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No dia 27 de Junho de 2011, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 
 

Após saudação a Presidente começou por perguntar aos Vereadores presentes se 
tinham alguma questão a colocar.------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Artur Lima tomou a palavra. Depois de cumprimentar os presentes, 
começou por manifestar o seu agrado pela escolha das papeleiras que foram instaladas 
na cidade, bem como a localização das mesmas, fazendo ainda referência à não 
conclusão do processo. De seguida, saudou a Presidente pela forma como decorreram 
as festas Sanjoaninas, dando nota da prestação positiva do Presidente da Comissão, 
colocando ênfase no entendimento e no diálogo.------------------------------------------------------ 
 
A Presidente começou por dizer que o processo de colocação das papeleiras teve início 
a nove de Junho e que ainda não foi concluído devido a uma interrupção no período das 
Sanjoaninas. Informou que o trabalho feito pelos Serviços Municipalizados na colocação 
destas já foi concluído nas artérias principais. Acrescentou, ainda, que os cinzeiros 
serão pintados e reparados.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobre as Sanjoaninas, afirmou estarem todos de parabéns pela forma como decorreram 
as festas e pela forte adesão do público às mesmas. Considerou de forma positiva o 
facto da vertente financeira das festas ser gerida pela Culturangra. A Presidente referiu 
de seguida a aproximação das Sanjoaninas às outras ilhas, nomeadamente através da 
divulgação que, disse, já se ter feito sentir o ano passado e mais ainda este ano. 
Ressalvou algumas iniciativas da Comissão, como o inquérito prévio feito à população 
antes da elaboração do programa e o recrutamento e desempenho de cerca de vinte 
voluntários, para além dos que integram a Comissão, a convite desta.------------------------- 
 
A Presidente fez, ainda, referência à primeira organização da Feira de São João pela 
Tertúlia Tauromáquica Terceirense e há necessidade de avaliação da mesma para 
renovação ou não do contrato estabelecido. ----------------------------------------------------------- 
 
Informou os Vereadores da existência de um assunto fora da agenda, um pedido de 
apoio da Irmandade do Divino Espírito Santo, da Rua de Baixo de São Pedro, solicitando 
a cedência de um terreno camarário, tendo em vista a realização das actividades 
festivas no período de dez a vinte e três de Julho. Deu indicação de que no seguimento 
da averiguação que foi feita chegou-se à conclusão de que se trata de um terreno de 



domínio privado e que não há lugar à cobrança de taxas. Disse, ainda, que o pedido 
remonta ao mês de Janeiro e que dispõe da informação de que a construção do coreto 
estará concluída antes do início das festividades e de que na sua opinião não faria 
sentido a cedência do terreno, visto o mesmo ser para a colocação de um coreto. Deu 
nota de que mesmo sendo o terreno do domínio privado tinha de vir a deliberação de 
Câmara, pedindo o agendamento para posterior avaliação por todos.-------------------------- 
 
O Vereador Luís Brasil interveio para manifestar a sua satisfação pela forma como 
decorreram as Sanjoaninas, realçando o número de visitantes presentes na ilha e no 
concelho, designadamente a comunidade emigrante, os grupos de outras ilhas e do 
continente, fazendo votos da continuação nos mesmos resultados no futuro. O Vereador 
deu ainda destaque às actividades desportivas, dando conta de uma renovação nas 
festas, afirmando ser este o caminho ideal a prosseguir. ------------------------------------------- 
 
O Vereador Fernando Dias interveio para relembrar algumas das questões da última 
reunião, como o abaixo-assinado da Escola da Conceição.---------------------------------------- 
 
A Presidente deu conta de que iria saber sobre o ponto da situação.---------------------------- 
 
O Vereador Artur Lima tomou a palavra para relembrar o ofício enviado à Secretaria 
Regional da Educação, recomendando o seu reenvio. A Presidente disse que a 
Secretaria já tem conhecimento do seu teor, mas que poderia reenviar.------------------------ 
  
O Vereador Fernando Dias assentiu, dando nota da segunda questão, relacionada com 
o subsídio atribuído ao Império de São Carlos e à diferença do financiamento do ano 
passado em relação ao corrente.-------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente alegou não ter tido tempo para confirmar.--------------------------------------------- 
 
O Vereador Fernando Dias passou ao próximo ponto relacionado com pedidos de 
entidades para financiamento de actividades de interesse municipal, candidaturas feitas 
em Setembro de 2010 e Janeiro de 2011.--------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente informou que as de 2011 foram deliberadas na última reunião de Câmara e 
que agora é que vão ser comunicadas as deliberações, visto ainda não ter havido tempo 
útil para o fazer.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador questionou em relação às de Setembro de 2010, se já foram todas 
apreciadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente respondeu que algumas já foram incluídas no orçamento deste ano, mas 
que já foram todas apreciadas para serem discutidas numa próxima reunião de 
Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Artur Lima dirigiu uma questão ao Vereador Francisco Cota Rodrigues em 
relação ao abastecimento de água no Porto Martins, dando conta dos relatos de 
algumas pessoas sobre problemas com falta de pressão, desde Junho, numa 
determinada zona e que ultimamente não tem havido praticamente água. Deu nota de 
uma queixa e da visita de um piquete e do facto de o mesmo ter dito que o assunto ser 
da responsabilidade de Angra do Heroísmo e que os funcionários do concelho já tinham 
estado na freguesia. Informou ainda que no dia anterior já havia pressão na água, no 
entanto gostaria de saber de quem é a responsabilidade, já que metade da Canada das 
Vinhas é de Angra e a outra é da Praia.------------------------------------------------------------------ 



