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No dia vinte e um de maio de dois mil e treze, realizou-se na sede da Junta de Freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição, 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 agradecer o facto de a 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição receber os elementos da Câmara 

Municipal nas suas novas instalações. De seguida, o Presidente em Exercício deu conta 

da forma como irá decorrer a reunião. O Vereador António Ventura propôs a inclusão na 

ordem do dia de uma recomendação do PSD e do CDS/PP no sentido de a autarquia 

cumprir o protocolo com a Sociedade Tauromáquica Progresso Terceirense e de outra 

recomendação no PSD e do CDS/PP para que a Câmara Municipal se manifeste contra 

a reestruturação do Serviço Regional de Saúde. A inserção na agenda das referidas 

recomendações foi aprovada por unanimidade. O Presidente em Exercício passou ao 

período de prestação de informações referindo diversos aspetos relacionados com 

atividades em que a Câmara Municipal promoveu ou esteve presente. Em resposta a 

uma questão colocada pelo Vereador Fernando Dias na última reunião de Câmara, 

sobre a situação do fontanário do cais de Angra, o Presidente em Exercício referiu que a 

informação recolhida é de que as bombas que fazem a circulação da água estão 

avariadas e que na próxima semana serão montadas outras. O Vereador Fernando Dias 

perguntou se na próxima semana a fonte já estará a funcionar ao que o Presidente em 

Exercício respondeu que a informação recolhida na semana anterior vai nesse sentido. 

Relativamente a outra questão levantada pelo Vereador Fernando Dias, também na 

última reunião, sobre as taxas e preços de bens e serviços, o Presidente em Exercício 

disse que, de acordo com o Gabinete Jurídico, o que estava em causa era a fixação de 

preços, que é uma competência da Câmara. Quanto à questão apresentada pela 

Vereadora Teresa Valadão sobre o estacionamento durante as Sanjoaninas, o 

Presidente em Exercício referiu que as alternativas são os terrenos anexos ao Relvão, 

Porto das Pipas e o parque do Estádio João Paulo II. No que se refere a outra questão 

da Vereadora Teresa Valadão sobre a instalação de papeleiras, o Presidente em 



Exercício revelou que estão em curso trabalhos de manutenção das existentes. De 

seguida, o Presidente em Exercício fez referência a diversos eventos realizados em que 

a Câmara Municipal esteve representada, bem como, às atividades de agenda.-------------  

 

Após ter saudado os presentes, o Vereador António Ventura enalteceu o facto de a 

Câmara Municipal realizar reuniões descentralizadas que permitem a participação dos 

munícipes. Seguidamente, o Vereador António Ventura questionou o Presidente em 

Exercício sobre o ponto da situação do processo referente ao hotel do Cantagalo, 

nomeadamente se o mesmo já dispõe das licenças ou se foi instaurado algum processo 

de contraordenação. Recordou que, no ano passado, os Vereadores do PSD 

entregaram duas recomendações à Câmara Municipal para que, através do seu sítio na 

internet, se divulgassem as questões relacionadas com a tauromaquia, mas que apenas 

existe referência às atividades promovidas nas Sanjoaninas, o que considerou ser pouco 

tendo em conta a importância da cultura taurina para o Concelho. A outra recomendação 

do PSD tem como objetivo a promoção dos produtos locais através do sítio da autarquia.  

Prosseguiu fazendo referência ao facto dos Vereadores do PSD terem também 

solicitado os dados do Concelho sobre o Rendimento Social de Inserção, o Desemprego 

e a Economia Paralela referentes ao Concelho, sem que até agora tenham recebido 

qualquer resposta, lembrando que não existem estatísticas publicadas por concelho 

sobre essas matérias. O Vereador António Ventura referiu, ainda, que os Vereadores do 

PSD não obtiveram também resposta sobre a proposta que apresentaram para a 

redução das tarifas da água para desempregados de longa duração. Mais disse que os 

Vereadores do PSD apresentaram uma  outra proposta, há dois anos, sobre a gestão do 

Monte Brasil que é assegurada de forma tripartida pelo Ministério da Defesa, Governo 

Regional e a Câmara Municipal. O Vereador António Ventura recordou que o PSD 

entregou igualmente o ano passado, uma proposta sobre a situação da térmitas em 

Angra do Heroísmo, por se tratar de um problema que está a agravar-se ao ponto dos 

especialistas considerarem que a sua ação será um “sismo silencioso” porque, de 

acordo com as estimativas, 25 % dos imóveis de Angra estão infestados com térmitas.--- 

