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No dia três de junho de dois mil e treze realizou-se na sala das sessões do edifício dos 

Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.----- 

 

Pelas dez horas e trinta minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a 

reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 
O Vereador Fernando Dias deu início aos trabalhos alertando a Presidente para o fato 

de não terem surgido atas para aprovação quando o combinado era admitir duas por 

reunião. Procurou saber igualmente qual a situação do concurso para a Casa de Chá. A 

presidente respondeu que o concurso está a decorrer, tendo terminado a fase de 

receção de propostas procedendo-se agora à análise das mesmas. O Vereador quis 

também saber o estado do processo da Casa da Roda, tendo-lhe sido dito pela 

Presidente que solicitou a elaboração de novo procedimento e que o mesmo se encontra 

em curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

A Vereadora Teresa Valadão interveio para questionar qual a solução para o 

estacionamento no Cerrado do Bailão durante as Sanjoaninas, lembrando ter sido feita 

uma proposta para utilização do estádio João Paulo II como alternativa, bem como o 

pagamento de 5 euros a partir das 19:00. A Presidente respondeu que o estádio João 

Paulo II será alternativa e será servido por minibus até ao centro da cidade. A Vereadora 

Teresa Valadão pretendeu saber se os funcionários da Câmara têm conhecimento da 

possibilidade dos moradores estacionarem noutras ruas, tendo a Presidente assegurado 

que essas situações já estão no sistema informático. A Vereadora Teresa Valadão 

terminou pedindo que fosse disponibilizada informação sobre a recolha do lixo para os 

moradores das zonas afetadas pelas Sanjoaninas. O vereador Hugo Rosa interveio para 

acrescentar que, em relação ao estacionamento alternativo durante as festas, este será 

feito no Relvão, Porto de Pipas e estádio João Paulo II com alargamento das carreiras 

dos minibuses das 8:00 às 21:00 entre 11 de junho e 9 de julho. -------------------------------- 

 

O vereador Alonso Miguel quis saber o ponto de situação da obra do pavilhão das Doze 

Ribeiras. A Presidente respondeu que o procedimento foi anulado.------------------------------ 

 



 

 
Período da Ordem do Dia 

 

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

Suspensão/condicionamento de Trânsito 

 

Ent. 2850 – Pedido efetuado pela Comissão Fabriqueira da Paróquia de São Pedro, 

com vista à suspensão de trânsito, na Rua de São Pedro, freguesia de São Pedro, no 

dia 2 de junho, das 17:45 às 20:00 horas, destinada à realização da procissão do Corpo 

de Deus, 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 praticado pela Presidente da Edilidade.---------------------- 

 

Ent. 2891 – Pedido efetuado pela Irmandade do Divino Espírito Santo do Império dos 

Remédios, com vista à suspensão de trânsito, na Rua Francisco Ornelas (no troço entre 

a Rua Jacinto Cândido e a Rua Ciprião de Figueiredo), freguesia da Conceição, nos dias 

1 e 3 de junho, das 18:00 à 01:00 horas, no dia 2 de junho, das 09:00 à 01:00 horas e no 

dia 8 de junho de 2013, das 16:00 às 21:00 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 praticado pela Presidente da 

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

 

Ent. 2892 – Pedido efetuado por Donato Francisco Miranda Parreira, com vista à 

suspensão de trânsito no Terreiro do Paço e Rua da Macela, freguesia da Ribeirinha, no 

período de 7 a 12 de julho, das 20:30 às 00:30 horas e no dia 9 de julho, das 11:00 às 

14:00 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, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. 



                                        

 

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

 

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

  

Parecer prévio não vinculativo Valorização do Largo da Fonte, Casa das Pias e 

sobra da Rua Fria – Vila de São Sebastião – Junta de Freguesia da Vila de São 

Sebastião 

  

Nos termos do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, propõe-se a emissão de parecer 

prévio positivo não vinculativo, de acordo com a alínea b), o n.º 2 do artigo acima 

indicado, relativo ao pedido de apreciação de valorização do Largo da Fonte, Casa das 

Pias e sobra da Rua Fria, cujo pedido foi apresentado pela Junta de Freguesia da Vila 

de São Sebastião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Alonso Miguel quis saber o que pressupunha a valorização, tendo a 

Presidente esclarecido que engloba a aplicação de um painel de azulejos e propõe 

melhorias do espaço em si, acrescentando ser esta a primeira junta de freguesia a 

apresentar o documento cabendo à autarquia dar um parecer prévio não vinculativo.------ 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto 

ao pedido em causa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
Atribuição de Apoio em Espécie 
 
 
A Presidente propôs que as entradas 671, 2686 e 2717 fossem apreciadas à luz da 

entrada 915, no sentido que esta proposta, à semelhança do que acontecia na 

Culturangra, previa a utilização gratuita, ou não, do bowling. O Vereador Alonso Miguel 

fez um reparo sobre o fato das propostas 2686 e 2717 terem um teor diferente da 

primeira. A Presidente disse que a proposta contemplava a utilização gratuita das 

instalações uma vez por mês e uma vez quinzenalmente em período de férias, para 



crianças, sendo que para adultos e idosos está estabelecido um preço simbólico. O 

Vereador Alonso Miguel realçou que a proposta não referia isso tendo a Presidente 

realçado que a proposta abrange todas essas questões.------------------------------------------- 