                                        

 

 
O Vereador Cota Rodrigues afirmou que Angra fornece a água, mas que as redes, os 
reservatórios e o sistema de desinfecção são da Praia Ambiente, na Praia da Vitória.----- 
 
A Presidente interveio e disse poder tratar-se de uma ruptura na rede.------------------------- 
 
O Vereador Francisco Cota Rodrigues referiu que mesmo que seja, não deve ser na 
rede de Angra, sublinhando que o fornecimento é feito por Angra e a gestão pela Praia.-- 
 
O Vereador Artur Lima questionou se não há uma gestão conjunta. A Presidente 
respondeu que sim, na medida do que já havia sido esclarecido.--------------------------------- 
 
O Vereador Francisco Cota Rodrigues nomeou o caso semelhante dos Altares, em que 
a água vem dos Biscoitos, sendo a gestão assegurada pelos Serviços Municipalizados 
de Angra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Artur Lima levantou outra questão relacionada com a boca-de-incêndio da 
Associação Cristã da Mocidade (ACM), a propósito de uma informação sobre a mesma 
dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. Deu nota de ter sido informado de 
que a boca-de-incêndio da ACM não tinha água.------------------------------------------------------ 
 
A Presidente interveio dizendo que a boca tinha água, só que não estava aberta.----------- 
 
O Vereador Francisco Cota Rodrigues sublinhou que os bombeiros têm uma chave para 
as abrir, que foi distribuída aos mesmos.---------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente avançou que a situação foi averiguada, levantando a possibilidade de os 
Serviços fecharem as bocas, aquando da realização de intervenções na rede, como 
disse ser o caso da Canada dos Folhadais e na Terra Chã. Sublinhou que os Bombeiros 
dispõem de um kit com as várias chaves para as bocas-de-incêndio. Disse, ainda, que 
os Serviços Municipalizados estão a fazer, de momento, uma averiguação sobre as 
razões dessa situação ter acontecido. Relembrou que de facto a boca-de-incêndio 
estava fechada e que foi aberta depois pelo piquete dos Serviços. Alertou para o facto 
de haver outras bocas-de-incêndio disponíveis nas imediações. Concluiu que foi pedido 
uma averiguação conjunta com a Associação de Bombeiros de Angra do Heroísmo para 
serem avaliadas as circunstâncias em que tal ocorreu, de modo a que não se repita. Deu 
ainda conta que os bombeiros só chamaram os serviços da protecção civil, depois de 
esgotarem os recursos de água dos seus auto-tanques. Sublinhou finalmente a 
importância da avaliação para compreender se é necessário introduzir novos 
procedimentos por parte dos bombeiros, nomeadamente verificar a priori o 
funcionamento das bocas-de-incêndio. ------------------------------------------------------------------ 
 
O Vereador Artur Lima disse não ter conhecimento de que os bombeiros tivessem o kit 
de chaves, acrescentando que recebeu queixas de que a boca-de-incêndio não tinha 
água e de que haviam outras sem água, pedindo o devido esclarecimentos sobre a 
situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente afirmou ter confirmado que a responsabilidade da manutenção das bocas-
de-incêndio é dos bombeiros e informando que já foi pedida uma reunião com a  
respectiva Associação. Disse ainda que já aconteceram outros incidentes semelhantes 
como é o exemplo da Fanfarra.----------------------------------------------------------------------------- 



 
O Vereador Artur Lima sugeriu e considerou importante a elaboração de um protocolo 
que esclareça a definição das competências e responsabilidades. ------------------------------ 
 
A Presidente disse que foram detectados abusos graves da água das bocas-de-incêndio 
quando elas estavam abertas. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Fernando Dias interveio para questionar se os bombeiros não tinham o 
referido kit na situação em causa. A Presidente e o Vereador Cota Rodrigues 
responderam que o kit foi entregue há alguns anos. ------------------------------------------------- 
 
A realização de uma inspecção a todas as bocas-de-incêndio com os Serviços 
Municipalizados foi a sugestão feita pelo Vereador Fernando Dias. O Vereador Francisco 
Cota Rodrigues referiu que essa inspecção é feita com alguma periodicidade. --------------  
 
A Presidente referiu que o objectivo é as bocas-de-incêndio estarem abertas, mas que 
devido a algumas questões pontuais, como abusos e neste caso obras, precisam de 
permanecer fechadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os Vereadores Artur Lima e Fernando Dias apontaram  para a necessidade desse kit 
estar sempre presente no carro dos bombeiros.------------------------------------------------------- 
 
A Presidente deu conhecimento sobre a situação do abaixo-assinado da Escola da 
Conceição, informando que o mesmo foi reencaminhado para reunião de Câmara pela 
própria, mas para uma pasta do computador que não estava a funcionar. Sugeriu a 
inclusão deste assunto na agenda, bem como o da Irmandade do Divino Espírito Santo 
de São Pedro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De seguida, deu-se lugar à discussão e votação das deliberações diversas agendadas 
para a reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

 

 Selos de Residente 

 

Ent. 3198 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Manuel Maria 

Henriques Alves, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado 

com a alínea u) do n.º 1 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. ----------------------------------------------------------------- 

 



                                        

 

Ent. 3201 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Gina Raquel Soares 

Moura, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do Regulamento 

das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado com a alínea 

u) do n.º 1 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 3244 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Sérgio Fernando 