 

O Presidente em Exercício referiu que o hotel do Cantagalo continua sem licença de 

utilização e que foi efetuada uma vistoria o mês passado, tendo cada uma das entidades 

que participaram na mesma 20 dias para se pronunciarem. Disse, ainda, que a Câmara 

Municipal tem tido em conta as diversas recomendações apresentadas pelos 

Vereadores do PSD.------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                        
 
 

O Vereador Alonso Miguel congratulou-se com o facto da sala onde decorre a reunião 

da Câmara estar cheia de pessoas e, de seguida, questionou se existe algum destino 

para as antigas instalações dos celeiros e da fábrica da Empresa de Laticínios dos 

Açores (ELA), que apesar de serem propriedade privada estão num estado avançado de 

degradação. O Presidente da Junta de Freguesia da Conceição, José Gabriel Silva, 

referiu que a fábrica da ELA fica localizada na freguesia de São Bento. O Vereador 

Alonso Miguel recordou que na última reunião pública realizada na Feteira foi colocada, 

por um morador, uma questão sobre a situação de uma canada da freguesia, tendo 

solicitado ao Presidente em Exercício informações sobre essa situação. O Presidente 

em Exercício referiu que, na sequência da questão levantada nessa reunião, fez uma 

visita ao local e que a última informação que teve acesso é que se estava a aguardar as 

grelhas para a retenção de água para se prosseguir com as obras na referida canada. O 

Vereador Alonso Miguel chamou à atenção para o facto de a concentração de 

contentores de lixo estar a atrair ratos em algumas zonas do Concelho e questionou se a 

Câmara Municipal pretende tomar medidas no sentido de promover desratizações, 

frisando que se trata de um problema de saúde pública. O Presidente em Exercício 

referiu que ia recolher informação sobre esse assunto.---------------------------------------------- 

 

Depois de saudar os presentes o Vereador Fernando Dias questionou o Presidente em 

Exercício sobre o ponto da situação das coimas referentes aos bares do Porto das Pipas 

e sobre o projeto da central de valorização energética que está a cargo da Teramb-

Empresa Municipal Gestão e Valorização Ambiental Ilha Terceira. O Presidente em 

Exercício respondeu que em relação aos bares do Porto das Pipas foram instaurados os 

processos de contraordenação por funcionamento para além do horário estipulado e  

aplicadas coimas, que não foram pagas, o que motivou a remessa dos processos ao 

Ministério Público. Em relação à Teramb-Empresa Municipal Gestão e Valorização 

Ambiental Ilha Terceira, o Presidente em Exercício referiu que foi lançado o concurso 

para a central de valorização energética no final do ano passado e que o mesmo se 

desenvolve em duas fases, tendo no âmbito da primeira fase sido apresentadas sete 

candidaturas e no da segunda fase nem todos candidatos seriam convidados a 

apresentar propostas acrescentando que o início das obras deverá ocorrer em setembro 

ou outubro do corrente ano. O Vereador Fernando Dias questionou se o resultado da 

avaliação das propostas será apresentado em reunião de Câmara para conhecimento 



dos vereadores. O Presidente em Exercício disse que o processo poderá ser 

apresentado em reunião de Câmara e que, a par desse processo, a Teramb-Empresa 

Municipal Gestão e Valorização Ambiental Ilha Terceira, vai lançar, ao longo do presente 

ano, outros concursos para a oitava bolsa e para a central de compostagem. O Vereador 

Fernando Dias solicitou informações sobre os processos relativos ao financiamento dos 

investimentos da Teramb-Empresa Municipal Gestão e Valorização Ambiental Ilha 

Terceira em que haverá recurso a entidades bancárias. O Presidente em Exercício 

informou que foram consultadas quatro entidades bancárias, mas que apenas duas 

deverão assegurar o financiamento, estando a decorrer contatos no sentido avançar 

com o empréstimo. O Presidente em Exercício propôs a inclusão de dois assuntos na 

agenda da reunião, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade.------------------------- 

 

 

Período da Ordem do Dia 

 

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
 
 
Suspensão/condicionamento de Trânsito 

 

Ent. 2468 – Pedido efetuado pelo Império do Divino Espírito Santo do Terreiro, com 

vista à suspensão e condicionamento de trânsito, no Terreiro de São Mateus e Ladeira 

do Passinho, respetivamente, freguesia de São Mateus da Calheta, nos dias 25 a 27 de 

maio, das 20:00 à 01:00 horas, e dia 26 de maio de 2013, das 11:00 às 14:00 horas, 

respetivamente, 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, da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, bem como do 

Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------------------------------------------ 

 

Ent. 2718 – Pedido efetuado por Nelson Manuel Lindo Gonçalves, com vista à 

suspensão de trânsito no Largo da Igreja de São Bartolomeu, freguesia de São 

Bartolomeu de Regatos, no dia 24 de maio, das 19:00 às 22:00 horas, 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, da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, bem como do 

Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------------------------------------------ 

 

Ent. 2756 – Pedido efetuado por Maria Manuela de Brito Mendes Dutra, com vista à 

suspensão de trânsito no Caminho do Meio - Cantinho, freguesia de São Mateus da 

Calheta, no dia 27 de maio, das 20:30 às 23:30 horas, 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, da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, bem como do 

Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------------------------------------------ 

 

Ent. 2464 – Pedido efetuado pelo Império do Divino Espírito Santo do Terreiro, com 

vista à suspensão e condicionamento de trânsito, no Terreiro de São Mateus e Ladeira 

do Passinho, respetivamente, freguesia de São Mateus da Calheta, nos dias 18 a 21 de 

maio, das 20:00 à 01:00 horas, e dia 19 de maio de 2013, das 11:00 às 14:00 horas, 

respetivamente, destinada à realização dos festejos em honra do Divino Espírito Santo, 

para ratificação do ato praticado pela Presidente desta 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 ato administrativo praticado pela Presidente da 

Edilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2608 – Pedido efetuado pela Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua do 

Conde da Praia da Vitória, com vista à suspensão de trânsito, na rua do Conde da 

Praia da Vitória, freguesia de Santa Luzia, nos dias 17 a 19 de maio, das 21:00 às 02:00 

horas, e dia 20 de maio de 2013, das 10:30 às 14:00 horas, destinada à realização dos 

festejos em honra do Divino Espírito Santo, para ratificação do ato praticado pela 

Presidente desta 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 ato administrativo 

praticado pela Presidente da Edilidade.-------------------------------------------------------------- 

 

Trasladação de Ossadas 

 

Ent. 2282 – Pedido efetuado por Leontina Moules da Rocha Moreira, para trasladação 

da ossada, da sepultura n.º 268, da 1ª secção, parte baixa do Cemitério de Nossa 

Senhora da Conceição, para a sepultura n.º 364, da 4ª secção, parte baixa do mesmo 

Cemitério, 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 redação do Decreto-Lei n.º 

109/2010, de 14 de Outubro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ent. 2377 – Pedido efetuado por Natália Borges Cabral Fabrizo Baptista, para 

trasladação da ossada, da sepultura n.º 316, da 4ª secção, parte baixa do Cemitério de 

Nossa Senhora da Conceição, para o ossário existente na sepultura n.º 316, da 4ª 

secção, parte baixa do mesmo Cemitério, 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 

redação do Decreto-Lei n.º 109/2010, de 14 de Outubro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido.------------------------------------------------------------------ 

 

Licença de Recinto Improvisado 

 

Ent. 2629 – Pedido de licença de recinto improvisado, efetuado por Rodrigo Hintze 

Compra e Venda de Bens Imobiliários Sociedade Unipessoal, Lda, destinada à 

atuação de Dj, no dia 17 de maio de 2013, das 20:00 às 6:00 horas da manhã, numa 

tenda instalada na Pousada do Castelinho, sita no Forte de São Sebastião, freguesia da 

Conceição, para ratificação do ato praticado pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, sendo que foi autorizado apenas até às 4h00, 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 ato 

administrativo praticado pela Presidente da Edilidade.----------------------------------------- 



                                        
 
 

XXXII Rali Sical 

 

Ent. 2480 – Pedido de licenciamento para a realização do Rali Sical, efetuado pelo 

Terceira Automóvel Clube, o qual terá lugar nos dias 24 e 25 de maio de 2013, 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, da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, da Direção 

Regional do Ambiente, do Serviço Florestal da Terceira, do IROA, SA, bem como do 

Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo.------------------------------------------------- 

Possui ainda o regulamento visado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e 

Karting. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.----------------- 

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 artigo 44.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.--------------- 

 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
Pedido de apoio 
 
 
Ent. 2398 – Pedido da Federação de Folclore Português, solicitando a oferta de uma 

refeição para um dos dois dias do Congresso Mundial de Folclore nos Açores, destinada 

aos participantes no referido Congresso, o qual terá lugar de 1 a 6 de junho de 2013, 

