relação às Freguesias de Doze Ribeiras e do Raminho,
contudo, e quanto à Freguesia da Serreta, tinha conhecimento de que o posto de saúde
não tinha condições para o médico prestar o seu serviço, estando a antiga escola
primária a ser dotada das condições necessárias para o efeito.----------------------------------Subsequentemente, o Vereador Fernando Dias reportou-se à má iluminação do Pátio da
Alfândega e na Rua Pêro de Barcelos, tendo a Presidente da Câmara Municipal
respondido que tal facto decorre de uma redução provisória de iluminação pública nos
citados locais – lâmpada sim, lâmpada não – com o objectivo de proteger os cagarros,
no âmbito da campanha “SOS Cagarro”.---------------------------------------------------

Continuando, o Vereador Fernando Dias indagou em que situação estava a questão dos
alvarás de alargamento de horário de funcionamento dos estabelecimentos do Porto das
Pipas, tendo a Presidente da Câmara Municipal respondido que já tinha sido feita a
segunda vistoria, estando a aguardar-se o relatório final.------------------------------------------De seguida, o Vereador Fernando Dias perguntou em que ponto de situação se
encontrava a ETAR de São Sebastião, ao que o Vereador Cota Rodrigues informou que
já tinha tido início o procedimento público, prevendo-se para o próximo ano o começo da
referida obra, bem como a ETAR de São Mateus. Nesse seguimento, o Vereador
Fernando Dias perguntou se o procedimento concursal já estava lançado para as duas
estações de tratamento, tendo o Vereador Cota Rodrigues dito que tendo em conta que
era um assunto que estava a cargo dos técnicos dos Serviços Municipalizados, ia colher
informação e na próxima reunião faria um ponto da situação.------------------------------------Depois, o Vereador Fernando Dias inquiriu sobre a obra da muralha do Castelinho, ao
que a Presidente da Edilidade respondeu que a informação mais recente que possuía
era que a obra estava em fase de consignação ao empreiteiro, sendo que o mesmo
tinha desistido da empreitada em causa, todavia, quando teve conhecimento de que
haviam sanções caso o fizesse, recuou na sua intenção.------------------------------------------Seguidamente, o Vereador Fernando Dias perguntou pelos documentos previsionais da
Culturangra, EEM, tendo a Presidente da Câmara Municipal retorquido que facultaria os
mesmos na próxima reunião do executivo municipal.-----------------------------------------------O mesmo Autarca questionou também sobre o resultado do procedimento para
alienação da Casa da Roda, ao que a Presidente da Autarquia informou que não tinham
havido concorrentes, tendo o citado procedimento ficado deserto, o que permitia agora
proceder-se a uma negociação directa, pelo valor que tinha sido deliberado em reunião
camarária.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias chamou à atenção para a necessidade da Câmara Municipal
apresentar de dois em dois anos à Assembleia Municipal um relatório sobre o estado do
ordenamento do território, no qual é inserido um relatório sobre o estado do
ordenamento acústico. Adiantou o mesmo Autarca que a lei dispõe que compete às
autarquias a elaboração de um mapa de ruído, mesmo para as licenças que a Câmara
Municipal atribui, nomeadamente, os carrosséis que costumam estar no Fanal, aquando
das Festas Sanjoaninas. A Vereadora Raquel Silva respondeu que se não estava em
erro, no Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo constava um mapa de
ruído.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que se referia à listagem dos apoios aos estratos sociais desfavorecidos, o Vereador
Fernando Dias solicitou que fosse elaborado um quadro no qual constasse toda a
informação em termos estatísticos, ao que a Presidente da Edilidade respondeu que ia
tratar do assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias solicitou o acesso à documentação na qual conste o número
de utilizadores dos mini buses, por circuito, nos últimos três anos.------------------------------Subsequentemente, o Vereador Artur Lima perguntou o ponto da situação das
instalações para os Vereadores da oposição, tendo em conta que já tinha passado um
ano e já tinha feito a mesma pergunta três ou quatro vezes, ao que a Presidente da
Autarquia comunicou que segundo constava, estavam a instalar os cabos informáticos, a
fim de poderem ser transferidas as associações, no entanto, ia confirmar a situação.-----O Vereador Artur Lima disse que tinha solicitado o acesso a um estudo que os Serviços
Municipalizados possuíam, sobre o aterro sanitário, não tendo até ao momento recebido
informação nesse sentido, ao que a Presidente da Edilidade retorquiu que ia inteirar-se
da situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o mesmo Vereador indagou sobre os custos com o almoço concedido
aos idosos possuidores do cartão municipal do idoso, no âmbito das comemorações do

