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No dia dezanove de abril de dois mil e treze, realizou-se no salão da Casa do Povo da
Feteira a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.-----------Pelas vinte horas e trinta minutos, o Presidente da Câmara Municipal em Exercício
declarou aberta a reunião.-----------------------------------------------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
O Presidente em Exercício começou por saudar os presentes e agradeceu o facto de a
Câmara Municipal ter sido bem recebida na freguesia da Feteira, tendo em vista a
realização da reunião pública de abril. De seguida, evocou o nome de Carlos Pinheiro,
ex-presidente da Junta de Freguesia da Feteira, recentemente falecido. Depois de fazer
referência à forma como decorrem as reuniões públicas do órgão executivo, o
Presidente em Exercício deu conta da necessidade de se adiar a reunião extraordinária,
que estava prevista para o dia 22, para data incerta. Seguidamente, referiu que em
relação à questão dos traços contínuos existentes no lugar da Atalaia, os mesmos foram
alvo de várias pinturas com tinta preta e relativamente à questão apresentada pelo
Vereador Anselmo Barcelos sobre a colocação de lombas junto a uma passadeira na
Canada dos Folhadais, esclareceu que não existe nenhuma passadeira no local e que a
colocação de semáforos no mesmo sítio é viável, mas que esse assunto terá que ser
tratado com o Governo Regional atendendo a que se trata de uma estrada regional. Não
obstante, referiu que a Câmara Municipal solicitou à Polícia de Segurança Pública (PSP)
um parecer sobre a colocação de semáforos no referido local e que esta entidade
recomendou que se deve efetuar primeiro uma experiência nesse sentido, devendo ser
excluída a solução do trânsito circular de forma alternada nos dois sentidos. Quanto à
repavimentação da Canada do Porto, nas Cinco Ribeiras, o Presidente em Exercício
disse tratar-se de uma estrada regional, por conseguinte da responsabilidade do
Governo Regional, que informou a autarquia que foi solicitada uma estimativa de custos
para se decidir sobre a realização dessa intervenção. Relativamente à deterioração da
Canada da Furna, na Feteira, o Presidente em Exercício referiu que a intervenção nessa
via já começou e que está a ser feita pela Câmara Municipal. Quanto à correção das
raias no fim da Canada Nova em direção ao Caminho de Baixo, o Presidente em
Exercício disse que não existem no local raias mas sim faixas de espera e que o assunto

será objeto de apreciação da Comissão de Trânsito. Fez ainda o ponto da situação em
relação ao processo de licenciamento da nova discoteca de Angra do Heroísmo,
referindo que o projeto encontra-se a ser analisado pelos serviços camarários e que se
aguarda o parecer da Vice-presidência do Governo Regional. Quanto ao troço de
estrada que está prestes a ruir junto à queijaria das Cinco Ribeiras, informou que os
meios operacionais da Câmara Municipal vão tentar efetuar a reparação do pilar. Fez
ainda referência a uma questão apresentada pelo Vereador Fernando Dias sobre a
construção de centrais de biomassa no Porto Judeu e em São Bento, tendo afirmado
que a autarquia tem conhecimento apenas da intenção de se instalar uma central em
São Bento. O Presidente em Exercício informou, ainda, que foi solicitado o envio de uma
cópia do projeto do Cais de Cruzeiros e pedida à Direção Regional da Cultura uma visita
à obra da nova Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo. Por outro lado, deu conta
das atividades da Câmara Municipal no que se refere a presenças e representações e
revelou as atividades culturais previstas para os próximos dias. O Presidente em
Exercício colocou à apreciação as atas número 01/2013 e 02/2013, que foram
aprovadas depois de introduzidas algumas alterações. O Presidente em Exercício
propôs que fossem incluídos vários pontos na agenda da reunião, que foi aprovada por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Anselmo Barcelos, após ter manifestado a satisfação dos vereadores do
Partido Social Democrata (PSD) pela realização da reunião pública na Feteira, deu conta
que está a ser de novo instalada uma esplanada numa zona próxima do quartel dos
Bombeiros de Angra do Heroísmo, questionando se a mesma foi licenciada. O
Presidente em Exercício respondeu afirmativamente. O Vereador Luís Brasil recordou
que quando foi debatida a questão da anterior esplanada que foi demolida por não estar
licenciada foi colocada a questão da mesma dificultar o trânsito dos autocarros. O
Presidente em Exercício disse que a atual esplanada foi licenciada pela Câmara
Municipal e tal significa que a situação que foi detetada anteriormente foi corrigida. O
Vereador Anselmo Barcelos fez também referência ao facto de parte das instalações da
antiga escola de ensino básico de São Carlos ter sido cedida há mais de um ano à RTPAçores, mas que o espaço não teve até à data qualquer utilização. O Presidente em
Exercício referiu desconhecer a situação mas que poderia recolher informações sobre o
assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel colocou uma questão apresentada por uma munícipe
presente na reunião sobre uma sobra de estrada na Canada da Adelaide, cuja
asfaltagem foi prometida pelo ex-Vereador José Élio Ventura no âmbito de um conjunto
de intervenções que a Câmara está a realizar, mas que até agora continua por executar.
O Presidente em Exercício tomou nota da questão prometendo uma resposta
posteriormente. O Vereador Alonso Miguel deu conta de algumas queixas de munícipes
sobre a fiscalização dos parquímetros, referindo existirem casos de pessoas que saem
do carro para adquirir o talão de estacionamento e quando regressam já têm uma
notificação. O Presidente em Exercício disse que os fiscais têm a indicação para
fazerem um compasso de espera para se certificarem se não há alguém a adquirir o
título de estacionamento. O Vereador Fernando Dias voltou a fazer o pedido para ter
acesso ao relatório da Câmara Municipal sobre as intempéries do passado mês de
março para poder ter informação sobre a quantificação dos prejuízos.-------------------------Período da Ordem do Dia