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, deliberou atribuir o apoio 

solicitado, consubstanciado na oferta de uma refeição para 200 pessoas, no valor 

de €1 000,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 



 

Cedências de palco 

 

 

Ent. 45 - Pedido da Comissão de festas de Santo António da Rua da Igreja 2013, 

freguesia da Ribeirinha, no período de 13 a 19 de julho, para cedência de um palco para 

a realização das festas de Santo António, 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.------------------------------------------------------------- 

 

Ent.152 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira, para cedência de um palco para a 

realização das festas da Nossa Senhora da Consolação, no período de 10 a 23 de 

agosto, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ent.170 - Pedido da Junta de Freguesia da Feteira para cedência de um palco no 

âmbito das festas da Nossa Senhora das Mercês, no período de 15 a 25 de setembro, 

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.----- 

 

Ent. 646 - Pedido da Junta de Freguesia de S. Bartolomeu dos Regatos, para 

cedência de um palco no âmbito das festas de S. António, no período de 31 de agosto a 

6 de setembro, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2213 - Pedido da Junta de Freguesia de São Mateus, para cedência de parte do 

palco da eira tendo em vista a realização das festas de Santo António, no período de 9 a 

14 de agosto, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2393 - Pedido da Federação do Folclore Português para a cedência e montagem 

de um palco, bem como do som para as comemorações do 10 de junho e encerramento 

do Congresso Mundial de Folclore dos Açores. 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.--------------------------------------------- 

 

Ent. 2397 - Pedido da Junta de Freguesia da Terra-Chã, para cedência de um palco 

para a realização das festas do Bodo, no período de 14 a 27 de maio, 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.-------------------------------------------------------------- 

 

Cedência de som 

 

Ent. 2387 - Pedido da Federação do Folclore Português para a disponibilização de 

som no âmbito do Congresso Mundial de Folclore dos Açores, 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, deliberou assumir o encargo com 

o som solicitado no valor de €500,00 com IVA incluído.---------------------------------------- 

 

Cedência de transporte 

 

Ent. 1685 - Pedido da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha, 

para disponibilização de transporte no âmbito de um intercâmbio, 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, deliberou autorizar este pedido.---- 

 



 

Ent. 2388 - Pedido da Federação do Folclore Português para a disponibilização de 

transportes no âmbito do Congresso Mundial de Folclore dos Açores, 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, deliberou autorizar este pedido.---- 

 

Cedência do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo  

 

Ent. 2389 - Pedido da Federação do Folclore Português para a cedência do Grande 

Auditório e do Foyer do Centro Cultural e de Congressos, para a realização do 

Congresso Mundial de Folclore dos Açores, 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, deliberou autorizar este pedido.-------------------------------- 

 

Cedência de barracas 

 

Ent. 2611 - Pedido da Junta de Freguesia da Sé para cedência de barracas para a 

realização de uma feira da tralha, 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, deliberou autorizar este pedido.----------------------------------------------------- 

 

Cedência de diversas estruturas 

 

Ent. 2682 - Pedido do Sindicato dos Professores da Região Açores para cedência de 

diversas estruturas para a realização de uma campanha de defesa e promoção das 

escolas públicas, 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, 

deliberou autorizar este pedido.------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



                                        
 
 

Cedência de gabinete  

 

Ent. 843 – Proposta do Presidente da Câmara em Exercício, datada de 14 do corrente 

mês relativa à cedência de um espaço à Associação Cultural Burra de Milho e ao Cine 

Clube da Ilha Terceira, para deliberação da Câmara 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, deliberou 

ceder às citadas entidades o antigo gabinete de apoio às artes plásticas, sito no 

2.º andar do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.-------------------- 

Mais deliberou a Edilidade aprovar a respetiva minuta do contrato de comodato 

que titulará a cedência ora proposta.------------------------------------------------------------------ 

 

Quiosque e esplanada do Páteo da Alfândega – cessão da posição contratual 

 

Ent. 2315 – Requerimento de Pausa Café – Act. Rest. Unipessoal. Lda, datado de 18 

de abril findo, solicitando a cessão da posição contratual, relativamente à adjudicação do 

direito de ocupação do Páteo da Alfândega, com quiosque e esplanada adjudicado ao 

Café e Snack-Bar/Pastelaria “People”. Para autorização do órgão executivo municipal da 

cessão da posição contratual, nos termos do artigo 319.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual do 

Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

autorizou este pedido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Montagem de esplanada e quiosque 

 

