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No dia sete de outubro 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 nove horas e trinta minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a 

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

 

 

Os trabalhos tiveram início com a aprovação de atas de reuniões anteriores.---- 

 

Sobre a ata n.º 10, o Vereador Fernando Dias recomendou uma alteração no 3º 

parágrafo, página quatro, para “recompondo o saldo, constata-se que em vez de ser 298 

mil negativos são 148 mil euros de saldo negativo”. Depois, no final da mesma página 

propôs alterar para “ contudo, em 2006, o saldo apresentado é positivo, não obstante a 

Câmara transferiu 500 mil euros, correspondentes aos anos de 2005 e 2006”. Na página 

5, 3.º parágrafo, apresentou uma dúvida e sugeriu que a frase passasse a incluir “porque 

o saldo é afetado “.--------------- 

 

A ata n.º 10 foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 

 

A ata n.º 18 aprovada com as abstenções dos elementos que não estavam 

presentes e os votos favoráveis dos que estavam presentes na reunião em causa.-

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre a ata n.º 19, página 3, entrada “Parecer prévio não vinculativo ampliação do Largo 

da Igreja – Junta de Freguesia da Terra Chã” o Vereador Fernando recomendou 

acrescentar um parecer “positivo” da arquiteta. ------------------------ 

 

Ainda sobre este tema, o Vereador Fernando Dias lembrou que nessa reunião pediu 

esclarecimentos e não lhos foram dados, pelo que perguntou se seria possível ter 

acesso ao projeto. ---------------------------------------------------------------- 

 



A ata n.º 19 aprovada com as abstenções dos elementos que não estavam 

presentes e os votos favoráveis dos que estavam presentes na reunião em causa.-

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A ata n.º 20 foi aprovada com as abstenções dos elementos que não estavam 

presentes e os votos favoráveis dos que estavam presentes na reunião em causa.-

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quanto à ata n.º 22, página 3, assunto “3.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do 

Plano de 2013 da Câmara Municipal”, 2.º parágrafo, o Vereador Fernando Dias chamou 

a atenção que deve ler-se “A Presidente tomou a palavra para explicar que a revisão 

proposta visa a transição entre rubricas”. --- 

 

No 3.º parágrafo, página 4, deve ler-se “a Presidente disse ter questionado à junta se se 

importava de fazer delegação de competências eles tratariam da demolição, pedido que 

foi aceite”.------------------------------------------------------------- 

 

A ata n.º 22 foi aprovada com as abstenções dos elementos que não estavam 

presentes e os votos favoráveis dos que estavam presentes na reunião em causa.-

------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de esclarecimentos, a Presidente informou que Angra do Heroísmo recebeu 

o galardão de Autarquia Mais Familiarmente Responsável, com palma, por se tratar do 

quinto ano consecutivo que lhe é atribuída tal distinção, sendo que a cerimónia de 

entrega terá lugar em Novembro.----------------------------------- 

 

Em seguida informou que a Casa dos Açores no Rio de Janeiro tinha apontado 3 de 

Outubro para a deslocação da comissão das Sanjoaninas àquela cidade, mas 

entretanto, comunicaram à autarquia que, de 19 a 21 de Outubro, irão levar a cabo um 

fim-de-semana cultural e questionaram se não queriam fazer coincidir a deslocação com 

o evento. A Presidente referiu não se sentir confortável com a data devido ao facto de já 

se terem realizado as eleições autárquicas, pelo que falou com o Presidente eleito que 

lhe disse que não tentasse adiar porque mesmo em Novembro não seria certa a 

possibilidade de se poder deslocar ao Brasil. A Presidente recordou ter falado com o 

Vereador António Ventura que na altura lhe disse para não atrasar a deslocação. 



                                        

 

Perante isto, pelo facto de existir um compromisso assumido e da comissão ainda ter 

saldo do ano transato para passagens na TAP, a Presidente vai tentar deslocar-se ao 

Rio de Janeiro, reforçando que o irá fazer por ter sido essa a indicação que recebeu.-----

---------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente aproveitou ainda para referir que em reuniões tidas com agentes de 

viagens do continente foi-lhe dito que estarão disponíveis cerca de 800 lugares para as 

Sanjoaninas e que no Rio de Janeiro vão tentar conseguir algo parecido. A Presidente 

informou ainda o Executivo que no dia 9 de Outubro seria apresentado o tema e cartaz 

das Sanjoaninas 2014.----------------------------- 

 

Por fim, a Presidente referiu que seria retomado o Roteiro Cultural das Freguesias e que 

já estava a ser preparada a Temporada de Teatro.--------------- 

 

Período antes da Ordem do Dia 

 