DELIBERAÇÕES AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS
Suspensão/condicionamento de Trânsito
Ent. 2120 – Pedido efetuado por João dos Santos Silva Gonçalves, com vista à
suspensão de trânsito na Canada das Mercês, freguesia da Feteira, no período de 17 a
30 de maio de 2013, destinada à realização dos festejos em honra do Divino Espírito
Santo, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.----------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar este pedido.----------------Ent. 2062 – Pedido efetuado pela Associação de Estudantes do Campus de Angra
do Heroísmo, com vista à suspensão de trânsito na Rua de São João, freguesia da Sé,
no dia 22 de abril de 2013, das 14:00 às 18:00 horas, destinada à realização do desfile

académico, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.----------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou indeferir este pedido, tendo em
conta que se trata de uma zona de estacionamento tarifado.--------------------------------Isenção de Taxas
Ent. 2067 e 2234 – Pedido de isenção de taxas, efetuado pela Associação de
Estudantes do Campus de Angra do Heroísmo, referente à licença especial de ruído,
licença de suspensão de trânsito e licença de alargamento do horário de funcionamento
de estabelecimentos, nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do Regulamento Municipal de
Taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O valor das taxas a pagar é de:---------------------------------------------------------------------------Licença especial de ruído €13,60 (treze euros e sessenta cêntimos);--------------------------Licença de suspensão de trânsito €13,60 (treze euros e sessenta cêntimos); e licença de
alargamento do horário de funcionamento de estabelecimento €13,42 (treze euros e
quarenta e dois cêntimos)-----------------------------------------------------------------------------------Solicitam ainda a cedência de dois quiosques pequenos e dois quiosques grandes para
apoio à Semana Académica. Vem acompanhado da informação da Unidade de
Promoção Municipal e Cultura dando conta da impossibilidade de se atender o pedido.
Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas
a) e b) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou isentar
as devidas taxas na sua totalidade.-------------------------------------------------------------------Quanto à cedência dos quiosques, a Câmara Municipal, por unanimidade, indeferiu
o pedido, em virtude de os mesmos se encontrarem em fase de reparação.-----------Ent. 658 – Pedido de isenção de taxas, efetuado pelo COFIT – Comité Organizador de
Festivais Internacionais da Ilha Terceira, referente à ocupação da via pública, na
Praça Almeida Garrett, por ocasião IX Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais, de 11
a 16 de agosto, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do
Regulamento Municipal de Taxas. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
autorizar este pedido.---------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Apoio em espécie
Ent. 1827 – Comunicação, datada de 20 de março, da Associação Agrícola da Ilha
Terceira solicitando a limpeza e terraplanagem do recinto onde irá se realizar a 2.ª
Edição da Feira Agrocomercial da Ilha Terceira. Para deliberação do órgão executivo
municipal, nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alíneas a) e b) 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.--------------------------------------------Regulamento do Concurso de Teatro 2013
Ent. 698 - Proposta da Presidente, datada de 16 de abril de 2013, para aprovação do
Regulamento do Concurso de Teatro 2013 pelo órgão executivo municipal nos termos
do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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 esta proposta, com as alterações introduzidas.------------------O Vereador Fernando Dias propôs algumas alterações na redação do número 3 do
artigo 5º e também que a redação do nº 2 do artigo 6º para a interpretação dos mesmos
ficar mais clarificada. O Vereador Alonso Miguel também propôs alterações à redação
do artigo 4º do mesmo regulamento.----------------------------------------------------------------------

Alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal para 2013 – perfil dos
dirigentes a exigir nos procedimentos concursais
Ent. 699 - Proposta da Presidente da Câmara Municipal, de 12 de abril de 2013 de
alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal para 2013, aditando o perfil dos
dirigentes a exigir nos procedimentos concursais, atendendo a que no anúncio de

abertura dos respetivos procedimentos terá de ser indicado o perfil pretendido, conforme
estipula o n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.-------------------------------A proposta deverá ser presente à Assembleia Municipal, ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, segundo o qual os mapas de pessoal são
alterados pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento. - A
Câmara deliberou, por maioria, com 6 votos a favor do Presidente da Câmara em
exercício, dos Vereadores do Partido Socialista e dos Vereadores do Partido
Social Democrata e 1 abstenção do Vereador do CDS-PP, concordar com o
proposto e remeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, segundo o qual os mapas de pessoal são
alterados pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento.Nomeação de júri – procedimento de cargos de dirigente
Ent. 669 - Proposta de júri de recrutamento para nomeação de cargos de dirigente
intermédio de 2.º e 3.º grau para as unidades orgânicas de Unidade de Gestão
Financeira e Recursos Humanos, Unidade de Serviços Integrados, Unidade de
Desenvolvimento Comunitário e Unidade de Promoção Municipal e Cultura, para
deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, nos termos do
artigo 13.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que procedeu à adaptação do
Estatuto do Pessoal Dirigente à Administração local. - A Câmara deliberou, por
maioria, com 6 votos a favor do Presidente da Câmara em exercício, dos
Vereadores do Partido Socialista e dos Vereadores do Partido Social Democrata e
1 abstenção do Vereador do CDS-PP, concordar com esta proposta e, nos termos
do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, apresentar à Assembleia
Municipal a proposta de designação dos seguintes elementos para constituição do
júri dos referidos procedimentos:---------------------------------------------------------------------Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humano (dirigente intermédio de 2.º
grau):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Maria do Anjo Condesso Ekstrom, Diretora-Delegada dos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo-----------------------------------------------------------------1.º vogal:, José Adelino Dias Miranda, Chefe de Divisão do Centro de Informática da
Vice-presidência do Governo, que substitui a Presidente nas suas faltas e
impedimentos;---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.º vogal: Hélio Corvelo de Freitas da Vice-presidência do Governo.---------------------------Unidade de Serviços Integrados (dirigente intermédio de 2.º grau):-----------------------Presidente: Maria do Anjo Condesso Ekstrom, Diretora-Delegada dos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo-----------------------------------------------------------------1.º vogal: José Adelino Dias Miranda, Chefe de Divisão do Centro de Informática da
Vice-presidência do Governo, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º vogal; Hélio Corvelo de Freitas da Vice-presidência do Governo.---------------------------Unidade de Desenvolvimento Comunitário (dirigente intermédio de 2.º grau):--------Presidente: Maria do Anjo Condesso Ekstrom, Diretora-Delegada dos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo-----------------------------------------------------------------1.º vogal: João Pedro Borba Mont´ Alverne Sequeira, Diretor do Serviço de Desporto da
Terceira que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos; --------------------------2.º vogal; Maria da Paz Pimentel, Chefe de Divisão de Ação Social da Terceira
Unidade de Promoção Municipal e Cultura (dirigente intermédio de 3.º grau):--------Presidente: Maria do Anjo Condesso Ekstrom, Diretora Delegada dos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo;----------------------------------------------------------------1.º vogal: Paulo Alexandre Vilela Raimundo, Diretor de Serviços de Bens Patrimoniais e
de Ação Cultural da Direção Regional de Cultura, que substitui a Presidente nas suas
faltas e impedimentos;--------------------------------------------------------------------------------------2.º vogal: José Adelino Dias Miranda, Chefe de Divisão do Centro de Informática da
Vice-presidência do Governo.------------------------------------------------------------------------------Nova escola do ensino básico de Santa Bárbara – concurso público
Ent. 660 – Novamente presente a informação do Diretor do Departamento com
competência subdelegada, com as alterações sugeridas em reunião da Câmara
Municipal de 11-04-2013, no sentido de se proceder ao lançamento de concurso público
para adjudicação da empreitada de construção da nova escola do ensino básico da
Freguesia de Santa Bárbara. Para deliberação de aprovação das peças do
procedimento, nomeação do júri e autorização da despesa. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovou o proposto.---------------------------------------------------------------------

