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No dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezassete realizou-se na Sala de

Sessões  do  edifício  dos  Paços  do  Concelho  a  reunião  extraordinária  da

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------

Pelas  09H35  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

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

                      
                     

RATIFICAÇÕES, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 3.º DA LEI N.º

47/2005, DE 29 DE AGOSTO, EM CONJUGAÇÃO COM A LEI N.º 75/2013,

DE 12 DE SETEMBRO E DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS

1. P.º 13/2015/106 – Requerimento datado de 2017/09/20, efetuado por Maria

Lisete Borges de Meneses Parreira de Bruges, residente no Caminho para

Belém, n.º 88, freguesia da Terra Chã, solicitando a prorrogação do prazo da

licença  de  construção  pelo  período  de  6  meses,  respeitante  às  obras  de

recuperação e remodelação do edifício sito na Rua da Sé, n.º 145, freguesia da

Sé. Vem acompanhado de informação da Arquiteta Municipal, tendo merecido o

seguinte  despacho:  “Como  proposto”.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(550/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

2. P.º 13/2016/106 – Requerimento datado de 2017/10/02, efetuado por  José

Luís Martins Garcia,  residente na Ribeira do Manuel Vieira, n.º 15, freguesia

de Santa Bárbara, solicitando a prorrogação do prazo da licença de construção

pelo período de 7 meses, respeitante às obras de ampliação e remodelação do

edifício sito no Caminho da Esperança, n.º 22, freguesia do Porto Judeu. Vem

acompanhado de informação da Gestão Processual, tendo merecido o seguinte

despacho:  “Como  proposto”.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(551/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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3. P.º 13/2014/63 – Requerimento datado de 2017/08/30, efetuado por Nelson

Rocha  Silva,  residente  na  Rua  do  Desterro,  n.º  44,  freguesia  de  Nossa

Senhora  da  Conceição,  solicitando  a  prorrogação  do  prazo  da  licença  de

construção  pelo  período  de  7  meses,  respeitante  às  obras  de ampliação e

remodelação do edifício sito na Ladeira Branca, n.º 9, freguesia de Santa Luzia.

Vem acompanhado de informação da Gestão Processual,  tendo merecido o

seguinte  despacho:  “Como  proposto”.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(552/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

4.  P.º  02/2005/36  –  Requerimento  datado  de  2017/09/04,  efetuado  por

Francisco Rui da Silva Costa, residente na Ribeira do Testo, n.º 81, freguesia

de  Porto  Judeu,  solicitando  a  receção  definitiva  das  obras  de urbanização,

respeitante ao 1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 2/90, sito na Ladeira

da Quinta, freguesia de Porto Judeu. Vem acompanhado dos autos de vistoria

e parecer da Arquiteta Municipal, tendo merecido o seguinte despacho: “Como

proposto”.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(553/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

5. P.º 13/2017/179 – Requerimento datado de 2017/07/27, efetuado por  Galp

Açores-Distribuição e de Combustíveis e lubrificantes, S.A., com sede na

Av.  Príncipe  do  Mónaco  (edif.Farmaçor),  6  -  Ponta  Delgada,  apresenta

documentos  para  instalação  de   um  armazenamento  de  GPL  Classe  B2,

constituído por um reservatório de 2,48 m3 no Lar de Recolhimento Jesus Maria

José “ As Mónicas ” sito na Rua da Miragaia, n.º 34 freguesia de Santa Luzia.

Vem acompanhado do parecer da Arquiteta Municipal, Relatório de inspeção do

ISQ, e Certificado de Inspeção da mesma data,  tendo merecido o seguinte

despacho:  “Como  proposto”.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(554/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

6. P.º 13/2017/54 – Requerimento datado de 2017/10/09, efetuado por Beatriz

da Silva do Rosário, residente no Caminho de Cima, n.º 73, freguesia de São
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Pedro, solicitando a autorização para ocupar a via publica com andaime pelo

período de 7 dias, junto ao prédio sito na rua de Baixo de São Pedro, n.º 7, 1.º -

fração  B,  respeitante  às  obras  de  remodelação  da  referida  fração.  Vem

acompanhado de informação do Técnico Superior, tendo merecido o seguinte

despacho:  “ Deferido”. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(555/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

 

7. Pº 13/2017/75 – Requerimento datado de 2017/10/09, efetuado por Miguel

Máximo Pita Gonçalves,  residente na rua da Pereira,  n.º  53,  freguesia  de

Santa Luzia, solicitando  autorização para ocupar a via pública com andaime

pelo período de 30 dias, junto ao prédio sito na  rua da Pereira, n.º 53 e 55,

freguesia de Santa Luzia, respeitante às obras de remodelação da habitação.