 
Ent. 671 – Comunicação do Centro Comunitário da Terra Chã, datada de 24 de 

janeiro, solicitando o uso do pavilhão Luís Bretão, para a prática gratuita de bowling, 

uma hora por semana, é uma entre muitas entidades sociais e sem fins lucrativos que 

solicita a utilização do pavilhão Luís Bretão para jogos de Bowling. Para autorização do 

órgão executivo 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, autorizou este pedido, nos termos da proposta aprovada com o 

SGD n.º 915.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ent. 2686 - Pedido de apoio da Escola Básica e Jardim de Infância do Porto Judeu, 

datado de 1 de maio, solicitando apoio para que 10 alunos, com necessidades especiais 

de aprendizagem, possam jogar bowling num dia de junho. Para autorização do órgão 

executivo 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, autorizou este pedido, nos termos da proposta aprovada com o SGD 

n.º 915.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ent. 2717 - Pedido de apoio do Centro Infantil de Angra do Heroísmo – Colégio o 

Baloiço, datado de 8 de maio, solicitando apoio para que 17 crianças e 3 adultos, 

possam jogar bowling, gratuitamente, no dia 11 de junho. Para autorização do órgão 

executivo 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 autorizar este pedido, nos termos da proposta aprovada 

com o SGD n.º 915.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 915 - Proposta datada de 29 de maio, do Presidente da Câmara em exercício, 

para que sejam criadas condições especiais de acesso ao Bowling do Pavilhão 

Multiusos Luís Bretão, destinadas a utentes de diversas instituições que prosseguem 

fins de interesse público no nosso Concelho. Para deliberação do órgão executivo, 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.----------------------------------------------------------------- 



                                        

 

 

Ent. 2951 - Pedido de apoio da Casa do Povo do Porto Judeu, datado de 15 de maio, 

solicitando a cedência do material usado para a prática de jogos tradicionais, para as 

comemorações do aniversário da referida Casa do Povo. Para autorização do órgão 

executivo 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. -------------------------------------- 

 

O Vereador Alonso Miguel quis saber qual o tipo de material a ceder tendo a Presidente 

dito serem arcos, pinos, bolas e ferros para jogos tradicionais.------------------------------------ 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar este pedido.----------------- 

 

Ent. 2979 - E-mail da Grater, datado de 16 de maio de 2013, solicitando o empréstimo 

de mesas para 20 pessoas, bem como o transporte das mesmas, destinadas à 2.ª 

edição do curso dos vinhos. Para autorização do órgão executivo 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, autorizou este 

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

 

Ent. 3040 - Pedido da Junta de Freguesia da Ribeirinha, para cedência de 

equipamento para a projeção de um filme no âmbito das comemorações do Dia da 

Criança, 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. 2994 - Pedido da Comissão de Cabaz de Natal 2013 dos Funcionários do 

Laboratório Regional de Veterinária, para cedência de um contentor para participação 

na feira agrícola de 6 a 8 de junho próximo, 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, sendo que o transporte será da 

responsabilidade do requerente, bem como qualquer dano ocorrido na estrutura 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Pedidos de apoio 
 
 
Ent. 169 – Comunicação da Associação Cristã da Mocidade, solicitando apoio para 

aquisição de uma cadeira de roda moldável, no valor de €2 000,00. 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 Presidente tomou a palavra para explicar que o pedido de apoio foi feito por 

particulares estando a Câmara Municipal impossibilitada de ceder ajudas a estes, no 

entanto, atendendo às necessidades, propôs ceder a cadeira à Associação Cristã da 

Mocidade (ACM), que ficará com posse e a afetará a esta pessoa. ----------------------------- 

– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o apoio solicitado.-------- 

 

Ent. 503 - Pedido de apoio do Clube Naval da Horta, datado de 10 de janeiro de 2013, 

para um convívio social aos participantes da Atlantis Cup - Regata da Autonomia 2013. 

Propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de €500. Para autorização do 

órgão executivo 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, deliberou atribuir o apoio proposto.-------------- 

 

Ent. 2683 - Pedido de apoio do Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia 

Tauromáquica Terceirense, solicitando apoio financeiro no valor de € 5000 para fazer 

face às despesas inerentes às comemorações do 40.º Aniversário do Grupo. Propõe-se 

a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 3000. Para autorização do órgão 

executivo 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, deliberou atribuir um apoio no valor de €3 000,00.------ 

 

Apoios festas de verão 2013  
 
 
Ent. 902 - Proposta datada de 27 do corrente, da Presidente da Câmara, no sentido de 

ser atribuído um apoio financeiro às entidades e organismos constantes do Anexo I que 

faz parte integrante da presente proposta.-------------------------------------------------------------- 



                                        

 

 

Para autorização do órgão executivo municipal, nos termos das alíneas a) e b) do n.º4 

do artigo 65º 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 

os apoios constantes desta proposta às entidades e organismos em causa.----------- 

 

Empréstimo de alcatifa 

 

Ent. 3001 - Pedido da Junta de Freguesia de S. Bartolomeu dos Regatos, para 

cedência de uma alcatifa para a apresentação do Séquito Real 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pedidos de apoio – ratificação 
 
 
Ent. 2520 – Ofício n.º 1/2013, datado de 22 de abril de 2013, da Escola Básica 

Integrada da Praia da Vitória, solicitando apoio para aquisição de prémios destinados 

aos oito alunos vencedores do 5.º Campeonato de Cálculo Mental da Ilha Terceira no 

qual participaram alunos do 2.º Ciclo das escolas básicas do Concelho de Angra do 