Dia Mundial do Idoso, bem como se tinha sido ajuste directo, tendo a Presidente da
Câmara Municipal informado que tinham sido convidados mil idosos, a catorze euros
cada um, e que iria facultar-lhe a requisição que tinha sido feita, em resultado do ajuste
directo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsequentemente, o Vereador Artur Lima observou que na sua opinião tinha ficado
muito mal a Presidente da Câmara Municipal participar na assembleia geral da ACM –
Associação Cristã da Mocidade, bem como alguns colaboradores da Edilidade, embora
como cidadã tenha o direito de participar onde quiser, uma vez que o assunto daquela
reunião tratava-se de um golpe palaciano de assalto ao poder. Respondendo àquele
Autarca, a Presidente da Edilidade disse que não tinha participado na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal, mas a Andreia Martins Cardoso da Costa, a qual tem
todo o direito em participar nas assembleias gerais, sendo seu dever enquanto sócia
daquela instituição. Esclareceu a mesma Autarca que a postura que assumiu na citada
reunião tinha sido apenas dar o seu entendimento quanto à interpretação de uma norma
do estatuto, entendendo que não devia fazer mais nada. Adiantou ainda que participará
sempre nas reuniões de todas as associações das quais for associada, porque mais do
que um direito, considera a sua participação um dever.--------------------------------------------O Vereador Artur Lima reportou-se ao facto de a Presidente da Câmara Municipal já ter
dito mais do que uma vez que a Autarquia tinha apenas um jurista, o que não
correspondia à realidade. A Câmara Municipal tem efectivamente três juristas, estando
dois deles em comissão de serviço, a Directora do Departamento Administrativo e
Financeiro Isabel Correia e o Chefe da Divisão Administrativa Ruben Pereira. Nesse
seguimento, o mesmo Vereador perguntou quando terminavam as citadas comissões de
serviço, porque tinham que ser repensadas. Solicitou o mesmo Edil cópia do relatório
que os mencionados dirigentes entregam aquando das renovações das respectivas
comissões de serviço. O Vereador Artur Lima referiu que no seu entender, a
produtividade dos citados dirigentes é muito reduzida comparando com o jurista Paulo
Cardoso, era interessante ter conhecimento da produtividade dos referidos dirigentes,
até porque eles podiam também emitir pareceres jurídicos não tendo que ser
obrigatoriamente o serviço executado pelo jurista Paulo Cardoso. A Presidente da
Câmara Municipal respondeu que ia facultar os relatórios apresentados pela Directora
do Departamento Administrativo e Financeiro. Já no que dizia respeito ao Chefe da
Divisão Administrativa, o mesmo ainda não tinha completado o tempo para renovação
da comissão de serviço. Ainda sobre o mesmo assunto, a Presidente da Edilidade
mencionou que a produtividade de um dirigente não pode ser medida do mesmo modo
que é medida a de um técnico superior.-----------------------------------------------------------------Por fim, o Vereador Artur Lima reportou-se a uma carta enviada à Câmara Municipal
pelo munícipe Mário Veiga, em Maio do corrente ano, sobre os maus cheiros
provenientes da Ribeira de São Bento, queixando-se o citado munícipe por não ter
recebido resposta até ao momento, tendo a Presidente da Edilidade respondido que não
tinha conhecimento da situação descrita, todavia, iria informar-se.-------------------------------
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Pedido de apoio financeiro