Ent. 2475 - Pedido datado de 25 de abril de 2013, de Helena Martins Cunha tendo em 

vista a instalação de esplanada e quiosque na escadaria da Sé. Para autorização do 

órgão executivo municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto Legislativo 

Regional  n.º 15/2004/A.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Vem acompanhado de parecer favorável do arquiteto municipal e do Diretor de 

Departamento. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou as estruturas em 

causa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



O Vereador Alonso Miguel questionou o Presidente em Exercício se a montagem da 

esplanada irá ocorrer apenas durante o período das Sanjoaninas. O Presidente em 

Exercício respondeu que não será apenas para esse período.------------------------------------  

 

Comunicação de existência de Térmitas – moradia sita ao Refugo, n.º 16 - Porto 

Judeu 

 

Ent. 2664 - Carta da DRA comunicando a existência de térmitas num imóvel da 

freguesia do Porto Judeu. Para deliberação da CMAH, fixando o prazo de 90 dias, para 

a intervenção da obra, nos termos do disposto no nº2 do artigo 21.º do DLR 22/2010/A 

de 30 de Junho (Reg.Jur.Combate às Térmitas). – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou fixar o prazo de 90 dias da intervenção a realizar, nos 

termos da informação do Diretor de Departamento.---------------------------------------------- 

 

Comunicação de existência de Térmitas – moradia sita ao Refugo, n.º 14 - Porto 

Judeu 

 

Ent. 2663 - Carta da DRA comunicando a existência de térmitas num imóvel da 

freguesia do Porto Judeu. Para deliberação da CMAH, fixando o prazo de 90 dias, para 

a intervenção da obra, nos termos do disposto no nº2 do artigo 21.º do DLR 22/2010/A 

de 30 de Junho (Reg. Jur. Combate às Térmitas). - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou fixar o prazo de 90 dias da intervenção a realizar, nos 

termos da informação do Diretor de Departamento.---------------------------------------------- 

 

Licenciamento de Jogos Lícitos – Bar 

 

Ent. 2385 - Ofício n.º SAI-VPGR/2013/1592, da Vice-Presidência do Governo 

Regional, respeitante ao licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento, sito na rua 

Padre Rocha Ferreira,68, freguesia de São Bartolomeu, pertencente Hélder Azevedo 

Ramos, para emissão de parecer favorável do órgão executivo municipal, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do art.4º da Portaria n.º 71/2007, de 24 de Outubro, conjugado com o 

n.º 1 do art.1º da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, designadamente no que se refere à 

proximidade de estabelecimentos de ensino.----------------------------------------------------------- 

Encontra-se munido de pareceres técnicos da Arquiteta e do Diretor de Departamento 

com competência subdelegada. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 



                                        
 
informar que o estabelecimento em causa não se encontra situado na proximidade 

de nenhum estabelecimento escolar.------------------------------------------------------------------ 

 

Licenciamento de Jogos Lícitos – Bar 

 

Ent. 2323 - Ofício n.º SAI-VPGR/2013/1455, da Vice-Presidência do Governo 

Regional, respeitante ao licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento, sito no Porto 

Pipas, freguesia da Conceição, pertencente Eduardo Fernandes Gonçalves Rocha, para 

emissão de parecer favorável do órgão executivo municipal, nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do art.4º da Portaria n.º 71/2007, de 24 de Outubro, conjugado com o n.º 1 do art.1º 

da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, designadamente no que se refere à proximidade de 

estabelecimentos de ensino. ------------------------------------------------------------------------------- 

Encontra-se munido de pareceres técnicos da Arquiteta e do Diretor de Departamento 

com competência subdelegada. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 

informar que o estabelecimento em causa não se encontra situado na proximidade 

de nenhum estabelecimento escolar.------------------------------------------------------------------ 

 

Fora da Agenda 
 

 

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

Licença de Recinto Improvisado 

 

Ent. 2829 – Pedido de prorrogação de licença de recinto improvisado, efetuado por 

Rodrigo Hintze Compra e Venda de Bens Imobiliários Sociedade Unipessoal, Lda, 

destinada à atuação de Dj, no dia 18 de maio de 2013, das 20:00 às 4:00 horas da 

manhã, numa tenda instalada na Pousada do Castelinho, sita no Forte de São 

Sebastião, freguesia da Conceição, para ratificação do ato praticado pelo Senhor 

Presidente em exercício, 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 ato administrativo praticado pelo 

Presidente da Câmara em exercício.------------------------------------------------------------------- 