Lopes Martins, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado 

com a alínea u) do n.º 1 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. ----------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 3237 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por Francisco Jorge 

Rocha de Oliveira, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado 

com a alínea u) do n.º 1 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. ----------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 3194 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por Maria Gabriela 

Carrilho Amaral, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 11.º do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado de Angra do Heroísmo, conjugado 

com a alínea u) do n.º 1 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. ----------------------------------------------------------------- 

 

 Licença Especial de Ruído 

 

Ent. 3096 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a festividades 

públicas, efectuado pela Junta de Freguesia do Porto Judeu, para autorização do órgão 

executivo, nos termos do artigo 27.º, n.º 1 do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, 

de 30 de Junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------ 



 

Ent. 3138 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a festividades 

públicas, efectuado por Cesário Alberto Ferreira Pamplona, para autorização do órgão 

executivo, nos termos do artigo 27.º, n.º 1 do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, 

de 30 de Junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------ 

 

O Vereador Fernando Dias referiu que os dados constantes da entrada não eram os 

mesmos dos ficheiros. A Presidente deu conta de que o anexo não estava correcto e 

que seria substituído.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ent. 3203 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a tourada à 

corda, efectuado por Ruben Manuel Silveira e Melo Leal, para autorização do órgão 

executivo, nos termos do artigo 27.º, n.º 1 do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, 

de 30 de Junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.------ 

 

 Ocupação da Via Pública 

 

Ent. 3090 – Pedido de ocupação da via pública, efectuado por João Manuel Ourique 

Ribeiro, destinada a festividades públicas, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

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

 

Ent. 3008 – Pedido de ocupação da via pública, efectuado por João Paulo Ferreira 

Costa, destinada a festividades públicas, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

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

 

Ent. 2897 – Pedido de ocupação da via pública, com uma roulotte, destinada a venda 

ambulante de bebidas e alimentos, nos Portões de São Pedro, efectuado por Delmindo 

Manuel Azevedo Morais, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

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

 

Ocupação da Via Pública com Isenção de Taxas 

 

Ent. 3218 – Pedido efectuado pela RTP - Açores, destinado a ocupação do domínio 

público municipal da Praça Velha, freguesia da Sé, nos dias 21 e 22 de Junho de 2011, 

para emissão de dois programas televisivos, por ocasião das Festas Sanjoaninas 2011, 

bem como a isenção das taxas pela referida ocupação, para ratificação do acto 

praticado pela Senhora Presidente da 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, assim como 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, e 

ainda nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o acto praticado pela Presidente do 

órgão executivo e deliberou a isenção da taxa devida. ----------------------------------------- 

 

A Presidente esclareceu que a ratificação é referente à ocupação e não à isenção da 

taxa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Suspensão de Trânsito 

 

Ent. 3133 – Pedido efectuado por João Manuel Bettencourt Machado Pires, com vista à 

suspensão de trânsito, no dia 3 de Julho de 2011, destinada à realização de uma 

procissão, na Estrada Regional n.º 1 – 1ª, freguesia do Porto Judeu, 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

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

 

Ent. 3090 – Pedido efectuado por João Manuel Ourique Ribeiro, com vista à suspensão 

de trânsito, no período compreendido entre o dia 2 e 8 de Julho de 2011, destinada à 

realização das festas em honra de Santo António, na Serra, freguesia da Ribeirinha, 



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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

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

 

Ent. 3092 – Pedido efectuado por Marco Paulo Martins Alves, com vista à suspensão de 

trânsito, no período compreendido entre o dia 15 e 17 de Julho de 2011, destinada à 

realização das festividades públicas, na Grota do Medo, freguesia do Posto 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. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

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

 

 

Ent. 3207 – Pedido efectuado por Roberto Carlos da Costa Silveira, com vista à 

suspensão de trânsito, no período compreendido entre o dia 12 e 19 de Agosto de 2011, 

destinada à realização das festas em honra de Santo António, no Porto, freguesia de 

São Mateus da Calheta, 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. - A Câmara 

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

 

 

 Cartão de estudante 

 

Ent. 3079 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte inter-

parques, efectuado por Soraia de Cassia Lemos Ferreira. - A Câmara Municipal, por 

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

 

 
DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 
 

 Projectos de Arquitectura 

 

Processo n.º 01/2009/83 – Requerimento datado de 18 de Março, do corrente ano, de 

Ilídio da Rocha de Melo & Ca. Lda., residente na Rua do Galo, n.º 32 a 34, freguesia 

de Conceição, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 3, do artigo 20.º do 



                                        

 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, referente ao aditamento ao projecto para construção de 

armazém, no prédio sito na Ponta Nova, n.º 69, freguesia da Feteira. Encontra-se 

munido de pareceres favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e 

Gestão Urbanística e do Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do 

Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este projecto, nos 

termos dos pareceres técnicos.------------------------------------------------------------------------ 

 

Processo n.º 01/2009/232 – Requerimento datado de 29 de Agosto de 2009, de Casa do 

Povo dos Altares, residente Ao Lugar, n.º 35, freguesia de Altares, para decisão do 

órgão executivo, nos termos do n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 

referente ao projecto para construção de reconstrução e ampliação da sede, no prédio 

sito Ao Lugar, n.º 35, freguesia dos Altares. Encontra-se munido de pareceres favoráveis 

do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e do Director do 

Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este projecto, nos termos dos pareceres técnicos.-------------- 

 

 Licenciamentos 

 

Processo n.º 13/2011/5 – Requerimento datado de 7 de Abril, do corrente ano, de João 