Heroísmo. 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, 

consubstanciado na atribuição de oito calculadoras, no valor de €93,54.---------------- 

 

Ent. 2594 – Carta da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos 

Açores, solicitando apoio para a realização de um beberete no âmbito da Festa de 

Homenagem a Luís Bretão, que se realizará a 31 de maio na Sociedade Filarmónica da 

Terra Chã. 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, 

consubstanciado na atribuição de um apoio de €100,00.--------------------------------------- 

 

Ent. 2923 - Pedido da Comissão de Festas da Irmandade do Divino Espírito Santo 

do Terreiro, da freguesia da Terra Chã, para cedência de uma carpete para as festas do 

Bodo da Freguesia da Terra-Chã. 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 Edilidade em exercício.----------------------------------------------------------------- 

 

Atribuição de apoio – alteração de entidade 

 

Ent. 6782 – Ofício datado de 30 de novembro de 2012, do Departamento de História, 

Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, solicitando que o apoio 

atribuído ao Colóquio Internacional A Filosofia Hoje, em reunião da Câmara Municipal de 

17 de novembro de 2012, no valor de €500,00, seja depositado na conta da Fundação 

Gaspar Frutuoso, por ter sido a entidade de gestão do evento em causa. Para 

autorização 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 este pedido.---- 

 

Protocolo cedência do antigo piso de relva sintética do Campo de Jogos Municipal 

 
Ent. 3002 - Comunicação do Serviço de Desporto da Ilha Terceira para cedência de 

parte do antigo piso em relva sintética do Campo de Jogos Municipal. Para deliberação 

do órgão executivo, nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alínea b) e artigo 67.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente informou que o piso tem estado no aterro intermunicipal com o objetivo de 

ser aplicado no campo municipal no entanto, tal não é viável pelo que defendeu a 

reutilização do mesmo, acrescentando que o Serviço de Desporto da Ilha Terceira já 

tinha feito um pedido anterior que a autarquia pediu para reformularem. O Vereador 

Alonso Miguel interveio lembrando ter existido uma solicitação antiga para esse piso 

feita pela Junta de Freguesia das Doze Ribeiras e que a resposta da Câmara foi que o 



                                        

 

mesmo não se encontrava em condições. A Presidente esclareceu que o piso não serve 

para um campo de futebol de 11 mas neste caso é para ser aplicado num ringue.---------- 

 

– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar a cedência em causa.- 

Mais deliberou a Edilidade aprovar a respetiva minuta de protocolo que titulará a 

cedência ora proposta.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a Associação para o 

Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores 

 

Ent. 1746 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e Associação 

para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores (APFSSR-

Açores) com vista ao desenvolvimento do projeto "Educação para a Vida", 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, 

consubstanciada na atribuição de um apoio no valor de €2 624,40.------------------------ 

 

Ent. 5263 - Pedido da Universidade dos Açores no sentido de serem prolongados os 

prazos constantes do Protocolo de Cedência de Direito de Superfície de terreno 

Municipal para construção de uma residência universitária, para deliberação do órgão 

executivo, nos termos do art. 64.º, n.º 4, al. a) e b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sendo possível deliberar a (i) 

Prorrogação dos prazos do protocolo para início dos trabalhos e conclusão dos mesmos, 

mantendo os mesmos prazos ou definindo outros mais latos ou (ii) indeferimento do 

pedido de prorrogação de prazos.------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente reportou que o prazo já estava ultrapassado e a proposta seria renovar por 

três anos mais três para construção, caso contrário, se não fosse aprovada, o tereno 

reverteria para o município. O Vereador Fernando Dias defendeu que em três anos não 

se vislumbra a construção. A Presidente retorquiu que se o prazo fosse só por um ano 

nessa altura a Câmara estaria a votar de novo dizendo não acreditar que nesse espaço 

temporal surja uma proposta. O Vereador Alonso Miguel defendeu que era ótimo se a 

obra fosse feita mas teria que ter acompanhamento. O Vereador Fernando Dias disse 



não acreditar que a Universidade tenha dinheiro para tal nos próximos três anos, 

colocando a hipótese de indeferir o prazo de prorrogação e ficar com o terreno “à espera 

de melhores dias”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente afirmou que foi a Universidade que solicitou a prorrogação de forma a não 

perderem esta oportunidade. O Vereador Fernando Dias respondeu que se se 

indeferisse isso não significava que tal acontecesse. O Vereador Alonso Miguel lembrou 

que indeferindo ia abrir espaço a que o terreno fosse cedido, tendo a Presidente 

acrescentado que o mesmo é muito desejável. O Vereador Fernando Dias defendeu que 

a Câmara está ciente do que iria fazer se não existisse esta solicitação, voltando a dizer 

não acreditar que nos próximos seis, ou mesmo três anos, a situação esteja resolvida.--- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou prorrogar os prazos do protocolo 

para início dos trabalhos e conclusão dos mesmos no prazo de três anos.------------- 

 

Zona Industrial de Angra do Heroísmo  

 

Ent. 526 – Informação da Sub Unidade de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, 

a propor notificar a empresa Narciso Martins Lda., para se pronunciar em audiência 

prévia sobre a decisão da revogação da constituição do direito de superfície sobre o lote 

52, sito na rua Salomão Levy, freguesias de São Bento e Porto Judeu, descrito na 

Conservatória do Registo Predial com os n.ºs 1065 e 2541 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1462º da freguesia do Porto Judeu, atribuído mediante escritura 

realizada a 30 de março de 2010, para autorização da Câmara Municipal, por força da 

alínea a) n.º 11 do artigo 3.º, do Regulamento de Cedências de Espaços na ZIAH. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o proposto nesta informação.-------- 