Empreitada da Casa de Chá do Jardim Duque da Terceira – Listas de erros e
omissões
Ent. 449 - Empreitada da Casa de Chá do Jardim Duque da Terceira – Listas de erros e
omissões apresentadas pelos concorrentes Somague e Cruz Leal no âmbito do
estipulado no artigo 61º, n.º 1 do CCP. Por despacho de 16 de abril, da Presidente da
Câmara, foram rejeitadas as listas em causa com base na informação técnica prestada
pela Unidade de Urbanismo. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos
dos artigos 64.º n.º 4, alíneas a) e b) e 68.º n.º 3 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 ato administrativo praticado pela Presidente da
Edilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de contração de empréstimo até ao montante de €1 290 000,00
Pedido de contração de um empréstimo, até ao montante de € 1.290.000,00 (um milhão
duzentos e noventa mil euros), destinado a financiar as intervenções necessárias à
reposição das infraestruturas e equipamentos municipais atingidos pelos temporais de
março de 2013, conforme Resolução do Conselho de Ministros nº 18/2013. A adjudicar à
proposta economicamente mais vantajosa, tendo em vista a remessa à Assembleia
Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a nova redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, concordou com este pedido e deliberou submeter o
mesmo à Assembleia Municipal, nos termos citados.------------------------------------------O Presidente em Exercício informou que a Câmara Municipal recebeu duas propostas
para a contratação do empréstimo em causa remetidas pela Caixa Geral de Depósitos e
Banco Santander Totta. Adiantou que a proposta da Caixa Geral de Depósitos foi
excluída por não estar de acordo com o solicitado e que sendo assim resta a do Banco
Santander Totta. O Vereador Fernando Dias expressou as suas dúvidas sobre a forma
como irá decorrer o processo para a contratação de um empréstimo de montante
superior para a Empresa Municipal Gestão e Valorização Ambiental Ilha Terceira
(Teramb). O Presidente em Exercício referiu que nesse caso tudo indica que o
empréstimo será assegurado junto de um sindicato bancário. O Vereador Luís Brasil fez

referência ao facto de a taxa de juro do empréstimo em causa ser de 5,3 por cento,
considerando que tendo em vista o fim a que se destina deveria haver uma intervenção
do Governo Regional para baixar os juros, uma vez que se isso acontece para o
financiamento às empresas deveria também ocorrer numa situação de solidariedade
social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso de classificação para atribuição de moradias no concelho de Angra do
Heroísmo – Lista Definitiva
Ent. 695 – Ata da comissão de análise das candidaturas para apreciação das
reclamações da lista provisória do concurso de classificação para atribuição de moradias
no concelho de Angra do Heroísmo. Proposta de lista definitiva para aprovação do órgão
executivo municipal, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do Programa de Concurso. – A
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a citada lista.---------------------------------Protocolo entre o Município e o COFIT
Ent. 656 e 661 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e COFIT Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira, com vista à
comparticipação financeira e apoio logístico desta entidade para o corrente ano para
aprovação do órgão executivo, nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alínea b) 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, aprovou esta minuta de protocolo, cujo apoio
é no valor de €20 000,00, bem como a atribuição de um almoço para 500 pessoas,
no valor de €3 879,35, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------Protocolo entre o Município e o TAC
Ent. 529, 1680, 1682 e 1116 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do
Heroísmo e o Terceira Automóvel Clube (TAC) com vista à comparticipação de
despesas correntes desta entidade para o corrente ano e prestação de apoio logístico
para aprovação do órgão executivo, nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alínea b) 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, aprovou esta minuta de protocolo, cujo apoio