Martins Borges, residente no Caminho da Vila, n.º 45, freguesia de Porto Judeu, para 

decisão do órgão executivo, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 

referente à alteração do Alvará de Loteamento  n.º 32/87 do prédio sito no Caminho da 

Vila, freguesia do Porto Judeu. Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Chefe 

da Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e do Director do 

Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este licenciamento, nos termos dos pareceres técnicos. ----- 

 

Processo n.º 01/2011/4 – Requerimento datado de 08 de Junho, do corrente ano, de 

João Manuel Garcia da Costa e Carla Cristina Bento Ferreira Costa, residente na 

Rua Pe. Joaquim Borges Meneses, n.º 46, freguesia de São Bartolomeu, para decisão 

do órgão executivo, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 



Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 

referente à construção da moradia no prédio sito na Rua Pe. Joaquim Borges Meneses, 

freguesia de São Bartolomeu. Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Chefe da 

Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e do Director do 

Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este licenciamento, nos termos dos pareceres técnicos. ----- 

 

Processo n.º 01/2010/75 – Requerimento datado de 14 de Junho, do corrente ano, de 

Lénio Rui Romeiro da Cunha, residente no Rochão da Cruz, n.º 87, freguesia da Vila 

de São Sebastião, para decisão do órgão executivo, nos termos do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, referente à remodelação e ampliação da moradia sita na Rua 

da Igreja, n.º 7, freguesia da Vila de São Sebastião. Encontra-se munido de pareceres 

favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e do 

Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou este licenciamento, nos termos dos 

pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Processo n.º 13/2011/38 – Requerimento datado de 17 de Junho, do corrente ano, de 

Fernando Emílio de Ávila Vieira de Castro, com residência na Rua Diogo Teive, n.º 

16, freguesia de São Pedro, para decisão do órgão executivo, nos termos da alínea d), 

do n.º 2, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, referente ao pedido para 

pintar o alçado principal do edifício sito na Rua de São João, n.ºs 86 e 88, freguesia da 

Sé. Encontra-se munido de parecer favorável da Direcção Regional da Cultura e parecer 

do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou este licenciamento, nos termos do parecer 

da Direcção Regional da Cultura e do técnico municipal. ------------------------------------- 

 

Processo n.º 21/2011/106 – Requerimento datado de 14 de Junho, do corrente ano, de 

Walter Diego Martin, com residência na Rua de Santo Espírito, n.º 94, freguesia da 

Conceição, para decisão do órgão executivo, nos termos da alínea d), do n.º 2, do artigo 

4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, referente ao pedido para pintar o edifício sito na Rua de 

Santo Espírito, n.º 94, freguesia da Conceição. Encontra-se munido de parecer favorável 



                                        

 

da Direcção Regional da Cultura e parecer do Chefe da Divisão da Unidade de 

Planeamento e Gestão Urbanística. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou 

este licenciamento, nos termos do parecer da Direcção Regional da Cultura e do 

técnico municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Ocupação da via pública 

 

Processo n.º 13/2011/38 - Requerimento datado de 17 de Junho, do corrente ano, de 

Fernando Emílio de Ávila Vieira de Castro, com residência na Rua Diogo Teive, n.º 

16, freguesia de São Pedro, para decisão do órgão executivo, nos termos da alínea b), 

n.º 7, artigo 64º, da Lei das Autarquias Locais, referente à ocupação da via pública numa 

área de 10,00 m2, por um período de 5 dias, na Rua de São João, n.ºs 86 e 88, 

freguesia da Sé, para pintura da fachada principal do edifício. Encontra-se munido de 

parecer condicionado do Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do 

Território, quanto ao pedido de ocupação da via pública, no sentido de ficar 

salvaguardada a passagem de peões e viaturas, em segurança e no pressuposto do 

licenciamento prévio, nos termos da informação do Chefe da Divisão da Unidade de 

Planeamento e Gestão Urbanística exarada no pedido de pintura e constante da secção 

de licenciamento desta agenda. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou 

este pedido, nos termos do parecer técnico. ------------------------------------------------------- 

 

Processo n.º 13/2011/106 - Requerimento datado de 14 de Junho, do corrente ano, de 

Walter Diego Martin, com residência na Rua de Santo Espírito, n.º 94, freguesia da 

Conceição, para decisão do órgão executivo, nos termos da alínea b), n.º 7, artigo 64º, 

da Lei das Autarquias Locais, referente à ocupação da via pública numa área de 23,00 

m2, por um período de 4 dias, na Rua de Santo Espírito, n.º 94, freguesia da Conceição, 

para pintura do edifício. Encontra-se munido de parecer condicionado do Director do 

Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território, quanto ao pedido de 

ocupação da via pública, no sentido de ficar salvaguardada a passagem de peões e 

viaturas, em segurança e no pressuposto do licenciamento prévio, nos termos da 

legislação em vigor e exarada no pedido de pintura constante da secção de 

licenciamento desta agenda. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido, nos termos do parecer técnico. ------------------------------------------------------------- 

 



Processo n.º 01/2010/289 - Requerimento datado de 16 de Junho, do corrente ano, de 

Isabel Maria Sousa Correia, com residência na Rua da Guarita, n .º 57, freguesia da 