 

Parque de estacionamento do bailão – fixação de preços durante as Sanjoaninas 

 

Ent. 2802 – Proposta do Presidente da Câmara Municipal em exercício, datada de 29 

de maio de 2013, no sentido de se fixar no valor de cinco euros o preço a cobrar pelo 

estacionamento no parque de estacionamento do bailão, durante o período das festas 

Sanjoaninas, após as 19 horas. Para deliberação, nos termos do artigo 64.º, n.º 1, alínea 

j), 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, concordou com esta 

proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta para atribuição da Chave da Cidade a Carlos Manuel Martins do Vale 

César 

 

Ent. 916 – Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 27 de maio de 

2013, no sentido do Município atribuir a Chave da Cidade ao anterior Presidente do 

Governo Regional dos Açores, Carlos Manuel Martins do Vale César. Para remessa ao 

órgão deliberativo municipal nos termos dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento de 

Insígnias e Medalhas Municipais do Município de Angra do Heroísmo. ------------------------ 

 

O Vereador Fernando Dias propôs a retirada da proposta alegando que a mesma não 

fazia grande sentido. A Presidente perguntou porquê dizendo que outras câmaras têm 

agido nos mesmos termos e considerando que a proposta pecava apenas por ser tardia, 

visto tratar-se do anterior presidente do Governo Regional e uma pessoa que se retirou 

da vida politica. O Vereador Fernando Dias argumentou que, se se considera que a 

cidade de Angra está cada vez mais deserta, inclusivamente de serviços públicos, não 

fazia sentido votar favoravelmente uma proposta destas. A Presidente defendeu que o 

ex-presidente do Governo Regional foi alguém que se dedicou às nove ilhas, colaborou 

com a Terceira e com o concelho de Angra dizendo que a cidade de forma alguma foi 

prejudicada pela sua presença, antes pelo contrário, e que, tratando-se de alguém que 

esteve no cargo mais de uma década, a distinção peca por tardia. O Vereador Fernando 

Dias defendeu a necessidade de haver um distanciamento temporal para se avaliar bem 

a contribuição de Carlos César para o concelho. A Presidente insistiu que a atribuição da 

chave da cidade já deveria ter acontecido enquanto Carlos César estava em funções e 

que a iniciativa é da sua autoria não tendo qualquer intervenção exterior. O Vereador 

Fernando Dias afirmou que da sua parte não estava em condições de votar 

favoravelmente lembrando que, segundo o regulamento, a proposta teria que ser 

aprovada por unanimidade para poder ir à Assembleia Municipal.-------------------------------- 

 

O Vereador António Ventura defendeu que o exercício do cargo público, ao longo de 16 

anos, de presidente do Governo Regional teria que ser reconhecido como um ato de 

cidadania, independentemente das cores partidárias, mas referiu que do ponto de vista 



politico lhe chocava a homenagem pelo papel que os governos do PS, e anteriormente 

do PSD, tiveram na desvalorização de Angra através da concentração de serviços 

noutro local, defendendo, por isso, que o texto da proposta deveria ser alterado. A 

Presidente lembrou que a entrada em questão é uma deliberação pelo que teria que ser 

feita uma proposta para sua alteração.------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal retirou este assunto.----------------------------------------------------------- 

 

Alteração da praça de táxis durante as Sanjoaninas 

 

Ent. 2988 - Pedido da Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha 

Terceira (APALIT) no sentido de ser criada uma zona de estacionamento sita na 

Avenida Tenente José Agostinho, junto à saída do Cerrado do Bailão, por ocasião das 

Festas Sanjoaninas 2013, para aprovação do órgão executivo, nos termos do artigo 8.º, 

n.º 4 do Regulamento do Exercício da Atividade de Transporte Público de Aluguer em 

Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros. – A Câmara Municipal, por 

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

 

Pedido de parecer prévio – Limpezas Zonas Balneares  
  

Ent. 903 – Proposta datada de 22 do corrente, da Presidente da Câmara, no sentido de 

solicitar parecer prévio para aquisição de serviços de limpeza para a época balnear 

2013. Para deliberação do órgão executivo, nos termos do artigo 75.º, n.ºs 4 e 10 da lei 

n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013).---------------- 

 

O Vereador Fernando Dias perguntou se houve algum concurso para este procedimento 

tendo a Presidente respondido que foram consultadas as entidades do concelho e 

atribuído o serviço à proposta mais baixa.--------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto à 

aquisição do serviço em causa no valor de €15 312,00 com IVA incluído.--------------- 

 
Pedido de parecer prévio – Catering Sanjoaninas  
 

Ent. 3046 - Proposta datada de 29 do corrente, do Presidente da Câmara em 

exercício, no sentido de solicitar parecer prévio para a contratação de serviços de 



                                        

 

catering para as Festas Sanjoaninas 2013, para aprovação do órgão executivo, nos 

termos do artigo 75.º, n.ºs 4 e 10 da Lei do Orçamento do Estado para 2013. – A 

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

contratação do serviço em causa no valor de €13 708,00 com IVA incluído.------------ 

 