Ent. 4919 – Comunicação da Liga dos Amigos do Hospital de Angra do Heroísmo,
solicitando apoio para um almoço regional destinado a 500 pessoas, a realizar no dia 21
de Novembro de 2010, tendo em vista a angariação de fundos para ajudar os doentes
açorianos. A Presidente da Câmara Municipal propõe a atribuição de um subsídio no
valor de €500,00, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.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 deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio em causa.------------Apoios em espécie
Ent. 3807 – Comunicação da Junta de Freguesia de Terra Chã, n.º 89, de 12-07-2010,
solicitando a cedência de oito baldes de tinta branca, tendo em vista a
pintura/manutenção dos abrigos de passageiros, chafarizes e recinto taurino da Quinta
da Fonte Faneca, para aprovação, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.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 deliberou, por unanimidade, ceder o material
solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 5227 – Comunicação da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, de 12-10-2010,
solicitando a título gratuito, toda a mão-de-obra de uma equipa de electricistas
necessários à execução da instalação eléctrica do Monumento ao Toiro, para
aprovação, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.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 deliberou, por unanimidade, ceder a título gratuito, a mão-de-obra
solicitada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ent. 5192 – Comunicação da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, n.º 118/10, de 8-102010, solicitando a cedência de uma retroescavadora e um camião para transporte de
alguns detritos, tendo em vista a limpeza de poços, bem como junto de algumas pontes,
para aprovação, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.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 deliberou, por unanimidade, ceder o material solicitado.-----------Pedido de apoio no âmbito do
Regulamento de Incentivo a
Actividades de Interesse Municipal
Ent. 1343 – Comunicação de Ruben Filipe da Silva Bettencourt, solicitando um apoio, a
fim de prosseguir os estudos no 1.º ano do Mestrado em música no Conservatório de
Maastricht, na Holanda. A Presidente da Câmara Municipal submete ao órgão executivo
no sentido de deliberar sobre a legitimidade para apresentação de candidaturas para
actividades de interesse municipal, por parte de pessoas singulares, nos termos do
artigo 17.º do Regulamento de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal. – A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que este pedido não tem
enquadramento legal no âmbito do Regulamento de Incentivo a Actividades de
Interesse Municipal, uma vez que foi apresentado por uma pessoa singular, sendo
certo que se deve considerar que apenas têm legitimidade para a apresentação de
candidaturas no âmbito do mesmo Regulamento Municipal, pessoas colectivas
legalmente constituídas.----------------------------------------------------------------------------------Pedido de apoio financeiro – ratificação
Ent. 5289 – Comunicação de 12-10-2010, do Hospital de Santo Espírito de Angra do
Heroísmo, solicitando apoio tendo em vista a deslocação de um grupo de crianças e
jovens Diabéticos Açorianos ao 4.º Fórum Nacional da Diabetes, no dia 13-11-2010, em
Aveiro. A Presidente da Edilidade em exercício atribuiu um subsídio no valor de €292,00
(duzentos e noventa e dois euros) tendo em conta a proximidade da data. A Presidente
da Câmara Municipal submete o presente pedido a ratificação do órgão executivo, 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 em causa.------------------------------------------------Pedido de apoio em espécie - ratificação
Ent. 5103 – Comunicação da Junta de Freguesia de Terra Chã, n.º 178, de

4-10-2010,

solicitando a montagem e instalação da iluminação, tendo em vista os festejos
tradicionais da Festa da Castanha, a ter lugar entre os dias 24 e 31 de Outubro. A
Presidente da Câmara Municipal submete o presente pedido a ratificação do órgão
executivo, 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 em causa.--------------------------------------------------------