Vem  acompanhado  de  informação  do  Técnico  Superior,  tendo  merecido  o

seguinte  despacho:  “  Deferido”.  -  A Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(556/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

8. Pº 13/2016/52 – Requerimento datado de 2017/10/11,  efetuado por  Sara

Rodrigues Sieúve de Meneses,  residente na Canada do Catalão – Quinta

Nova, freguesia de São Pedro, solicitando a prorrogação do prazo da licença

de  construção  pelo  período  de  14  meses  e  meio,  respeitante  às  obras  de

recuperação e remodelação do edifício sito na Rua de São Pedro,  n.º  212,

freguesia  de  São  Pedro.  Vem  acompanhado  de  informação  da  Gestão

Processual, tendo merecido o seguinte despacho: “Defiro. Para ratificação”.- A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(557/2017/CMAH)-------------------------

9. Ent. 12547 – Pedido de averbamento de nova matricula na licença táxi nº

38,   efetuado por Manuel Fernando Pires Teixeira.  - A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente

da Edilidade.(558/2017/CMAH)--------------------------------------------------------------

4



10. Ent. 12711 – Pedido de ocupação da via pública, efetuado por  José de

Melo Silveira, com mesas e cadeiras, junto ao estabelecimento “Restaurante

Preguiça”,  sito na Rua do Porto,  freguesia do Porto Judeu, para o mês de

outubro de 2017. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(559/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

11. Ent.  12734 –  Pedido de licença especial  de ruído,  efetuado por  Vânia

Andreia Costa Silva, para o dia 4 de outubro de 2017, destinada a Dj's. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(560/2017/CMAH)------------------------

12. Ent. 12844 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pela Tecnovia,

para os dias 3 e 4 de outubro de 2017, destinada à pavimentação da Rotunda

da Sotermáquinas. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(561/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------

13. Ent. 12939 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Império

do Divino Espírito Santo da Canada de Belém, para o dia 7 de outubro de

2017, destinada a atuação de conjunto musical. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade. (562/2017/CMAH)----------------------------------------------------------------

14. Ent. 12941 – Pedido de suspensão de trânsito, efetuado por Mariana de

Freitas Prazeres Júlio Miranda de Mesquita, para o período de 9 a 18 de

outubro de 2017, no Caminho da Bela Vista, freguesia de São Pedro. -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(563/2017/CMAH)-----------------------
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15. Ent. 12995 – Pedido de ocupação da via pública,  efetuado por  José

Frederico  Pestana  Correia  Câmara,  com  mesas  e  cadeiras,  junto  ao

estabelecimento “A Barrica”, sito na Rua de São João, n.º 28, freguesia da

Sé, para o período de maio a dezembro de 2017. -  A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(564/2017/CMAH)-------------------------------------------

16. Ent. 13139 – Pedido de ocupação da via pública, efetuado por Nélia de

Lurdes Leal Ávila,  com uma roulotte, instalada na Av. Inf. Dom Henrique,

freguesia da Conceição, para o período de outubro a dezembro de 2017. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(565/2017/CMAH)----------------------

17.  Ent.  13177  –  Pedido  de  ocupação  da  via  pública,  efetuado  por

Humberto  José  Alegre  Lemos,  com  mesas  e  cadeiras,  junto  ao

estabelecimento “Bistrô do Beto”, sito na Rua da Rocha, n.º 32, freguesia da

Sé, para o período de outubro a novembro de 2017. - A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo

Presidente da Edilidade.(566/2017/CMAH)------------------------------------------

18. Ent. 13185 – Pedido de ocupação da via pública, efetuado por António

Manuel  Evangelho  da  Silva  Rosa,  com  mesas  e  cadeiras,  junto  ao

estabelecimento “Petiskaky”, sito na Praça Almeida Garret, n.º 9, freguesia

da Conceição, para o período de junho a dezembro de 2017. -  A Câmara

Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado

pelo Presidente da Edilidade. (567/2017/CMAH)-----------------------------------

19.  Ent.  13293  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pela

Comissão das Festas de Sant'Ana,  para o dia 31 de outubro de 2017,

destinada  a  Festa  de  Halloween  com  Dj.  -  A Câmara  Municipal,  por
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unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente

da Edilidade.(568/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------

20. Ent. 13311 – Pedido de suspensão de trânsito, efetuado por  Maria de

Fátima Silva Cota Matos, para o dia 14 de outubro de 2017, na Rua Direita,

freguesia  de  Sé, para  ratificação  do ato  praticado  pelo  Presidente  desta

Câmara Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(569/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

