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No dia 03 de Outubro de 2011, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Pré-Ordem do Dia
A Presidente começou por apresentar algumas informações, nomeadamente o
Documento Verde da Administração Local. Considerou que seria útil incluir esse ponto
na agenda, numa das próximas reuniões, para se debater o assunto e elaborar um
parecer a enviar à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, entidade
que deverá ser chamada a pronunciar-se sobre essa matéria pela Associação Nacional
de Municípios. Propôs esta metodologia, questionando se os Vereadores concordavam.
O Vereador António Ventura deu conta que na sexta-feira deu entrada uma
recomendação sobre esse assunto, com aquilo que considera que devem ser os
princípios de salvaguarda, no âmbito da extinção de freguesias. Propôs a inclusão dessa
proposta no dia da discussão do documento. A Presidente afirmou não ter conhecimento
da recomendação, concordando com o Vereador António Ventura e sugerindo que a
discussão tivesse lugar na reunião da próxima segunda-feira. O Vereador António
Ventura indicou que não estaria presente na mesma mas que a discussão poderia
acontecer. A Presidente justificou o agendamento com o calendário que foi imposto que
anotou ser bastante apertado. Os Vereadores concordaram. A Presidente indicou que
iria organizar as propostas por tema, para que o resultado seja um documento único. O
Vereador António Ventura indagou se seria possível fazer essa organização antes da
reunião. A Presidente concordou, apontando para sexta-feira de manhã, pelas nove
horas para a realização de uma reunião para a discussão do Documento Verde e
preparação de uma proposta para a reunião de Câmara.------------------------------------------A Presidente referiu, de seguida, outra questão relacionada com a Escola de Santa
Bárbara, dando conta de que será chamada pela Secretária Regional da Educação e
Formação, ainda na corrente semana, para discutir o programa funcional da futura
escola, adiantando que depois dará informações detalhadas sobre os resultados deste
encontro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente continuou a apresentação das informações dando conta das
comemorações do Dia do Idoso, a realizar na próxima sexta-feira, à hora de almoço, no
Clube de Golfe, e que tal como nos últimos anos contará com refeição e animação
musical.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Os pedidos de inclusão de assuntos fora da agenda foram de seguida lidos pela
Presidente. Um apoio para a deslocação de atletas apresentado pela Associação
Regional de Desporto Equestre dos Açores para duas provas e a solicitação de apoio
pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e pela Junta de Freguesia da
Ribeirinha, para o evento “Um dia pela Vida”, para a montagem e desmontagem de
equipamentos, bem como na cedência da viatura de grua para transporte de quiosques.
A Presidente deu de seguida conta de um pedido de suspensão de trânsito, em vários
arruamentos da cidade, destinada a uma procissão, que disse ser para ratificação, uma
vez que teve lugar no dia anterior, tendo portanto de ser aprovado antes da reunião. Fez
ainda referência a um pedido de ocupação da via pública do Corpo Nacional de Escutas
– Agrupamento 492 - Conceição, destinada a uma feira, também para ratificação. A
Presidente questionou os Vereadores se tinham alguma objecção à inclusão destes
pontos na ordem de trabalhos. O Vereador Alonso Miguel questionou se depois

procederiam à discussão dos mesmos. A Presidente assentiu. Os Vereadores
concordaram com a inclusão dos pontos na agenda.------------------------------------------------A Presidente questionou se os Vereadores tinham mais alguma questão a colocar. ------O Vereador Anselmo Barcelos deu conta de uma preocupação, que disse ser do próprio
e da própria Câmara, refere ao circuito viário entre São Carlos e a Escola Tomás de
Borba, noticiando a ocorrência de um incidente em que uma criança quase foi
atropelada, ressalvando a necessidade de serem tomadas providências, antes que
aconteça algo grave. A Presidente respondeu que o Delegado das Obras Públicas tinha
ficado de ver a possibilidade de serem instalados semáforos no local. A Vereadora
Raquel Silva considerou que a única solução que encontra é tornar a via em sentido
único, acrescentando que, na reunião entre a Associação de Pais, Associação de
Moradores, EVT, Polícia, Câmara de Angra e Obras Públicas, a proposta para adopção
de um sentido não foi viabilizada devido aos transportes públicos e respectivos
constrangimentos de trânsito. O Vereador Anselmo Barcelos sugeriu que o trânsito fosse
apenas num sentido entre as oito e as nove horas da manhã. A Presidente retorquiu que
é nessa hora que os transportes públicos estão a circular. A Vereadora Raquel Silva
sublinhou que a Comissão de Trânsito defende que estas medidas, que funcionam por
horários, são mais perigosas.----------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ventura recordou uma solução apontada sobre duas variantes dos
percursos mas que o investimento nunca avançou. A Presidente referiu que é
necessário pensar numa solução com estas características. O Vereador Francisco Cota
Rodrigues indicou que o problema são os transportes públicos e a dificuldade de estes
operarem em determinadas ruas. Os Vereadores discutiram hipóteses. A Presidente
concluiu que já foram estudadas várias hipóteses, mas que ainda não se encontrou uma
solução. O Vereador Francisco Cota Rodrigues referiu que quando os Serviços
Municipalizados fizeram as obras de saneamento básico na Canada dos Folhadais
deixaram as estruturas e tubagens prontas, para a montagem de semáforos. Os
Vereadores continuaram a indagar sobre as diferentes possibilidades. A Vereadora
Raquel Silva manifestou que considera que a outra hipótese será a instalação de um
semáforo junto ao Império, que ressalvou que o mesmo poderá atrapalhar o trânsito. A
Presidente concordou ser esta a única solução. O Vereador António Ventura considerou
que esse semáforo iria obrigar alguns carros a circular pela Canada dos Cinco Reis,
concluindo que seria feita uma triagem das viaturas a seguirem em direcção à escola. A
Presidente assentiu, anotando que a opção seria descer a Canada Nova ou a Canada
do Célis. A Vereadora Raquel Silva deu conta de que iria transmitir a informação ao
Delegado das Obras Públicas, para que este tenha esta opção em consideração
aquando da instalação dos semáforos.-------------------------------------------------------------------