Pedido de parecer prévio – Som, luz e imagem -  Sanjoaninas  
 

Ent. 806 - Proposta datada de 29 do corrente, do Presidente da Câmara em exercício, 

no sentido de solicitar parecer prévio para a contratação de serviços de som, luz e 

imagem para as Festas Sanjoaninas 2013, para aprovação do órgão executivo, nos 

termos do artigo 75.º, n.ºs 4 e 10 da Lei do Orçamento do Estado para 2013. – A 

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

contratação do serviço em causa no valor de €42 920,00 com IVA incluído.------------ 

 

Alteração ao regulamento municipal de taxas 

 

Ent. 913  – Proposta do Presidente da Câmara Municipal em exercício, datada de 29 

de maio no sentido de se reduzir as taxas devidas pela ocupação do domínio público 

com mesas e cadeiras e de se alterar os documentos a apresentar no âmbito do pedido 

de isenção do pagamento de taxas relativas à realização de operações urbanísticas 

derivadas de infestações por térmitas. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Hugo Rosa fez um resumo da situação, começando por referir que a 

proposta para redução das taxas surgiu através de um abaixo-assinado, em 2011, 

durante o período de discussão pública do regulamento, documento que nunca avançou, 

até que em março de 2013, a pedido da Presidente, foi desarquivado e avançando-se 

para a sua alteração. O Vereador explicou que a intenção era levar o documento à 

Assembleia Municipal de Abril mas como a Presidente pediu para se informar sobre o 

impacto financeiro da redução, só agora a proposta estava a ser votada. --------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias expressou dúvidas sobre o artigo 5 do regulamento, 

concretamente nos pontos 7,8 e 9. O Vereador Hugo Rosa afirmou que a única 

alteração seria no número 10.------------------------------------------------------------------------------ 

 



No final da reunião o Vereador Hugo Rosa declarou que houve um lapso ao adicionar-se 

dois números ao artigo, referindo que o que estava em causa é alterar a redação do 

ponto 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou 

submeter a mesma à aprovação do órgão deliberativo municipal, com as 

alterações propostas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2013 

 

Ent. 912  - Proposta do Vereador com competência delegada na Gestão e Direção 

dos Recursos Humanos no sentido de ser alterado o mapa de pessoal para o ano de 

2013, para submissão ao órgão deliberativo para aprovação, nos termos do artigo 64.º, 

n.º 6, alínea a) e do artigo 53.º, n.º 2, alínea o) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 5.º n.º 3 da Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de Fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 66-B/2012 de 31 de Dezembro. ---------- 

O Vereador Hugo Rosa explicou que dois trabalhadores do município, que se 

encontravam de licença sem vencimento, solicitaram a reocupação do posto de 

trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

– A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta e deliberou 

submeter a mesma ao órgão deliberativo, para aprovação nos termos 

supramencionados.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2013 dos 

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo  

 

Ent. 3048 - Oficio dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo com a referência SAI-SMAH/2013/1240, de 28 de maio de 2013, remetendo a 

proposta de 2.ª Revisão ao Orçamento para 2013, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, efetuada na sequência de uma notificação do Instituto Financeiro para o 

Desenvolvimento Regional, IP, para reposição de uma irregularidade detetada no 

Programa 90.12.09.001 PEDRAA – FEDER QCAI, no valor de  

€ 105 762,00 (cento e cinco mil, setecentos e sessenta e dois euros). Essa 

irregularidade foi detetada numa inspeção em 1994, efetuada pela Inspeção Geral de 



                                        

 

Finanças, e refere-se a IVA da obra de abastecimento de água ao sistema Altares-Doze 

Ribeiras, que constava nos pedidos de pagamento àquele programa e, 

simultaneamente, nas declarações mensais de IVA (como IVA dedutível), tendo os 

SMAH beneficiado duplamente.---------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo ao elevado valor a pagar, ao atual nível de execução do orçamento e ao 

facto dos SMAH terem tido um resultado negativo no exercício de 2012, os Serviços 

Municipalizados acordaram com a Câmara Municipal uma transferência corrente, 

naquele valor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o prazo limite de pagamento do montante a repor é anterior à data 

em que a presente revisão será submetida à aprovação da Assembleia Municipal, os 

SMAH tiveram que proceder a uma alteração orçamental, com vista a efetuar o 

pagamento atempado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Por esse motivo, nesta revisão, o valor da receita proveniente da transferência corrente 

será utilizado para reforçar as diversas rubricas cujo saldo disponível foi usado na 

referida  alteração orçamental.------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Alonso Miguel perguntou se foi emitido algum parecer. A Presidente disse 

que as juristas dos Serviços Municipalizados analisaram a situação concluindo que o 

pagamento tem que ser feito por não existir prescrição do processo.---------------------------- 

 

- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor da Presidente e 

dos Vereador do Partido Socialista e dos Vereadores do Partido Social Democrata 

e 1 abstenção do Vereador do CDS-PP, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a presente proposta de revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 

Orçamento para 2013, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º 

conjugado com o preceituado na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 

novembro e Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e parcialmente revogada pela Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Ent. 2877 - 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, S. A.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Vereador António Ventura explicou que a recomendação visava a regularização do 

protocolo e cedência de terrenos à Sociedade Tauromáquica Progresso Terceirense – 