é no valor de €17 500,00, bem como a prestação de apoio logístico, mediante a
disponibilização de diversos equipamentos e serviços. Mais deliberou, por
unanimidade, isentar o TAC do pagamento das taxas devidas pela ocupação do
domínio público municipal, no âmbito dos eventos previstos no protocolo, em
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1 do Regulamento Municipal de Taxas.-------------O Presidente da Câmara em exercício ausentou-se da reunião no momento da
discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos
termos do art.º 44.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.-----------------Classificação como imóvel de interesse municipal do remanescente da Levada da
Ribeira dos Moinhos e do Aqueduto de Santa Luzia
Ent. 1661 - Informação da Unidade de Promoção Municipal e Cultura n.º UPMC-PC-1,
de 3 de abril do corrente, com o propósito da classificação como imóvel de interesse
municipal do remanescente da Levada da Ribeira dos Moinhos e do Aqueduto de Santa
Luzia. O registo encontra-se munido de parecer favorável da Direção Regional da
Cultura. Para deliberação do órgão executivo nos termos da alínea m) do n.º 2 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, por unanimidade, deliberou remeter este assunto à
Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do art.º 6.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 29/2004/A, de 24 de agosto.-------------------------------------------------------------

Fora da Agenda

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES
Suspensão/condicionamento de Trânsito
Ent. 2319 – Pedido efetuado pela Irmandade do Divino Espírito Santo do Império da
Canada de Belém, com vista à suspensão de trânsito no Largo da Canada de Belém,
freguesia da Terra Chã, no dia 29 de abril e no período de 3 a 5 de maio de 2013,
destinada à realização dos festejos em honra do Divino Espírito Santo, para autorização

do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de março.------------------------------------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Polícia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------

Ent. 2358 – Pedido efetuado pelos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo,
com vista à suspensão de trânsito na Rua Frei Diogo das Chagas, freguesia da
Conceição, com início no dia 22 de abril e por período provável de 10 dias úteis,
destinada à intervenção na rede de saneamento básico, para autorização do órgão
executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de
24 de Março.----------------------------------------------------------------------------------------------------O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Polícia de
Segurança Pública, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.--A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
Pedidos de Isenção de pagamento de taxas
Pº 01/2008/418 - Requerimento datado de 18 de Março do corrente ano, de José da
Rocha Borges, residente em Rua Jogo da Bola, nº 8, freguesia de Porto Judeu, para
decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, artigo 5º, do Regulamento Municipal de
Taxas, a isenção do pagamento, no todo ou em parte, da taxa de 1 142,43€ (mil cento e
quarenta e dois euros e quarenta e três cêntimos), devida pela eventual emissão do
alvará de construção, referente às obras de remodelação do edifício sito na Rua de São
João, nº 84, freguesia da Sé. Encontra-se munido de pareceres do Arquiteto Municipal e
do Diretor do Departamento. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
isentar as devidas taxas em 50% do seu valor.----------------------------------------------------

Período de Intervenção do Público
O Presidente em Exercício abriu o período de intervenção do público concedendo a
palavra à Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, Luciva Ventura, que após saudar
os presentes e agradecer à Casa do Povo da Feteira a cedência do salão para a
realização da presente reunião, perguntou para quando é que está previsto o arranque
do Pacote 4 de estradas que incluí a canada da escola e a canada do Outeiro, ambas da
freguesia, e que aguardam há vários anos intervenção. Seguidamente, a Presidente da
Junta de Freguesia da Feteira deu conta que os temporais deste ano fizeram alguns
estragos na freguesia em lugares como a canada do Lajedo, canada da Furna e no
caminho velho da Serretinha. O Presidente em Exercício referiu que em relação ao
Pacote 4 está prevista a realização da intervenção ao longo deste ano e que no mesmo
pacote estão previstas as canadas da escola e do Outeiro. Relativamente à canada da
Furna deu conta que a Câmara já começou a intervenção e que será colocada uma
grelha para a retenção de água. A Presidente da Junta de Freguesia da Feteira disse
que a intervenção que o Presidente em Exercício fez referência não está a decorrer na
canada da Furna. O Presidente em Exercício disse que ia recolher informação.------------O senhor Manuel fez referência ao mau estado em que se encontram algumas canadas
da freguesia da Feteira por onde transitam viaturas e animais e da necessidade de
serem efetuadas intervenções com vista a permitir o escoamento das águas pluviais. A
senhora Cristina Costa queixou-se da demora da Câmara Municipal no que diz respeito
à situação da canada da Adelaide informando que fez uma exposição escrita sobre o
assunto em outubro de 2011 e que até ao presente não obteve resposta. O Presidente
em Exercício pediu desculpa em nome da Câmara pelo facto de ainda não ter sido
remetida uma resposta, acrescentando que iria obter informação. O Vereador Alonso
Miguel referiu que o assunto da canada da Adelaide já foi debatido em várias reuniões
da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal em Exercício
declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi
aprovada e vai ser assinada.-------------------------------------------------------------------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por unanimidade,
em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal em Exercício,

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