21.  Ent.  13328  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pela

Freguesia  da  Terra  Chã,  para  os  dias  30  e  31  de  outubro  de  2017,

destinada a atuação de conjuntos musicais e Tunas, no Âmbito da XXVII

Festa da Castanha. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(570/2018/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

22. Ent. 13348 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC –

Terceira Automóvel Clube, para o dia 14 de outubro de 2017, destinada a

karaoke.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(571/2017/CMAH)------------------------------------------------------------------------------

23. Ent. 13399 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Clube

Náutico de Angra do Heroísmo, para os dias 14 e 28 de outubro de 2017,

destinada a atuação de Dj e Noite de Fados. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente

da Edilidade.(572/2017/CMAH)-----------------------------------------------------------

24.  Ent.  13434  –  Pedido  de licença  especial  de  ruído,  efetuado  por  Berto

Manuel  Tavares  Ramos,  para  os dia  15 de outubro  de 2017,  destinada  a
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procissão.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(573/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

25. Ent. 12197 - Pedido da AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores,

solicitando apoio técnico e logístico para evento de comemoração do Dia do

Imigrante e Diálogo Intercultural.  -  A Câmara Municipal,  por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(574/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

26.  Ent.  10769  -  Pedido  da  Academia  do  Bacalhau  da  Ilha  Terceira,

solicitando  apoio  na cedência  do  grande  auditório  do  Centro  Cultural  e  de

Congressos de Angra do Heroísmo, bem como restante logística associada ao

congresso,  para  o  46.º  congresso  mundial  da  Academia  do  Bacalhau.  -  A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(575/2017/CMAH)-------------------------

27.  Ent.  13084  –  Pedido  da  Academia  do  Bacalhau  da  Ilha  Terceira,

solicitando apoio no transporte e montagem de uma bancada junto ao Edifício

da Casa do Povo do Porto Judeu, no dia 9 de outubro e desmontagem no dia

17, a fim de assistirem a uma tourada à corda, no âmbito da realização do “46.º

Congresso Mundial das Academias do Bacalhau”. - A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(576/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

28.  Ent.  11756  -  Pedido  da  SDEA -  Sociedade  para  o  Desenvolvimento

Empresarial dos Açores, solicitando apoio na cedência da sala da StartUp

Angra para realização de evento. -  A Câmara Municipal, por unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(577/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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29. Ent. 11045 - Pedido da Astécia - Associação Terceirense de Combate à

Insuficiência Alimentar, solicitando apoio na cedência do pequeno auditório e

três  salas  de  formação  do  Centro  Cultural  e  de  Congressos  de  Angra  do

Heroísmo  para  realização  de  evento.  -  A  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade.(578/2017/CMAH)-------------------------------------------------------------------

30. Ent. 12529 - Pedido da  Associação Cultural - Anda & Fala, solicitando

apoio financeiro para a realização da II Edição do Walk & Talk em Angra do

Heroísmo.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(579/2017/CMAH)----

31. Ent. 12996 – Pedido do Angra Iate Clube, solicitando apoio no transporte

de atletas no dia 9 de outubro, no âmbito da primeira prova do Campeonato

Regional de Vela Ligeira. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou

o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(580/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

32.  Ent.  13132  –  Pedido  da  AMI  –  Assistência  Médica  Internacional,

solicitando apoio no transporte de material escolar que se encontra na fragata

atracada no Porto Militar da Praia da Vitória, destinado ao Centro Porta Amiga

de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(581/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

33. Ent. 12942 – Pedido de  Mariana de Freitas Prazeres Júlio Miranda de

Mesquita,  solicitando o empréstimo de sinais de trânsito, tendo em vista os

trabalhos de consolidação de um muro,  no prédio sito no Caminho da Bela

Vista – São Pedro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(582/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------
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34. Ent. 12530 – Pedido da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da

Silva Ribeiro, solicitando a colaboração no transporte de três vitrines e mesas,

da biblioteca para o Centro Cultural e de Congressos no dia 2 de outubro. - A

Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(583/2017/CMAH)-------------------------

35.  Ent.  10424  –  Pedido  da  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Angra  do

Heroísmo,  solicitando  apoio  para  um  conjunto  de  iniciativas  a  realizar  no

âmbito  das  comemorações  do  “Dia  Mundial  da  Pessoa  com  Doença  de

Alzheimer”.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo  praticado  pelo  Presidente  da  Edilidade.

(584/2017/CMAH)---------------------------------------------------------------------------------

36. Int. 2906 – Listagem das adjudicações de aquisição de bens e serviços

autorizadas pelo Presidente do órgão executivo. -  A Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da

Edilidade. (585/2017/CMAH)------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada a reunião, pelas dez horas e quinze minutos 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, 24 de outubro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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