Promoção de Espetáculos, S. A. questionando igualmente qual o ponto da situação do 

processo da Tertúlia Tauromáquica Terceirense (TTT) e da bomba de gasolina. A 

Presidente respondeu que o protocolo está a ser cumprido na integra estando a ser 

preparada uma revisão ao loteamento e referindo ainda ter reunido com a TTT 

recentemente encontro onde a Tertúlia solicitou uma revisão conjunta visto as 

instalações deste organismo, à luz do Plano Diretor Municipal, ficarem sem os limites e 

confrontações necessárias. A Presidente avançou que uma hipótese de resolução 

passaria por fazer o loteamento em duas frações com propriedade horizontal, 

acrescentando que o mesmo não se limita à Praça da Touros, existindo a questão da 

construção de um museu.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Vereador António Ventura quis saber quando estaria pronta a revisão. A Presidente 

respondeu que, no máximo, em principio de Julho. O Vereador António Ventura 

recomendou a votação da recomendação como salvaguarda visto o executivo terminar 

funções em Setembro. A Presidente propôs substituir “cumprir o protocolo” por “acelerar 

o procedimento de loteamento com vista a cumprir o protocolo”.--------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta recomendação, com as 

devidas alterações, ou seja, a recomendação é no sentido de ser acelerado o 

procedimento de loteamento com vista à conclusão do protocolo assinado em 

1986.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2878 - 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.----------------------------------------  

 

O Vereador Alonso Miguel defendeu que, tendo em conta o investimento no Hospital de 

Angra, a perca de valências já consumada e as que mais serão extintas e o fato do 

Centro de Saúde passar para a categoria de básico, a Câmara Municipal deveria 

manifestar-se contra a proposta de reestruturação do Governo Regional. A Presidente 



                                        

 

concordou integralmente com a recomendação, defendendo que a autarquia deveria ter 

um papel mais ativo. Desta forma, propôs reunir com o Secretário Regional, com a 

direção do Hospital, com os médicos e com as outras autarquias servidas por esta 

unidade de saúde de forma a conhecer a extensão do problema e ouvir as suas 

soluções, a fim de elaborar uma contra proposta, reiterando que o Hospital de Angra é 

muito importante para metade da população dos Açores.------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta recomendação.--------------------- 

 

Recomendação dos Vereadores do PSD e do CDS-PP 

 

Ent. 2812 - Recomendação dos Vereadores do PSD e do CDS-PP, datada de 14 de 

maio de 2013, no sentido de se reduzir em 50% as taxas referentes à utilização do 

domínio público com esplanadas na cidade de Angra do Heroísmo no período do Verão 

de 2013. – A Câmara Municipal retirou este assunto, em virtude de já estar 

resolvido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2931 - Recomendação dos Vereadores do PSD, datada de 21 de maio de 2013, no 

sentido de serem incluídas na Empreitada de Arruamentos – Pacote 4 as Ruas Dr. 

Batista de Lima, 25 de Abril e 1.º de Maio e retirada a repavimentação do Troço da Meia 

Encosta, todas da freguesia de São Bartolomeu.------------------------------------------------------ 

 

A Presidente indicou que a recomendação dos vereadores do PSD implicaria uma verba 

adicional de 240 mil euros para infraestruturas de água, valor que não poderia retirar a 

outra freguesia pelo que, estava contra a proposta. O Vereador Fernando Dias 

argumentou que não necessitava tirar, poderia ir buscar esse valor ao orçamento do 

próximo ano. A Presidente retorquiu que o próximo elenco, se assim o entender, pode 

alterar o Pacote 4, vincando que, de momento, não tinha verba disponível.------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias disse que o que fazia sentido era servir as pessoas, tendo a 

Presidente insistido que tanto umas ruas como as outras são necessárias e que a 

autarquia só tem dinheiro para o troço da Meia Encosta, lembrando que São Bartolomeu 

já teve um investimento muito significativo e a autarquia está no limite dos fundos 

comunitários e tem que avançar com o concurso para a obra. O Vereador Fernando Dias 



perguntou se não seria possível a captação de fundos comunitários para mais 250 mil 

euros tendo a Presidente respondido que só no próximo quadro de apoio. O Vereador 

Fernando Dias afirmou existir dinheiro mal aproveitado acrescentando não fazer sentido 

asfaltar metade de uma rua quando o grosso da população vive nas ruas propostas 

pelos Vereadores do PSD, considerando que estes processos deveriam estar 

articulados antes de se avançar para o projeto-obra. A Presidente respondeu dizendo 

que as ruas em questão serão asfaltadas num futuro pacote de estradas, voltando a 

afirmar que retirar a verba do troço da Meia Encosta é insuficiente para concluir os 

outros dois troços.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- A recomendação foi rejeitada, com 3 votos contra da Presidente e dos 

Vereadores do Partido Socialista, 1 abstenção do Vereador do CDS-PP e 3 votos a 

favor dos Vereadores do Partido Social Democrata, tendo a Presidente exercido 

voto de qualidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2942 - Recomendação dos Vereadores do PSD, datada de 21 de maio de 2013, no 

sentido de se incluir na Empreitada de Arruamentos – Pacote 4 a substituição da rede de 

águas e a repavimentação das duas faixas de rodagem do arruamento entre o Largo da 

Igreja e os Dois Caminhos, da freguesia da Terra Chã.---------------------------------------------- 

 

A Presidente explicou que no caso da Terra Chã, o novo reservatório de água vai 

implicar a substituição da rede pelo que meia faixa de estrada será feita após a 

substituição do reservatório tendo a Câmara Municipal decidido avançar já com a outra 

metade pois o troço estava a necessitar de intervenção, ficando o restante a cargo dos 