Conceição, para decisão do órgão executivo, nos termos da alínea b), n.º 7, artigo 64º, 

da Lei das Autarquias Locais, referente à ocupação da via pública numa área de 11,00 

m2, por um período de 7 dias, na Rua da Guarita, n.º 57, freguesia da Conceição, para 

substituição e alteração da cobertura do edifício. Encontra-se munido de parecer 

condicionado do Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território, 

quanto ao pedido de ocupação da via pública, no sentido de ficar salvaguardada a 

passagem de peões e viaturas, em segurança. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido, nos termos do parecer técnico. -------------------- 

 

 Isenção de pagamento de taxa 

 

Processo n.º 01/2010/289 - Requerimento datado de 16 de Junho, do corrente ano, de 

Isabel Maria Sousa Correia, residente na Rua da Guarita, n.º 57, freguesia da  

Conceição, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 2, artigo 5º, do 

Regulamento Municipal de Taxas, a isenção do pagamento, no todo ou em parte, da 

taxa devida pela ocupação da via pública e alvará de construção para proceder às obras 

de substituição e alteração da cobertura do edifício sito  na Rua da Guarita, n.º 57, 

freguesia da Conceição. Encontra-se munido de pareceres do Chefe da Divisão da 

Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e Director do Departamento de 

Sustentabilidade e Gestão do Território, quanto ao pedido de isenção da taxa devida 

pela ocupação da via pública e alvará de construção. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou isentar em 50% as taxas em causa, nos termos dos 

pareceres técnicos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente referiu que nestes casos o normal é uma redução da taxa em cinquenta 

por cento, por se situar na zona classificada de Angra, nos termos do previsto no 

regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                       Emissão de parecer referente à extracção de inertes 

 

Processo n.º 21/2011/57 - Requerimento datado de 4 de Maio, do corrente ano, de 

Direcção Regional de Apoio ao Investimento e competitividade com sede na Praça 



                                        

 

Gonçalo Velho, n.º 3, Concelho de Ponta Delgada, para decisão do órgão executivo, nos 

termos da alínea c), do n.º 6, do artigo 29.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

12/2007/A, de 5 de Junho referente ao pedido de emissão de parecer quanto à 

localização de exploração de massas minerais, requerido naquela entidade pela Firma 

Açorbuild – Indústria e Engenharia, Lda. na Estrada da Achada – Cinco Picos, freguesia 

da Vila de São Sebastião. Encontra-se munido de parecer favorável do Chefe da Divisão 

da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e do Director do Departamento de 

Sustentabilidade e Gestão do Território. – A Câmara Municipal, por maioria, com 6 

votos a favor da Presidente, dos Vereadores do PS e dos Vereadores do PSD e 1 

voto contra do Vereador do CDS-PP, deliberou emitir parecer favorável, nos 

termos dos pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Vereador Fernando Dias pediu para consultar o parecer. A Presidente informou que 

só há pronunciamento em relação ao PDM, explicando a zona localizada no documento. 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues esclareceu que se trata de uma pedreira. ----------- 

 

O Vereador Luís Brasil perguntou se havia alguma incompatibilidade no que concerne a 

questões relacionadas com água, questão também levantada pelo Vereador Artur Lima, 

sobre a localização da extracção de inertes. A Presidente deu conta de que os 

Vereadores estariam a falar de uma zona diferente e os mesmos assentiram, explicando 

a localização referente a esta entrada e dando conta da lei e do parecer positivo.----------- 

 

 Circulação de veículos pesados 

 

Processo n.º 21/2011/91 - Requerimento datado de 7 de Junho corrente, da Somague – 

Ediçor Engenharia, S.A., com sede no Cambalim, freguesia de São Bento, para 

decisão do órgão executivo, nos termos da alínea f), n.º 2, artigo 64º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, referente ao pedido de circulação de dois veículos pesados no 

percurso entre o estaleiro sito no Cambalim, freguesia de São Bento e a Guarita, 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição, até 6 de Abril de 2012, para a obra de 

Ampliação do Quartel de Bombeiros de Angra do Heroísmo. Encontra-se munido de 

parecer favorável do Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do 

Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido, nos 

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



 

O Vereador Artur Lima perguntou se o pedido era para o Quartel dos Bombeiros. A 

Presidente respondeu afirmativamente. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

 

  Pedidos de Apoio 

 

Ent. 3241 – Carta de dois professores da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, 

solicitando apoio na deslocação e participação de André Gunko, aluno daquela escola, 

no Festival “International Summer Academy for Young Artist” na Alemanha, entre 7 e 18 

de Julho do ano em curso. Para apreciação do órgão executivo municipal, nos termos 

das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei das Autarquias Locais. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, deliberou conceder o apoio consubstanciado na 

atribuição de uma passagem aérea Terceira-Lisboa-Munique.------------------------------- 

 

A Presidente questionou os Vereadores presentes sobre o conhecimento do pedido de 

apoio. Fez ainda referência ao anexo ao pedido, bem como à legislação constante do 

mesmo, acrescentando que o custo da deslocação Terceira-Lisboa-Munique é de cerca 

de oitocentos e cinquenta euros. -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Artur Lima questionou se a passagem seria para o pai, visto o nome ser o 

mesmo. A Presidente esclareceu que o aluno em causa é filho de dois professores da 

Escola Básica e Secundária Tomás de Borba.--------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Luís Brasil perguntou se não inclui regresso. A Presidente respondeu que a 

proposta é do pagamento da passagem de ida e volta.----------------------------------------------  

 

Pedido de Apoio para construção de  

      um muro 

 

Ent. 2587 – Ofício n.º 57, datado de 12 de Maio findo, da Junta de Freguesia de Santa 