 



 

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

  

Pedido de Isenção de pagamento de taxas 

 

Pº 01/2008/418 - Requerimento datado de 6 de Maio 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 7, 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 emissão do alvará de 

construção, referente às obras de remodelação do edifício sito na Rua de São João, nº 

84, freguesia da Sé, que se encontra infestado por térmitas, conforme comprova com 

certificado de vistoria de infestação por térmitas. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou isentar as devidas taxas na sua totalidade.----------------------- 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

Cedência de balizas - ratificação 

 

Ent. 2820 – Pedido do Serviço de Desporto da Terceira, datado de 17 de maio de 

2013, solicitando a cedência e transporte de um par de balizas de futebol 7, durante o 

período de 17 de maio a 8 de junho de 2013, tendo em vista a realização de torneios 

daquela modalidade. 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 pelo Presidente da 

Câmara em exercício.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Emissão de parecer prévio - programa preliminar, projeto cénico e coordenação de 

todas as fases do desenvolvimento do projeto de reabilitação do Teatro Angrense 

 

Ent. 852 – Proposta do Presidente da Câmara Municipal em Exercício, datada de 17 

de maio de 2013, no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação da 

empresa ARSUNA, para elaboração do programa preliminar, projeto cénico e 

coordenação de todas as fases do desenvolvimento do projeto de reabilitação do Teatro 



                                        
 
Angrense, cujo parâmetro base do preço contratual, que não poderá ser excedido, é de 

39.280,00 euros, acrescido de IVA. Para deliberação nos termos do artigo 75.º, n.ºs 4 e 

10, da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 

2013 e do artigo 3.º da Portaria n.º16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara Municipal, 

por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à contratação da 

empresa em causa, no valor de €39 280,00, acrescido de IVA.------------------------------- 

 

Depois de ter manifestado a sua satisfação pelo facto do processo relativo à reabilitação 

do Teatro Angrense avançar, o Vereador Fernando Dias interveio para dizer que se 

sente incomodado com o facto de serem efetuadas adjudicações diretas sem consulta a 

pelo menos três empresas. O Presidente em Exercício referiu que se trata de uma área 

especializada. O Vereador Fernando Dias questionou se não existem outras empresas 

do mercado da mesma área. O Presidente em Exercício disse que é provável que 

existam, no entanto, esta havia sido indicada pelo Teatro de São Carlos, como sendo 

especialista na matéria. O Vereador Alonso Miguel também deu conta da sua satisfação 

pelo início do processo de reabilitação do Teatro Angrense, recordou que a obra foi uma 

das principais bandeiras da campanha eleitoral do PS e lamentou que só no último ano 

de mandato o processo tenha avançado. O Vereador António Ventura referiu que a 

intervenção do Teatro Angrense foi uma das matérias em que houve entendimento entre 

todas as forças políticas representadas na Câmara, tal como aconteceu com a 

requalificação do Mercado Duque de Bragança e a requalificação das calçadas. 

Acrescentou que apesar desses compromissos virem desde 2010 só agora é que a 

intervenção do Teatro Angrense começa a avançar.------------------------------------------------- 

 

Emissão de parecer prévio – transcrição do conteúdo das gravações das reuniões 

da Câmara Municipal  

 

Ent. 862 – Proposta do Chefe de Divisão de Serviços Integrados em regime de 

substituição, datada de 17 de maio de 2013, no sentido de ser emitido parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de Renato Gonçalves para transcrição 

do conteúdo das gravações das reuniões da Câmara Municipal, elaboração da ata e 

respetiva disponibilização em formato editável,  nos termos do artigo 75.º, n.ºs 1, al. a), 4 

e 10 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2013 e do artigo 3.º da Portaria n.º16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara 



Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação 

de serviços em causa no valor de €1 930,00 com IVA incluído.------------------------------ 

 

O Vereador Fernando Dias questionou o Presidente em Exercício sobre qual o prazo da 

prestação de serviços para transcrição do conteúdo das gravações das reuniões da 

Câmara Municipal, elaboração da ata e respetiva disponibilização em formato editável. O 

Presidente em Exercício respondeu que o contrato estará em vigor até ao final do ano 

com início em junho.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Emissão de parecer prévio – prestação de serviços de limpeza  - Sanjoaninas 2013 

 

Ent. 2821 - Pedido de Parecer Prévio do Presidente da Câmara em Exercício, datado 

de 17 de maio corrente, no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação 

da prestação de serviços de limpeza para as festas Sanjoaninas 2013 à empresa 

Limpezas Madalena,  nos termos do artigo 75.º, n.ºs 1, al. a), 4 e 10 da Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2013 e do artigo 