Pedido de isenção de taxas
- ratificação
Ent. 5135 – Comunicação do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, n.º
1619, de 8-10-2010, solicitando a isenção da taxa devida pela ocupação da Praça Velha,
no âmbito do Dia Mundial da Espirometria, no dia 14-10-2010, nos termos do artigo 5.º,
n.º 1, do Regulamento Municipal de Taxas. A Presidente da Câmara Municipal submete
o presente pedido a ratificação do órgão executivo, 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 em causa.------Pedido de isenção de taxas
Ent. 5573 – Comunicação do Centro de Oncologia dos Açores, de 3-11-2010, solicitando
a isenção da taxa devida pela ocupação do espaço em frente ao parque de
estacionamento do Núcleo da Liga Portuguesa contra o Cancro, com uma Unidade
Móvel de Rastreio de Cancro da Mama, nos períodos de 29-10-2010 a 31-05-2011, de
31-12-2011 a 30-04-2012 e de 10-10-2012 a

30-05-2013, nos termos do artigo 5.º, n.º

1 do Regulamento Municipal de Taxas. – A Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade, aprovar a isenção na totalidade da taxa devida pela ocupação em
causa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedidos de isenção de taxas
relativos a operações urbanísticas
Requerimento datado de 30 do mês findo, da Oficina D`Angra – Associação Cultural,
solicitando a isenção do pagamento da taxa correspondente à ocupação da via pública
para a desinfestação de térmitas no edifício sede sito na Estrada Gaspar Côrte-Real
(Casa do Sal), freguesia da é, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5º, do Regulamento
Municipal de Taxas, considerando que se trata de uma taxa relativa a um imóvel
localizado na Zona Classificada de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção na totalidade da taxa devida pela
ocupação em causa.----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento datado de 24 do mês findo, de João Pedro Mendes Meneses Cardoso,
solicitando a isenção do pagamento da taxa correspondente à emissão do alvará de
licença de construção da obra de substituição da cobertura de um prédio sito na Rua do
Cruzeiro, n.º 12, freguesia de Conceição, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5º, do
Regulamento Municipal de Taxas, considerando que se trata de uma taxa relativa a um
imóvel localizado na Zona Classificada de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal,
por unanimidade, deliberou reduzir a taxa devida para 50% do seu valor.--------------Requerimento datado de 30 do mês findo, de João Pedro Mendes Meneses Cardoso,
solicitando a isenção do pagamento da taxa correspondente à ocupação da via pública
para a obra de substituição da cobertura de um prédio sito na Rua do Cruzeiro, n.º 12,
freguesia de Conceição, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5º, do Regulamento
Municipal de Taxas, considerando que se trata de uma taxa relativa a um imóvel
localizado na Zona Classificada de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou reduzir a taxa devida para 50% do seu valor.--------------------Requerimento datado de 1 do corrente mês, de Sérgio de Matos, solicitando a isenção
do pagamento da taxa correspondente à emissão do alvará de licença de construção da
obra de reconstrução de um edifício sito na Rua do Pau São, n.º 2, freguesia de Santa
Luzia, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5º, do Regulamento Municipal de Taxas,

considerando que se trata de uma taxa relativa a um imóvel localizado na Zona
Classificada de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou reduzir a taxa devida para 50% do seu valor.-----------------------------------------

Atribuição de apoio – alteração
de entidade
Ent. 2566 – Pedido de apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros) atribuído em
reunião do executivo municipal de 30-08-2010, à Comissão de Festas do Largo de São
Bento. A Presidente da Câmara Municipal submete o presente pedido a rectificação do
órgão executivo, no sentido de a entidade subsidiada ser a Irmandade da Comissão de
Festas do Largo de São Bento. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou a
alteração em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------Minuta de protocolo a celebrar com o
Clube Náutico de Angra do Heroísmo
Ent. 4731 – Comunicação do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, de 9-09-2010,
solicitando a celebração de um protocolo com a Câmara Municipal, tendo em vista a
continuidade das actividades daquele Clube. A Presidente da Câmara Municipal propõe
a atribuição de um apoio no valor de €1500,00 (mil e quinhentos euros), mediante a
celebração de um protocolo entre a Edilidade e aquela entidade, nos termos das alíneas
a) e b) do n.º 4 do artigo 64.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, aprovou a atribuição de um apoio no valor de €1500,00 (mil e
quinhentos euros), mediante a celebração de um protocolo entre a Edilidade e o
Clube Náutico de Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------Zona Industrial – Terroso & Terroso
Ent. 485 – Proposta de revogação da atribuição do direito de superfície relativamente ao
lote n.º 8 do Parque Industrial, a favor da empresa Terroso & Terroso, na medida em que