Barbara, solicitando apoio, através dos colaboradores da Câmara Municipal, para a 

construção de um muro na zona de lazer do Depósito, daquela freguesia. Para decisão 



                                        

 

do órgão executivo nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 64, da Lei das Autarquias 

Locais. – A Câmara Municipal, por maioria, com 6 votos a favor da Presidente, dos 

Ver. Do PS e dos Ver. Do PSD e 1 abstenção do Ver. Do CDS-PP, autorizou este 

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

 

Os Vereadores Artur Lima e Fernando Dias pronunciaram-se para perguntar sobre a 

possibilidade se serem funcionários da Junta de Freguesia a fazer a intervenção e 

questionar o valor do apoio em espécie.---------------------------------- ------------------------------ 

 

Quanto à localização do muro, se o mesmo se encontra numa zona municipal ou não, a 

Presidente informou que se tratava da construção de um muro e não de uma reparação, 

numa zona onde foi colocado plantio de árvores, fornecido pela Secretaria Regional da 

Agricultura e Florestas às várias Juntas de Freguesia, sendo agora pedida a construção 

do muro, para protecção.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Luís Brasil acrescentou tratar-se de um parque de merendas, do domínio do 

Governo Regional.----------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias questionou sobre a possibilidade de ser o Governo a 

financiar a obra. A Presidente avançou que o pedido é só de mão-de-obra, sendo 

necessário financiamento para a construção do restante muro e que provavelmente o 

apoio por parte do Governo foi feito nesse sentido.--------------------------------------------------- 

 

A Presidente colocou a possibilidade de se retirar o assunto, mas por decisão dos 

Vereadores o mesmo acabou por ser votado.---------------------------------------------------------- 

 

 

 Nomeação de Secretário do  Conselho 

 Local de Educação 

 

Ent. 894- Proposta da Presidente da Câmara, datada de 21 de Junho do corrente, com 

vista à nomeação, pelo órgão executivo, do secretário do Conselho Local de Educação, 

nos termos do artigo 14.º do regimento do mesmo conselho, conjugado com a alínea i) 

do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 99 alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 



de 11 de Janeiro. – A Câmara Municipal, por maioria, com 6 votos a favor da 

Presidente, dos Ver. Do PS e dos Ver. Do PSD e 1 voto contra do Ver. Do CDS-PP, 

deliberou nomear o secretário do Conselho Local de Educação o colaborador da 

Edilidade Pedro Sérgio de Lima Oliveira.------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias ausentou-se na altura da discussão do ponto seguinte.-------- 

 

Nomeação de Representantes – Rede  

 Portuguesa de Cidades Saudáveis     

 

Ent. 895- Proposta da Presidente da Câmara, com vista à nomeação, pelo órgão 

executivo, dos dois representantes para integrarem a Assembleia Intermunicipal da 

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e o representante do município no grupo 

técnico da mesma rede, nos termos do ponto 1 do artigo 15.º dos estatutos da Rede 

Portuguesa de Cidades Saudáveis. – A Câmara Municipal, por maioria, com 5 votos 

a favor da Presidente, dos Ver. Do PS, dos Ver. Do PSD Luís Brasil e Teresa 

Valadão e 1 voto contra do Ver. Do CDS-PP, deliberou nomear para integrar a 

Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis a 

Presidente da Câmara Municipal e o Vereador Francisco Cota Rodrigues e como 

representante do Município no grupo técnico da mesma rede a colaboradora da 

Edilidade Leontina Dias.------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Fernando Dias ausentou-se da reunião no momento da votação, em 

virtude de se encontrar impedido, nos termos do art.º 44.º do CPA – Código do 

Procedimento Administrativo.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Regulamento de Atribuição de Apoios  

 a Actividades de Interesse Municipal –  

 Suprimento de Época de Candidatura 

 

Ent. 893 – Proposta da Presidente da Câmara, datada de 20 do corrente, para que o 

órgão executivo municipal, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3 do Regulamento supra 

referenciado, deliberar no sentido de ser suprimida a próxima época de candidatura de 

apoios pontuais de 1 a 15 de Julho, tendo em conta os considerandos constantes da 

proposta. – A Câmara Municipal, por maioria, com 3 votos a favor da Presidente e 



                                        

 

dos Ver. Do PS, 3 abstenções dos Ver. Do PSD e 1 voto contra do Ver. Do CDS-PP, 

concordou com o proposto. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente deu conta de ser essa uma medida cautelar, chamando a atenção para o 

facto de o orçamento ter contado com a receita de IRS e para o facto de a mesma ainda 

não ter chegado. Relembrou que foi aberta a primeira época, altura em que disse terem 

sido aceites pedidos entregues em Janeiro e acrescentando que ainda há apreciações 

dos pedidos sobrantes por fazer. Apontou ainda como certeza a necessidade de uma 

revisão ao orçamento em Setembro, se não houver por parte do Governo da República a 

transferência de verbas que se encontra em falta.---------------------------------------------------- 

 

O Vereador Artur Lima interveio para sugerir que se avance com a abertura de 

candidaturas para os apoios que seriam ou não atribuídos mediante a disponibilidade 

financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram discutidas pelos Vereadores questões como expectativa e valores atribuídos na 

primeira época.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente considerou ser melhor informar a população de que não haverá o período 

de candidaturas de 01 a 15 de Julho, dando conta da possibilidade de se serem abertas 

no final do ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Artur Lima voltou a fazer menção aos valores orçamentais, que foram 

explicados em seguida pela Presidente.-------------------------------------------- 

 