Período da Ordem do Dia

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES
Selos de Residente
Ent. 4926 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Marco Paulo de
Bettencourt Gomes, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do
Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado
com a alínea u) do n.º 1 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, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Ent. 4969 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Julieta Nunes
Ferreira Peixoto, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do
Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado
com a alínea u) do n.º 1 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, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Ent. 4967 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Luís Alberto Soares
da Ponte Peixoto, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do
Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado
com a alínea u) do n.º 1 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, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Selo Anual
Ent. 4317 – Pedido de emissão de selo anual, efectuado pela Caixa Geral de Depósitos,
para estacionamento em todas as zonas, para decisão do órgão executivo nos termos
do artigo 64.º, n.º 1 alínea u) 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 requerente já possui, 2 selos anuais, autorizados a 1-06-2000 e 18-10-2006. – A
Câmara Municipal, por unanimidade, deferiu este pedido.-------------------------------------

Licença Especial de Ruído
Ent. 4976 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a actuação de
conjuntos musicais, por ocasião do evento “Marcha pela vida”, da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, no dia 8 de Outubro de 2011, das 10 às 2 horas, na Casa do Povo da
Ribeirinha, efectuado por Carina de Jesus Pereira Fortuna Areias, para autorização do
órgão executivo, nos termos do artigo 27.º, n.º 1 do Decreto Legislativo Regional n.º
23/2010/A, de 30 de Junho. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de taxas
Ent. 4209 – Pedido de isenção de pagamento de parquímetros, efectuado pela
Confederação Operária Terceirense, para decisão do órgão executivo, nos termos artigo
64.º, n.º 1 alínea u) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1
do Regulamento Municipal de Taxas de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por
maioria, com 6 votos a favor da Presidente, dos Vereadores do PS e Vereadores
do PSD e uma abstenção do Vereador do CDS-PP, autorizou este pedido.-------------O Vereador Alonso Miguel fez um pedido de esclarecimento sobre o facto de a
Confederação ter cinco viaturas autorizadas para estacionamento. A Vereadora Raquel
Silva deu conta de ter cinco selos, anotando que verificam sempre o histórico referente
às isenções em anos anteriores. O Vereador Alonso Miguel supôs que o pedido é no
sentido de isentar mais uma viatura. A Presidente passou a ler o processo e as
informações constantes do mesmo, concluindo que é um pedido de isenção para mais
uma viatura. O Vereador Alonso Miguel apontou que os carros da Confederação têm de
deslocar-se pelas artérias da cidade, ressalvando que não têm de ser todos.---------------A Presidente indicou que a Confederação Operária Terceirense tem os seus serviços no
centro da cidade e que para além do edífico sede tem a Casa Abrigo e ainda a Creche e
Jardim-de-infância. O Vereador Alonso Miguel considerou que a hipótese da
Confederação pedir o selo normal. O Vereador Francisco Cota Rodrigues manifestou
que esta é uma instituição de utilidade pública. O Vereador Alonso Miguel concordou,