não procedeu à entrega dos documentos necessários para a realização da
correspondente escritura pública, não obstante o facto de lhe terem sido concedidas
diversas oportunidades para esse efeito. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou revogar o acto.----------------------------------------------------------------------------------

Zona Industrial – António Augusto
Romeiro dos Santos
Ent. 3555 – Pedido apresentado por António Augusto Romeiro dos Santos, no sentido
de ser equacionada a possibilidade da manutenção do direito de superfície do lote n.º 44
do Parque Industrial. Sobre este pedido, foi emitido parecer jurídico pelo Chefe da
Divisão Administrativa. Este processo é complementado pelo documento registado em
SGD sob o n.º 1243, de 2-03-2010, no âmbito do qual foi atribuído à Soluções M –
Materiais e Serviços para a Construção Civil, Lda., o direito de superfície sobre o mesmo
lote, face ao incumprimento por parte do requerente supramencionado. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou nos termos do parecer emitido pelo Chefe
da Divisão Administrativa, revogar a atribuição do lote n.º 44 à Soluções M –
Materiais e Serviços para a Construção Civil, Lda, face ao pedido apresentado por
António Augusto Romeiro dos Santos, devendo ser celebrada nova escritura de
constituição do direito de superfície sobre o mesmo lote, a favor do mesmo
requerente. Mais deliberou notificar a Soluções M, sobre a possibilidade de lhe ser
atribuído o direito de superfície sobre o lote n.º 8 do mesmo Parque Industrial, face
à correspondente revogação de atribuição do mesmo direito de superfície à
Terroso & Terroso, relativamente ao mesmo lote.-----------------------------------------------Atribuição do topónimo “Pedro
Merelim”
Ent. 4203 e 4627 – Comunicação da Junta de Freguesia de Santa Luzia, n.º 117, de 209-2010, solicitando a atribuição do topónimo Pedro Merelim no arruamento em frente
aos terrenos do Convento de São Gonçalo, na Ladeira Branca, Freguesia de Santa
Luzia, para aprovação, nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 64.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, deliberou aprovar a atribuição do topónimo
proposto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomendações dos Vereadores do
Partido Social Democrata
Ent. 5296 – Recomendação do Partido Social Democrata, de 18-10-2010, no sentido de
serem utilizados preferencialmente, produtos alimentares açorianos nas actividades da
responsabilidade da Câmara Municipal. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou esta recomendação.----------------------------------------------------------------------------Ent. 5484 – Recomendação do Partido Social Democrata, de 25-10-2010, no sentido de
ser avaliada a possibilidade de adesão do Município à Associação Internacional de
Municípios e Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos Populares. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, deliberou retirar esta proposta, a fim de ser avaliada a
possibilidade de adesão do Município à Associação em causa, após o que será
reagendada numa próxima reunião do executivo municipal.---------------------------------Ent. 5547 – Recomendação do Partido Social Democrata, de 2-11-2010, no sentido de
ser solicitado ao Governo Regional informação sobre o processo de produção de
energia geotérmica no Concelho e na Ilha Terceira. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou esta recomendação.--------------------------------------------------------Ent. 5537 – Proposta do Partido Social Democrata, de 2-11-2010, no sentido de ser
elaborado um Regulamento Municipal de Utilização de Viaturas e Máquinas Municipais,
abrangendo as frotas da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados e das
Empresas Municipais. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta
recomendação, com a ressalva de que no que diz respeito ao parágrafo 4.º, onde é
mencionado “(...)prevenindo deste modo os desperdícios e desvios na utilização
dos bens municipais, deverá ler-se “(…)prevenindo deste modo os eventuais
desperdícios e desvios na utilização dos bens municipais”.---------------------------------Proposta do Vereador do CDS-PP