O Vereador disse, ainda, que o Governo da República garante que já foi transferido o 

dinheiro para a Região Autónoma dos Açores. Fez também alusão às declarações do 

antigo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, sobre as mesmas transferências, 

concluindo ter dúvidas sobre quem é que tem de dar o dinheiro às autarquias.-------------- 

 

A Presidente referiu que a lei diz que a transferência desta verba é feita pelo Estado e 

não pela Região. Deu conta que se o Governo entende que a lei é pouco explícita, tem 

de corrigi-la, considerando que as autarquias não devem ser prejudicadas.------------------- 

 



O Vereador Artur Lima disse que o ex-ministro Teixeira dos Santos entende que a lei é 

clara. A Presidente respondeu que o Presidente da República não concorda e que este 

considera que as autarquias da Região têm os mesmos direitos das restantes do país.--- 

 

A questão da distribuição de verbas às autarquias continuou em discussão. As 

orientações internas do Governo da República e o apoio eminentemente jurídico da 

Vice-Presidência, no âmbito da cooperação entre a autarquia e o Governo Regional 

foram realçadas pela Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Artur Lima fez referência à penalização das entidades mais pequenas, 

dando o exemplo dos clubes desportivos. A Presidente fez referência a alguns exemplos 

concretos relativos às transferências relativas aos apoios.----------------------------------------- 

 

 

 Concurso Público para Aquisição de 

 duas viaturas de 15 m3 para recolha 

 de Resíduos Sólidos Urbanos  

 

Ent. 3232 – Ofício n.º 1743, dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, 

remetendo o relatório final do Concurso Publico Internacional para aquisição de 2 

viaturas de 15 m3 para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, para efeitos de 

adjudicação por parte do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 148.º 

do Código dos Contratos Públicos. – A Câmara Municipal, por maioria, com 2 votos a 

favor da Presidente e do Ver. Do PS António Gomes e 4 abstenções dos Ver. Do 

PSD e do Ver. Do CDS-PP, deliberou aprovar todas as propostas contidas no 

relatório final e determinou a adjudicação da proposta da empresa MAN TRUCK & 

BUS PORTUGAL SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., de 19 de Abril de 2011, pelo 

valor de € 308 000,00 (trezentos e oito mil euros) acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor, nos termos do artigo 73.º conjugado com o n.º 4 do artigo 148.º do Código 

dos Contratos Públicos.------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues ausentou-se da reunião no momento da 

discussão e da votação, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do art.º 

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

 



                                        

 

A Presidente referiu já foi submetida a reunião de Câmara a abertura do procedimento, 

sendo que agora o assunto está relacionado com o relatório final.------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias tomou a palavra para dar conta de considerar positivos os 

procedimentos levados a cabo sobre as condições, supondo de seguida que o 

fornecedor será a EVT, no âmbito da assistência técnica.------------------------------------------ 

 

A Presidente disse que a EVT garante a assistência mas que o concorrente é 

efectivamente a empresa MAN TRUCK & BUS PORTUGAL SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador questionou se a EVT teria sido alvo de visita, tal como os outros 

concorrentes foram.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente perguntou onde é que estava escrito que a EVT não tinha sido visitada. O 

Vereador referiu que a informação não consta, daí dizer que não foi. A Presidente 

perguntou se era dito algo sobre os restantes. A Vereadora Teresa Valadão interveio 

para dar conta de que é dito que não têm condições. A Presidente considerou que com 

certeza deve ter sido feita uma averiguação, acrescentando que se iria informar. Deu 

nota de seguida da existência de uma lista das averiguações.------------------------------------  

 

O Vereador António Gomes passou a ler, os conceitos designadamente de assistência 

técnica constantes do caderno de encargos, enquanto a Presidente confirmava a 

questão levantada pelo Vereador Fernando Dias.----------------------------------------------------- 

A Presidente voltou à questão relacionada com a Ent. 3232, dando conta de que foram 

visitadas todas as oficinas indicadas pelos concorrentes. Disse ainda que as empresas 

sobre as quais nada é dito, é porque cumprem os requisitos estabelecidos.------------------ 

O Vereador Artur Lima referiu que esse facto deveria ficar escrito. O Vereador pôs em 

questão a garantia da assistência técnica feita no dia útil, que é referida.---------------------- 

 

O Vereador António Gomes pôs ênfase no facto de esse prazo de um dia ser para a 

avaliação. Diferenciando peças de diagnóstico.-------------------------------------------------------- 

 

 



Abertura de buraco na via pública  

 

Ent. 3031 – Fax datado de 6 do corrente, da PT Comunicações, SA, solicitando 

informação sobre os possíveis inconvenientes na execução de um buraco com 1,5 m2 

na Rua da Pereira, junto à casa n.º 19, freguesia de Santa Luzia. É informado 

favoravelmente pelo Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território e 

submetido ao órgão executivo municipal, nos termos da alínea b), n.º 7 do Artigo 64.º da 

Lei das Autarquias Locais. – A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este 

pedido, nos termos do parecer do técnico.---------------------------------------------------------- 

 

Pedido de Reparação de Calçada 

 

Ent. 2949 – Ofício n.º 65, datado de 6 de Junho corrente, da Junta de Freguesia da 

Terra Chã, solicitando a reparação da calçada existente no passeio junto à Creche e 

Jardim de Infância “O Girassol”. Pela Vereadora Raquel Silva é sugerido o 

ajardinamento da zona e não o calcetamento da mesma. Para apreciação do órgão 

executivo municipal nos termos da alínea b) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei das Autarquias 