Serviços Municipalizados. Justificou a decisão pelo facto de num lado existirem 3 ramais 

feitos enquanto no outro existem 54 ramais. O Vereador Fernando Dias disse não 

perceber a situação. A presidente afirmou que foi uma decisão técnica e se não se 

tivesse optado por asfaltar ficavam 54 ramais em lombas. O Vereador Fernando Dias 

defendeu que toda a situação prejudica quem passa no local todos os dias, 

questionando se em termos de execução de obra não seria possível fazer tudo de uma 

vez e poupar dinheiro e afirmando que o reservatório nem daqui a um ano estará feito. A 

Presidente argumentou que a Terra Chã precisa de melhorias nas infraestruturas de 

água.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                        

 

A recomendação foi rejeitada, com 3 votos contra da Presidente e dos Vereadores 

do Partido Socialista, 1 abstenção do Vereador do CDS-PP e 3 votos a favor dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, tendo a Presidente exercido voto de 

qualidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Fora da agenda 

 
 

 
DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

Isenção de Taxas 

 

Ent. 2611 – Pedido de isenção de taxa, efetuado pela Junta de Freguesia da Sé, 

referente à ocupação da via pública com feiras da tralha, na Rua da Esperança, 

freguesia da Sé, a realizar no primeiro sábado de cada mês, até dezembro de 2013, com 

início a 6 de julho, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, 

do Regulamento Municipal de Taxas.--------------------------------------------------------------------- 

O valor da taxa a pagar é de € 270 (duzentos e setenta euros). – A Câmara Municipal, 

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

 

Suspensão/condicionamento de Trânsito  

 

Ent. 2761 – Pedido efetuado pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, com 

vista à suspensão de trânsito em parte da via pública, na Zona do Parque Industrial de 

Angra do Heroísmo, no período de 7 a 10 de junho, destinada à realização da Feira 

Agrocomercial 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, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. 

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



 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 

Pedidos de apoio 

 

Ent. 3085 - Proposta da Presidente da Câmara Municipal para atribuição de um apoio 

financeiro ao Grupo de Baile à Antiga do Posto Santo, para a promoção dos eventos 

etnográficos e pagamento das marchas e bailinhos de carnaval das Sanjoaninas 2013. 

Para autorização do órgão executivo municipal e aprovação da respetiva minuta do 

protocolo, 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 Presidente realçou que este tipo de apoio demonstra as dificuldades imensas que a 

autarquia tem com as Sanjoaninas esclarecendo que a Câmara Municipal apoia o Grupo 

em questão e este procede ao pagamento a cada marcha e bailinho. O Vereador 

Fernando Dias quis saber se posteriormente o apoio concedido pela Direção Regional 

de Turismo era devolvido à Câmara tendo a Presidente respondido que é feito um acerto 

de contas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor de 

€34 850,00 para o efeito. Mais deliberou a Edilidade aprovar a minuta do protocolo 

a celebrar com o citado Grupo.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 2553 – Comunicação do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 492, da 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição, datado de 18 de abril de 2013, solicitando 

apoio para material destinado a campismo, bem como de algumas peças de uniforme, 

orçamentado em €990,00. Propõe-se a atribuição de €200,00. 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 no valor 

de €200,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



                                        

 

Ent. 3115 – Pedido da Federação de Folclore Português, solicitando a oferta de uma 

refeição destinada a aproximadamente 160 pessoas, para um dos dias do Congresso 

Mundial de Folclore nos 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 indeferir este pedido, tendo em conta que na reunião de 21 

de maio findo, já foi atribuído um apoio consubstanciado numa refeição para cerca 

de 200 pessoas, no valor de €1 000,00.------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 6113 – Comunicação da Associação Cultural Angrajazz remetendo projeto de 

formação para 2013, tendo em vista a concessão de um apoio no valor de € 10.000. 

Propõe-se a atribuição de doze passagens aéreas no montante de € 5.789,76. 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 um apoio, 

consubstanciado na atribuição de doze passagens aéreas no valor total de €5 

789,76.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pedidos de apoio em espécie 
 
 
Ent. 3047 - Pedido de apoio da Junta de Freguesia da Sé consubstanciado na 

montagem das barracas destinadas à realização da Feira da Tralha a realizar no 

primeiro sábado de cada mês, com início a 6 de julho e fim no mês de Dezembro. 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. 3003 – Comunicação da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, datada de 

27 de maio, solicitando a cedência de estruturas diversas para a Feira Agrocomercial 

2013, que terá lugar no parque industrial de Angra do Heroísmo no período 

compreendido entre 7 e 10 de junho. 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 o seguinte: ------------------------------------------------------------- 



-Varredura mecânica nos arruamentos circundantes ao recinto antes e depois da 

realização do evento;---------------------------------------------------------------------------------------- 

-Colocação de um ecoponto;----------------------------------------------------------------------------- 

-Colocação de contentores de 800 litros;------------------------------------------------------------ 

-Recolha nos dias 7,8 e 10 de junho;------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou a Edilidade informar que os Serviços Municipalizados não têm 

cinzeiros disponíveis e que a Câmara não dispõe de grades para vedar áreas de 

estacionamento, as quais poderão ser solicitadas à Polícia de Segurança Pública. - 

 

Ent. 3113 – Pedido da Federação do Folclore Português, solicitando o transporte de 

dois carros de bois da Freguesia da Feteira e da Ribeirinha, no dia 6 de junho de 2013, 

no âmbito do Congresso Mundial de Folclore nos Açores. Mais solicitam o empréstimo 

de uma mesa e seis cadeiras, microfone e púlpito para o encerramento oficial do citado 