Ent. 5546 – Proposta do CDS-PP, de 2-11-2010, no sentido de a Câmara Municipal
proceder à transferência da gestão das zonas balneares do Concelho de Angra do
Heroísmo, da Culturangra, EEM para os Serviços Municipalizados, a partir de Janeiro de
2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Artur Lima referiu que a seu ver era possível ganharem-se algumas
sinergias, os Serviços Municipalizados tem as sinergias que a Culturangra não tem e
tem especificidades e competências próprias que a citada empresa não possui.-----------A Presidente da Câmara Municipal disse que percebia a intenção daquele Vereador, no
sentido de se ganharem sinergias com os Serviços Municipalizados, no entanto, os
mesmos tinham três áreas muito específicas, águas, águas residuais e resíduos sólidos.
Nesse seguimento, a Presidente da Edilidade sugeriu a retirada da proposta em apreço
e sua reformulação, no sentido de serem partilhadas certas acções entre a Culturangra
EEM e os Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, através de uma parceria.----O Vereador Cota Rodrigues mencionou que os Serviços Municipalizados podiam
colaborar no sentido de procederem à limpeza das zonas balneares, bem como à
realização de acções de sensibilização ambiental.---------------------------------------------------O Vereador Fernando Dias sugeriu que na reformulação a ser feita fosse precisado o
que cada uma das citadas entidades tivesse que fazer nesse sentido, devendo ser
elaborado um contrato escrito com os serviços partilhados entre os Serviços
Municipalizados e a Culturangra.--------------------------------------------------------------------------– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou retirar esta proposta, a fim de a
mesma ser reformulada pelo proponente, após o que deverá ser reagendada numa
próxima reunião do executivo municipal.-----------------------------------------------------------Associação Regional de Turismo –
Relatório de Acções do 1.º semestre
de 2010
Ent. 4828 – Comunicação da ART – Associação Regional de Turismo, de 20-09-2010,
remetendo o relatório de Acções daquela Associação, respeitante ao primeiro semestre
do ano de 2010, para conhecimento do órgão executivo municipal. – A Câmara
Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Apoios concedidos no âmbito do

Regulamento Municipal de Concessão
de Apoios a Estratos Sociais
Desfavorecidos
No uso da competência delegada em 4-11-2009, foram atribuídos pela Presidente da
Câmara Municipal os seguintes apoios:
- 3.825,50 euros a Isidro do Carmo Lausane Silva, no âmbito do processo de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos, registo de entrada n.º 6214, para reparação do
interior da habitação, na Canada dos Moinhos, n.º 4, Freguesia da Feteira; ---------------- 3.870,00 euros a João Cândido Espínola Borges, no âmbito do processo de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos, registo de entrada n.º 1011, para reparação do
interior da sua habitação, sita na Canada do Saco, 9A, Freguesia da Feteira; ------------- 762,30 euros, a Maria Izilberta Rocha Melo, no âmbito do processo de Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos, registo de entrada n.º 3599, para reparação do tecto da sua
moradia, sita na Rua do Santo Espírito, n.º 82, Freguesia da Conceição; ------------------- 1.118,00 euros, a Aldora Leonardo, no âmbito do processo de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos, registo de entrada n.º 4432, para retelho e pintura da sua habitação,
sita na Rua das Maravilhas, Freguesia da Conceição; -------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------

Alteração de reuniões ordinária pública - Freguesia da Feteira
Foi deliberado, por unanimidade, que a reunião ordinária pública a ter lugar no dia 22 de
Novembro de 2010, na Freguesia da Feteira, fosse alterada para o dia 29 do mesmo dia,
na mesma Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

Pelas onze horas e trinta e dois 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,
...........................................................