ressalvando o facto de serem seis viaturas. O Vereador Francisco Cota Rodrigues
sublinhou o facto de os serviços estarem dispersos. A Presidente indicou ainda que a
Confederação tem duas equipas de apoio ao Rendimento Social e de Inserção, que
andam a circular entre bairros, concluindo que não é contra a atribuição deste selo.------Cartão de estudante
Ent. 4965 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Dulce Lopes Luís. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.-------------------------------------------------------------------------------------Ent. 4979 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por César Paulo da Rosa Puga. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Ocupação da via pública
Ent. 4090 – Pedido de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, na Rua Direita
n.º 28/30, freguesia da Sé, efectuado por Manuel Liberato dos Santos, referente ao
período compreendido entre 18 de Agosto de 2011 e 18 de Setembro de 2011, para
autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Código de Posturas
Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 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, autorizou este pedido.--------------------------------------------Trasladação de Ossadas
Ent. 4925 – Pedido de trasladação de ossadas, efectuado por Artur Reis Leite
Gonçalves, para autorização pelo órgão executivo, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do artigo
4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º
109/2010, de 14 de Outubro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ent. 4927 – Pedido de trasladação de ossadas, efectuado por Artur Reis Leite
Gonçalves, para autorização pelo órgão executivo, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do artigo
4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º
109/2010, de 14 de Outubro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 4913 – Pedido de trasladação de ossadas, efectuado por Artur Reis Leite
Gonçalves, para autorização pelo órgão executivo, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do artigo
4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º
109/2010, de 14 de Outubro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.----------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Prorrogação de Prazo – Empreitada
do Pavilhão Desportivo da Escola
Básica/JI do Posto Santo
Ent.1031 – Informação do Chefe da Unidade de Investimentos Municipais, propondo que
o prazo para apresentação das propostas para a empreitada do Pavilhão Desportivo da
Escola Básica/JI do Posto Santo seja prorrogado em 7 dias.-------------------------------------Remete-se ao órgão executivo municipal, para ratificação do acto praticado pela
Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 68º 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 6 votos a favor da Presidente, dos Vereadores
do PS e dos Vereadores do PSD e um voto contra do Vereador do CDS-PP,
ratificou o acto administrativo praticado pela Presidente da Edilidade.------------------O Vereador Alonso Miguel confirmou se o atraso é decorrente de uma carta de correio
com taxa não paga. A Vereadora Raquel Silva confirmou, explicando que os
interessados têm de pagar para recolher as peças e depois fazer a proposta, anotando
que quem não está na ilha tem de fazer uma transferência remetida pelos correios,
indicando que esta não chegou, por falta do pagamento de uma taxa, concluindo que o
interessado, que já tinha pago as peças de procedimento, não as recebeu e que é por

isso a prorrogação, para lhe ser dado o mesmo prazo, que foi dado aos outros
interessados para concorrer.-------------------------------------------------------------------------------A Presidente indicou que a abertura das propostas é no dia vinte o oito de Outubro.------O Vereador Alonso Miguel anotou o atraso. A Presidente referiu a falha administrativa no
processo, que disse que são coisas que acontecem, dando conta do atraso e do facto do
concorrente não ter recepcionado a documentação atempadamente, considerando justo
o alargamento do prazo para que este tenha as mesmas condições dos restantes. O
Vereador António Ventura concordou. A Presidente concluiu não ter de contestar o
sentido de voto do Vereador Alonso Miguel, anotando estar apenas a manifestar a sua
indignação pela motivação deste.-------------------------------------------------------------------------Cartão Municipal do Idoso
Ent. 4964 - Relação do Gabinete de Desenvolvimento Económico, Humano e Social
relativa a pedidos de emissão de cartões municipais do idoso, destinados aos seguintes
munícipes: Maria Conceição Carvalho Borges Branco, José Nunes Mota, Augusto
Gomes Brites Loureiro, Elvinda da Silva Bettencourt; para aprovação do órgão executivo
municipal, nos termos da alínea 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, autorizou a emissão dos cartões destinados aos
citados idosos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Pedidos de Apoio no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de
Habitação do Concelho de Angra do Heroísmo
Nos termos da alínea c) 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, compete à Câmara
Municipal decidir sobre os pedidos apresentados:---------------------------------------------------Ent. 6642 – Pedido datado de 21 de Outubro de 2009, de João Fernandes Silveira,
com vista à atribuição de um apoio para proceder à substituição da banheira por poliban
e substituição de barrotes, tirantes e forro no tecto na moradia sita no Bairro dos
Pescadores n.º 24, freguesia de São Mateus. O cálculo efectuado, nos termos dos
pontos 7 a 11 do Clausulado Geral do Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das