3.º da Portaria n.º16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação de serviços em causa no 

valor de €8 000,00 com IVA incluído.------------------------------------------------------------------ 

 

Emissão de parecer prévio – prestação de serviços de segurança - Sanjoaninas 

2013 

 

Ent. 2822 - Pedido de Parecer Prévio do Presidente da Câmara em exercício, datado 

de 17 de maio corrente, no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação 

da prestação de serviços de segurança para as festas Sanjoaninas 2013 à empresa 

Horizonte Mais,  nos termos do artigo 75.º, n.ºs 1, al. a), 4 e 10 da Lei n.º 66-B/2012, de 

31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2013 e do artigo 3.º da 

Portaria n.º16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação de serviços em causa, no 

valor de €10 245,00 com IVA incluído.----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



                                        
 
Emissão de parecer prévio – prestação de serviços na área da pirotecnia  - 

Sanjoaninas 2013 

 

Ent. 2823 - Pedido de Parecer Prévio do Presidente da Câmara em exercício, datado 

de 17 de maio corrente, no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação 

da prestação de serviços na área de pirotecnia para as festas Sanjoaninas 2013 à 

empresa Macedos Pirotecnia,  nos termos do artigo 75.º, n.ºs 1, al. a), 4 e 10 da Lei n.º 

66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2013 e do 

artigo 3.º da Portaria n.º16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à prestação de serviços 

em causa, no valor de €11 170,80 com IVA incluído.--------------------------------------------- 

 

Recomendações dos Vereadores do  PSD e do Vereador do CDS-PP 

 

Recomendação dos Vereadores do PSD e do Vereador do CDS-PP, datada de 21 de 

maio de 2013, no sentido de a Câmara Municipal cumprir o protocolo assinado em 1986 

com a Sociedade Tauromáquica Progresso Terceirense – Promoção de Espetáculos, SA 

– A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto, devendo o mesmo 

ser reagendado para a próxima reunião do executivo municipal.--------------------------- 

 

O Vereador António Ventura fez referência ao facto de haver um protocolo de 1986 para 

a cedência dos terrenos da Praça de Touros da Ilha Terceira, mas que nunca houve 

seguimento e o assunto tem-se arrastado ao longo dos últimos meses, depois do próprio 

ter promovido contatos na Câmara Municipal para que aquele fosse cumprido. O 

Vereador António Ventura defendeu que a cedência dos terrenos deve ser efetuada com 

contrapartidas para a autarquia, nomeadamente, através de facilidade para realizar 

espetáculos naquele recinto. Referiu, ainda, que a Câmara Municipal terá manifestado 

no passado também a intenção de ceder os terrenos onde está a sede da Tertúlia 

Tauromáquica Terceirense, bem como, do posto de abastecimento de combustíveis. O 

Presidente em Exercício propôs a retirada da recomendação e que o assunto fosse 

debatido na próxima reunião da Câmara. O Vereador António Ventura concordou.--------- 

 

Recomendação dos Vereadores do PSD e do Vereador do CDS-PP, datada de 21 de 

maio de 2013, no sentido de a Câmara Municipal se manifestar contra a proposta de 



reestruturação do Serviço Regional de Saúde. – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar este assunto, devendo o mesmo ser reagendado para a 

próxima reunião do executivo municipal.------------------------------------------------------------ 

 
O Vereador Alonso Miguel referiu que a proposta tem como objetivo fazer com que a 

Câmara Municipal assuma uma posição no sentido da rejeição da reestruturação do 

Serviço Regional de Saúde por ser lesiva dos interesses dos utentes da ilha Terceira por 

diversos motivos, tendo destacado o facto de terem sido efetuados avultados 

investimentos como o novo Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e de agora estar 

previsto que o mesmo perca algumas especialidades e, também, porque o Centro de 

Saúde de Angra do Heroísmo ficará reduzido à categoria de básico. O Presidente em 

Exercício disse que a Câmara de Angra não é refém do Governo Regional e que a sua 

cor política não pode obstar a que sejam defendidos os interesses locais e de seguida 

propôs que a proposta fosse retirada e debatida na próxima reunião do órgão executivo 

camarário para que mereça uma atenção maior. O Vereador Alonso Miguel referiu que 

não existem razões para que a proposta seja retirada, enquanto o Vereador António 