Congresso, no dia 10 de junho. 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 o empréstimo do material solicitado. No que se refere 

ao transporte, o mesmo não será possível, tendo em conta a proximidade das 

Sanjoaninas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fundo de maneio para as Festas Sanjoaninas 2013 
 

 
Ent. 937-  Proposta da Presidente da Câmara Municipal para a constituição de um 

fundo de maneio para as Festas Sanjoaninas 2013, para aprovação do órgão executivo, 

nos termos do n.º 2.3.4.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta, no sentido de ser 

constituído um fundo de maneio no valor de €14 000,00 destinado às Festas 

Sanjoaninas 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concurso público para adjudicação da Empreitada de Construção da Nova Escola 

de Santa Bárbara 

 

Ent. 660 – Pedido de esclarecimento efetuado pela empresa AFAVIAS. Para ratificação 

do despacho do Presidente da Câmara em exercício, aprovando a resposta ao pedido 

de esclarecimento, e que foi prestada na plataforma eletrónica. – A Câmara Municipal, 



                                        

 

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da 

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

 

No âmbito do mesmo procedimento, foram apresentadas listas de erros e omissões por 

parte de três concorrentes. Para ratificação do despacho da Presidente da Câmara que 

determinou a não-aceitação das referidas listas, nos termos do nº3 do artigo 68.º da 

LAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pela 

Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Emissão de parecer prévio – Spots publicitários Rádio Horizonte 

 

Ent. 74 – Proposta do Vereador Hugo Louro da Rosa, datada de 30 de maio de 2013, 

no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação de serviços de 

publicidade à Rádio Horizonte – Ciclone Publicações e Difusões, Lda. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias interveio para questionar a existência de mais rádios no 

concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável quanto 

à contratação do serviço em causa, no valor de €4 265,55 com IVA incluído.----------- 

A Presidente da Câmara ausentou-se da reunião no momento da discussão e 

votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedida, nos termos do artigo 

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

 

 Emissão de parecer prévio – Spots publicitários Rádio Clube de Angra 

 

Ent. 356 – Proposta da Presidente da Câmara, datada de 31 de maio de 2013, no 

sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação de serviços de publicidade 

à Rádio Clube de Angra. 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 á contratação do serviço 

em causa, no valor de €4 090,16 com IVA incluído.----------------------------------------------- 

 

Teramb – direito de superfície  

 

Ent. 3102 - Pedido da TERAMB E.M. no sentido de lhe ser cedido gratuitamente o 

direito de superfície sobre os terrenos onde se encontra implantado o Aterro 

Intermunicipal, pelo período de 30 anos, para deliberação do órgão deliberativo, sob 

proposta do órgão executivo, nos termos do artigo 53.º, n.º 2, alínea i) e artigo 64.º n.º 6, 

al. a), ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações conferidas pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias perguntou quando vai começar a obra. O Vereador Hugo 

rosa respondeu que a central de produção energética deverá arrancar em outubro ou 

novembro, estando o processo na fase final de qualificação, a que se seguem 44 dias 

para apresentação de propostas e posterior análise das mesmas. Acrescentou que se 

candidataram sete empresas tendo três sido excluídas---------------------------------------------- 

 

– A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou submeter ao órgão deliberativo 

este pedido, para autorização da oneração gratuita do respetivo imóvel mediante a 

cedência do direito de superfície, até ao valor de € 343 280 28 (trezentos e 

quarenta e três mil e vinte e oito euros), nos citados termos legais.----------------------- 

 

Transmissão das reuniões da Câmara Municipal 
 
Proposta verbal apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata no sentido 

das reuniões da Câmara Municipal deixarem de ser transmitidas “on-line”, inclusive as 

públicas e das respetivas gravações (áudio) não serem disponibilizadas no portal do 

Município. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a presente proposta.----- 

 

A Presidente tomou a palavra para dar a conhecer os resultados das deslocações a 

Cabo Verde e à Polónia. Em relação à viagem a Porto Novo, onde assinou um protocolo 

de geminação, considerou que a autarquia tem a obrigação moral de ajudar aquela 



                                        

 

comunidade salientando que o pode fazer de várias formas, tendo já proposto que o 

próximo contentor a enviar para o arquipélago seja para Porto Novo.--------------------------- 

 

Ainda em Cabo Verde, a Presidente referiu que Angra do Heroísmo foi aceite como 

membro efetivo da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa  (UCCLA), em 

reunião realizada na cidade da Praia, defendendo que Angra entrou para um patamar de 

cidades que trabalham ao mais alto nível. Referiu que são vários os parceiros comerciais 

que pagam quantias elevadas para serem parceiros deste organismo, a Presidente 

revelou ter sido abordada pela vice-prefeita de S. Salvador da Baia que mostrou 

interesse em recuperar a geminação entre as duas cidades. Sobre a UCCLA, a 

Presidente concluiu dizendo que o seu sucessor poderá capitalizar a presença do 

concelho neste organismo, necessitando para isso de ser ativo e estar presente nas 

reuniões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalmente, sobre a deslocação a Putzk, Polónia, a Presidente referiu que Angra poderá 

dar um contributo em termos de gestão autárquica a este município, revelando que o 

processo de geminação está a avançar e que existe interesse por parte da Embaixada 

daquele país em começar com voos para a Terceira a partir de Junho.------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 

 

 

_________________________________ 

 

 
 