O Vereador Fernando Dias recordou o pedido que fez para ter acesso às contas das 

Sanjoaninas 2013. A Presidente disse ter tomado nota do pedido e que mal as receba as 

fará chegar aos vereadores, realçando que esse documento é um fecho de contas 

relativo e que, devido ao facto de existir um centro de custos, existem lá valores 

imputados que normalmente não estavam, de que deu exemplo as horas do pessoal da 

Câmara. O Vereador Fernando Dias lembrou que há muito tempo pedia para que fosse 

feito assim. --------------- 

 

O Vereador Fernando Dias fez também um pedido para que as floreiras das ruas da 

cidade continuassem a ser cuidadas, referindo que se encontravam mirradas.---------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



Período da Ordem do Dia 

 

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
 
 

Suspensão/condicionamento de Trânsito 

 

Ent. 5453 – Pedido efetuado por Mário Jorge do Rego Barbosa, com vista à suspensão de 

trânsito, em diversos arruamentos da freguesia de Santa Luzia, no dia 12 de outubro de 2013, das 

20:00 às 22:00 horas, destinada realização de uma procissão de velas, em Honra de Nossa Senhora 

de Fátima, 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 do parecer favorável da Policia de Segurança Pública, bem 

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

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

----------------------- 

 

Licença Especial de Ruído 

 

Ent. 5435 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, efetuado por Tatiana de Fátima da 

Silva Matos, 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.-------- 

 

 

Ocupação da via pública 

 

Ent. 5411 – Pedido de ocupação da via pública, numa área de 3 m2, efetuado pela Escola Básica e 

Secundária Tomás de Borba, destinada a realização de uma feira da tralha, no dia 19 de outubro 

de 2013, na Rua da Palha, freguesia da Sé, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 

1 do artigo 8.º do Código de Posturas Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 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.----------------------------------------------------- 



                                        

 

O presente pedido encontra-se instruído com parecer favorável do Diretor do Departamento da 

Unidade de Urbanismo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------

------------------------------------------------ 

 

Ent. 5459 – Pedido de ocupação da via pública, numa área de 25 m2, efetuado pelo Centro 

Infantil de Angra do Heroísmo – Colégio “O Baloiço”, destinada a colocação de uma carpete, 

com vista à comemoração do Dia Mundial da Música, no dia 16 de outubro de 2013, no Alto das 

Covas, freguesia da Sé, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do 

Código de Posturas Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 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.----------

----------------------------------------------------------- 

O presente pedido encontra-se instruído com parecer favorável do Diretor do Departamento da 

Unidade de Urbanismo.--------------------------------------------------  

Solicita ainda a isenção da taxa, referente à ocupação da via pública em causa, 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 €22,50 (vinte e dois euros e cinquenta cêntimos). – Após a saída da 

ordem de trabalhos, o requerente enviou uma comunicação à Câmara Municipal a pedir à 

anulação deste pedido, pelo que o mesmo se considera sem efeito.-----------------------------------

---------------- 

 

Ent. 5368 – Pedido de ocupação da via pública, com a instalação de duas tendas, numa área de 60 

m2, efetuado pela ASTECIA – Associação Terceirense de Combate à Insuficiência 

Alimentar/Banco Alimentar Contra a Fome da Terceira, destinada à comemoração do Dia 

Mundial da Alimentação, com uma ação de informação/formação, para confeção de alimentos a 

baixo custo, no dia 16 de outubro de 2013, no Alto das Covas, freguesia da Sé, para autorização 

do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Código de Posturas Municipais, 

conjugado com a alínea a) do n.º 5 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.----------------------------------------------------- 

O presente pedido encontra-se instruído com parecer favorável do Diretor do Departamento da 

Unidade de Urbanismo, com a ressalva de ser deixado um espaço livre, entre as tendas e a estrada, 

de pelo menos, 3 metros. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido, nos 

termos do parecer técnico.------------------------------------------------------------------------------ 

 



DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

  

 

Pedidos de Isenção de pagamento de taxas 

 

Pº 13/2013/106 - Requerimento datado de 19 de Setembro do corrente ano, de Filipe 

José de Medeiros Faria Ribeiro, residente em Largo de São Bento, nº 15-2º Dto., 

freguesia de São Bento, 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 263,40 € (duzentos e sessenta e três euros e quarenta cêntimos), devida pela 

emissão do alvará de construção, referente às obras de substituição da cobertura e de 

caixilharias do edifício sito na Rua Dr. Henrique Brás, nº 20, freguesia da Conceição. 

Encontra-se munido de pareceres do Arquiteto Municipal e do Diretor do Departamento.-

--------------- 

 

O Vereador Fernando Dias alertou para o facto deste pedido poder colidir com o 

regulamento do período de gestão, pois o documento em causa diz que pode ser 

aprovado o todo ou em parte. A Presidente concordou que o assunto poderia ser 

considerado um apoio, O Vereador Fernando Dias concordou.------- 

 

Este assunto foi retirado, devendo o mesmo ser reagendado na primeira reunião 

do próximo executivo.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

Não havendo outros assuntos a tratar, o 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, 7 de outubro de 2013. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

A colaboradora que lavrou a minuta, 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 