Condições de Habitação no Concelho de Angra do Heroísmo, é de € 2526,39 (dois mil
quinhentos e vinte e seis euros e trinta e nove cêntimos). – A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor de € 2 526,39.--------------------------Concessão de Apoio - Agradecimento
Ent. 4520 - Ofício n.º 280, datado de 31 de Agosto último, do Centro Comunitário da
Terra Chã, a agradecer o apoio concedido aos utentes daquela Instituição, com vista a
realização de uma viagem. Remete-se para conhecimento do órgão executivo municipal.
- A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------FORA DA AGENDA
Pedidos de Apoio
Ent. 4943 – Ofício n.º 18, datado de 14 de Setembro findo, da ARDEA – Associação
Regional do Desporto Equestre dos Açores, dando conhecimento dos atletas apurados
para o Campeonato Nacional e para a Taça de Portugal de Dressage.------------------------Para autorização do órgão executivo a atribuição de passagens aéreas em número a
definir, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 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, por
unanimidade, deliberou conceder o mesmo número de passagens atribuídas ao
Futsal, em anterior reunião camarária.---------------------------------------------------------------A Presidente deu conta de se tratar da deslocação de dez atletas e que os apoios
máximos que a Câmara atribui são de dois mil e quinhentos euros para casos pontuais,
acrescentando que este é excepcional, por vir fora de época, atendendo a que o
campeonato do apuramento ocorreu fora das épocas de candidatura. Indicou que as dez
passagens custam aproximadamente os dois mil e quinhentos euros.-------------------------O Vereador Alonso Miguel referiu que uma passagem pode rondar os trezentos euros. A
Presidente anotou que depende de vários factores, que até pode ser cerca de cento e
poucos euros, se marcada com antecedência.--------------------------------------------------------O Vereador António Ventura questionou se seria concedida a totalidade dos apoios
pedidos. A Presidente respondeu negativamente, acrescentando que são duas
deslocações de atletas num total de vinte passagens. O Vereador António Ventura
considerou que deve ser dado algum apoio. O Vereador Francisco Cota Rodrigues

concordou, dando nota do apoio a outras instituições, considerando que não se pode
marginalizar esta. A Presidente realçou que o total do apoio não pode exceder os dois
mil e quinhentos euros, sublinhando ser a regra, recordando os apoios dados ao Futsal,
às filarmónicas, entre quatro e seis passagens, ressalvando a questão da equidade. O
Vereador António Ventura manifestou que a Presidente poderia ver os apoios atribuídos
anteriormente, para fazer este cálculo. A Presidente recordou que o último atribuído foi
ao Futsal, concluindo que este apoio será atribuído em igual número.-------------------------Ent. 5006 – Ofício n.º 14, datado de 29 de Setembro findo, do Núcleo Regional dos
Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Junta de Freguesia da Ribeirinha,
solicitando no âmbito do evento “Um Dia Pela Vida”, apoio na montagem e
desmontagem de equipamentos, bem como a cedência da viatura de grua para
transporte de quiosques.------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea a) e b) do n.º 4 e alínea b) do n.º 6 do art.º 64º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro
compete à câmara deliberar sobre as formas de apoio às Juntas de Freguesia. – A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou ceder gratuitamente a tenda,
montagem e desmontagem dos equipamentos em causa.------------------------------------O Vereador António Ventura perguntou qual era a proposta da Presidente. A Presidente
indicou que a tenda está disponível, que disse ser da responsabilidade da Culturangra.
Assumindo que não será cobrado o aluguer, por ser uma angariação de fundos, referiu a
questão das horas dos funcionários da Câmara, para a montagem e desmontagem.
Sobre a viatura com grua, disse que os serviços dispõem de uma que está avariada,
afirmando não considerar razoável que se faça um aluguer para esse efeito. Concluiu
que a proposta é que o apoio seja a cedência gratuita da tenda e a montagem e
desmontagem, anotando que os restantes pedidos serão mais facilmente atendidos por
alguma empresa local.---------------------------------------------------------------------------------------Suspensão de Trânsito
Ent. 4961 – Pedido efectuado por Mário Luís da Silva Martins, com vista à suspensão de
trânsito, em vários arruamentos da Cidade de Angra do Heroísmo, destinada à procissão
em honra de São Francisco de Assis, no dia 2 de Outubro de 2011, das 18:00 às 19:00
horas, para ratificação do acto praticado pela Presidente da Câmara Municipal, em
conformidade com o 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 praticado pela Presidente da
Edilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocupação da Via Pública
Ent. 4952 – Pedido de ocupação da via pública, efectuado pelo Corpo Nacional de
Escutas – Agrupamento 492 - Conceição, destinada a uma feira da tralha, no dia 1 de
Outubro de 2011, na Rua da Palha, freguesia da Sé, para ratificação do acto praticado
pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, em conformidade com o 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 praticado pela Presidente da Edilidade.-----------------------------------------

ENCERRAMENTO
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 funcionária que lavrou a acta,

.........................................................