Locais. – A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com o proposto pela 

Vereadora Raquel Silva, ou seja, o ajardinamento da zona em causa.--------------------- 

 

O Vereador Artur Lima questionou sobre o teor da proposta. A Presidente respondeu 

que a Vereadora Raquel Silva fez uma proposta alternativa à da Junta de Freguesia.----- 

 

A Presidente mostrou a fotografia, fazendo referência às obras na creche e indicando a 

zona onde será feita reparação.---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias interveio para questionar, no caso do ajardinamento, quem 

ficaria responsável pela manutenção. A Presidente indicou que seria a Câmara e que de 

momento é a Junta de Freguesia. O Vereador considerou que a melhor opção, no que 

concerne à manutenção, seria o calcetamento.-------------------------------------------------------- 

  

A Presidente deu conta de que com um lancil o ajardinamento ficaria protegido, 

considerando que a proposta é para melhorar.--------------------------------------------------------- 

 



                                        

 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues voltou à reunião, passando a ler o ponto 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Acta da Comissão Municipal de  

 Trânsito  

 

Ent. 819 – Novamente presente a acta da Comissão Municipal de Trânsito n.º CMT 

2/2011, para aprovação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 64.º, n.º 7, 

alínea d) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, para deliberação sobre o assunto a que se refere o registo n.º 

1119. – Este assunto foi retirado, devendo ser reagendado numa próxima reunião.- 

 

A Presidente deu conta de se tratar do assunto relacionado com o estacionamento e 

paragem na zona da Silveira.------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues disse existirem duas alternativas e dois 

entendimentos diferentes.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente submeteu à apreciação dos Vereadores o facto de considerar importante a 

presença da Vereadora Raquel Silva, também Presidente da Comissão Municipal de 

Trânsito, nesta deliberação, para que esta explique o que cada parte defende. Disse ser 

no fundo a proibição total de estacionamento ou apenas para cargas e descargas. 

Realçou o facto de ser necessário ter em conta a presença dos estabelecimentos 

comerciais presentes na zona, três cafés e duas mercearias. A Presidente relembrou 

que a proposta dos comerciantes era que o estacionamento no passeio, depois da zona 

comercial, não pudesse exceder alguns minutos e que os próprios assumiam caótica a 

passagem de viaturas nesta zona, por causa dos estacionamentos. Considerou ser 

importante a tomadas de medidas complementares, como o limite de tempo de 

estacionamento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Os Vereadores concordaram com o facto de o ponto ser retirado e adiado para uma 

discussão em que a Vereadora Raquel Silva esteja presente.------------------------------------- 

 

 



Ano Europeu das Actividades  

      Voluntárias   

 

Ent. 1057 – Ofício n.º 17, datado de 20 de Fevereiro último, da Liga dos Amigos do 

Hospital de Angra do Heroísmo, dando conta das actividades que pretende realizar no 

âmbito do ano Europeu das Actividades Voluntárias que Promovam uma Cidadania 

Activa, nomeadamente com um espectáculo musical no mês de Novembro e um 

colóquio no mês de Dezembro do ano em curso. Para conhecimento do órgão executivo 

municipal. – A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------- 

 

Fora da agenda 

 

 

 Abaixo Assinado – Não Encerramento  

 da EB/JI da Nossa. Sr.ª. da Conceição 

 

Ent. 2942 – Abaixo-assinado da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

EB/JI de Nossa Senhora da Conceição, manifestando a vontade dos munícipes da 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição do não encerramento daquela escola e 

portanto de a manter em funcionamento como escola do primeiro ciclo, servindo assim a 

freguesia para os alunos moradores assim como, os alunos cujos pais trabalham na 

cidade. O Presente documento é remetido ao órgão executivo municipal para 

conhecimento. – A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias perguntou quantas assinaturas constavam do abaixo-

assinado. A Presidente respondeu ter tido conhecimento de serem mil e setecentas.------ 

 

Pedido de apoio 

 

Ent. 403 – Pedido da Comissão de Festas 2011 da Irmandade do Divino Espírito Santo 

da Rua de Baixo de S. Pedro, solicitando a cedência de um terreno camarário, tendo em 

vista as actividades festivas no período entre 10 e 23 de Julho, para decisão do órgão 

executivo municipal, quanto à ocupação de um prédio urbano pertencente ao domínio 

privado do Município, pedido que configura um apoio em espécie, conforme artigo 64º, 

número 4, alínea a) 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, indeferiu este pedido, 

uma vez que se encontra em fase de conclusão a construção de um palco na 

mesma localização.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente recordou as referências feitas no início da reunião, considerando que o 

pedido não faz sentido, sendo que estará um palco ao lado do que está em obras e que 

ficará concluído antes das festividades.------------------------------------------------------------------ 

 

O Vereador Artur Lima questionou a Presidente se a Comissão estava informada desse 

facto. A Presidente referiu que o pedido foi feito em Janeiro.-------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias interveio para dizer se a resposta negativa iria acompanhada 

da informação que o coreto irá estar pronto a tempo. A Presidente assentiu.----------------- 

 

A Presidente tomou nota da questão levantada pelo Vereador Fernando Dias no início 

da reunião, sobre o subsídio atribuído ao império de São Carlos.-------- ------------------------- 

 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues leu a minuta da acta e as respectivas 

deliberações.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta que, 

depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada. ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCERRAMENTO 
 
 
 

Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente da Câmara Municipal declarou 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida, foi aprovada 
e vai ser assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 