Ventura manifestou a concordância do PSD de que a proposta seja debatida na próxima 

reunião. A proposta em discussão foi retirada.--------------------------------------------------------- 

 
 

Período de Intervenção do Público 

 
 
O Presidente em Exercício deu início ao Período de Intervenção do Público concedendo 

a palavra ao presidente da Junta de Freguesia da Conceição, José Gabriel Silva, que 

começou por referir que é habitual haver uma grande participação nas reuniões públicas 

da Câmara Municipal realizadas na freguesia. Prosseguiu referindo que a junta de 

freguesia dispõe agora de melhores condições para receber a Câmara e para a 

realização de diferentes atividades e realçou o facto de as antigas instalações da escola 

da Conceição servirem atualmente de sede a 11 instituições culturais e desportivas. O 

senhor Raúl Tanger fez referência ao facto de a Conceição ser a freguesia mais 

populosa do Concelho e lamentou que, no âmbito da empreitada de asfaltagem de 

várias artérias da zona das avenidas, não tenha sido incluída a Rua Dr. Henrique Brás 

que, segundo disse, também está degradada. Fez também referência à situação de 

abandono dos antigos celeiros e das antigas instalações do hospital e à situação das 

obras da nova biblioteca de Angra do Heroísmo. O Presidente em Exercício referiu que a 



                                        
 
Câmara Municipal pretende remeter um ofício à entidade bancária proprietária das 

antigas instalações dos Celeiros tendo em vista a limpeza do local e, em relação à nova 

biblioteca de Angra do Heroísmo, referiu que foi efetuado um novo concurso para que a 

obra possa ser concluída. O Vereador António Ventura fez referência ao facto de já 

terem sido gastos 14 milhões com as obras da biblioteca tendo havido uma derrapagem 

em relação ao valor previsto de 14 por cento e que no dia 26 de março houve uma nova 

adjudicação por 4,4 milhões de euros, mas que passados quase dois meses os 

trabalhos não foram retomados. O presidente da delegação da Associação Portuguesa 

de Deficientes lamentou que a sua instituição não tenha ficado com as instalações 

adequadas para as funções que desempenha e que no local não existam casas de 

banho para deficientes. Referiu, ainda, que a associação que representa fez um pedido 

para a Câmara apoiar os trabalhos que teve que efetuar edifício mas até agora não 

obteve resposta. O senhor Paulo Ribeiro referiu que, após nove anos, a Associação de 

Kickboxing dos Açores volta a ter a sua sede em Angra do Heroísmo, em instalações 

cedidas pela autarquia angrense. O padre Francisco Dolores referiu que a questão do 

Património Mundial serviu para “nos calar” e que o património maior que se pode ter são 

as pessoas. Manifestou a sua preocupação com o facto dos casais jovens estarem a 

“fugir” de uma cidade que é Património Mundial. O padre Francisco Dolores disse, ainda, 

que nas antigas instalações dos Celeiros já estiveram a viver pelo menos 12 pessoas 

sem-abrigo O Presidente em Exercício disse que a desertificação da cidade é uma 

preocupação da Câmara Municipal mas reconheceu que se trata de uma situação difícil 

de combater, sobretudo, numa altura de crise. O Vereador António Ventura referiu que 

no ano em que se comemora 30 anos de Património Mundial é a altura de se fazer uma 

reflexão sobre se vale a pena ou não Angra do Heroísmo continuar a ter esse título. 

Referiu que é preciso encontrar soluções para o facto de o centro histórico de Angra do 

Heroísmo estar envelhecido e metido num “colete-de-forças”, que impede os cidadãos 

de fazer obras nas suas habitações. Concluiu que Angra precisa de jovens e que a 

Universidade dos Açores deve fazer com que haja mais vida na cidade. O padre 

Francisco Dolores sugeriu a criação de uma Rota das Especiarias como forma de 

dinamizar Angra em termos turísticos, dando nota que os primeiros impostos para esse 

percurso das especiarias eram pagos no Solar do Remédios. Sugeriu também a criação 

de um museu das especiarias em Angra. Um munícipe que não se identificou sugeriu 

que a Câmara Municipal crie uma postura no sentido de obrigar os proprietários dos 

edifícios a procederem à limpeza da vegetação nas fachadas, em vez de ser a autarquia 



a faze-lo com herbicida argumentando que se trata de uma situação lesiva para o 

ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 

Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente da Câmara Municipal 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.------------------------------------------------------- 

 

Angra do Heroísmo, 3 de junho de 2013. 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

________________________________ 


