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No dia vinte e um 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 dezassete horas e vinte e dois minutos, a Presidente da Câmara Municipal 

declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Os trabalhos tiveram início com a aprovação das atas número 17, 21, 23, 24 e 25.--------- 

 

No período de informações, a Presidente referiu ter decidido não se deslocar ao Brasil 

para a promoção das Sanjoaninas em virtude da viagem estar marcada para uma 

semana antes da tomada de posse do novo executivo. Ainda sobre as Sanjoaninas, 

informou que, em relação a 2013, estava apurada uma despesa no valor de 545 864 mil 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Alonso Miguel, aproveitando o período antes da ordem do dia, pediu a 

palavra para transmitir que teve imenso gosto em trabalhar com aquele elenco 

camarário e para manifestar o seu orgulho em ter representado o CDS-PP na Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo. Terminou fazendo votos de que o próximo executivo 

camarário dê continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelo atual. 

 

O Vereador Fernando Dias tomou a palavra para fazer um balanço do mandato, 

refutando a acusação de que a oposição não permitiu o cumprimento do programa 

eleitoral. Recordando a primeira fase do mesmo, o Vereador falou em falta de 

maturidade politica e emocional, lembrando o ambiente crispado que se vivia nas 

reuniões camarárias.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre a atual Presidente, o Vereador destacou o entendimento pessoal entre os 

membros do executivo, referindo, no entanto, que a Escola da Ribeirinha foi um exemplo 

de uma obra mal planeada e expressando o seu pesar pelo fecho do Teatro Angrense.--- 

 

O Vereador Luís Brasil deixou um voto de pesar em relação a uma pessoa com 

responsabilidades a nível local e regional por ter trazido para as reuniões momentos de 



alguma rudeza e incoerência política, mas referindo que o saldo foi extremamente 

positivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador António Gomes expressou o orgulho pelo facto de a autarquia ter sido 

gerida por mulheres.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Hugo Rosa agradeceu a todos pelo trabalho efetuado.------------------------------ 

 

A Presidente disse ter sido uma honra e um grande prazer servir o concelho de Angra do 

Heroísmo, deixando uma palavra para Andreia Cardoso pelo facto de a ter convidado 

para integrar a sua lista.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Período da Ordem do Dia 
 
 

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
 
 

Licença Especial de Ruído 

 

Ent. 5477 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a atuação de 

conjunto musical, efetuado por António Miguel Simão Pimentel, para ratificação do ato 

praticado pela Presidente desta Câmara Municipal, em conformidade com o n.º 3, do 

artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

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

 

Ent. 5508 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a música ao vivo, 

efetuado por Cátia Machado da Silva, para ratificação do ato praticado pela Presidente 

desta Câmara Municipal, em conformidade com o n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. – A 

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

Presidente da Edilidade.------------------------------------------------------------------------------------  

 



                                        
 
Ent. 5524 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a realização de 

manifestação taurina, efetuado por Carlos Alberto Freitas Pintado, para ratificação do 

ato praticado pela Presidente desta Câmara Municipal, em conformidade com o n.º 3, do 

artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

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

 

Ent. 5652 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a uma prova de 

motocross, efetuado por Lídia de Fátima Ângelo Góis, para ratificação do ato praticado 

pela Presidente desta Câmara Municipal, em conformidade com o n.º 3, do artigo 68.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo 

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

 

Ent. 5614 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada à festa da 

castanha, efetuado por Junta de Freguesia da Terra Chã, 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. 5437 – Pedido de ocupação da via pública, numa área de 8 m2, efetuado por 

Tatiana de Fátima da Silva Matos, destinada a gaiolas, no dia 5 de outubro de 2013, 

na canada em frente à Canada da Fonte, freguesia da Serreta, 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.----------------------------------------- 

 

Passeio Todo-o-Terreno em homenagem a Lourenço José Martins Alves 

 

Ent. 5262 – Pedido de licenciamento para a realização do Passeio Todo-o-Terreno em 

homenagem ao falecido Lourenço José Martins Alves, efetuado por Raimundo Jorge 

Rocha da Silva, o qual terá lugar no dia 3 de novembro de 2013, para autorização do 



órgão executivo, nos termos do n.º 1, do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-

A/2005, de 24 de Março.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O presente pedido vem acompanhado dos pareceres favoráveis da Policia de 

Segurança Pública, da Direção Regional dos Recursos Florestais, do IROA, S.A., da 

Secretaria Regional do Turismo e Transportes, da Direção Regional do Ambiente, bem 

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

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

 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
Pedido de fotocópia 
 
 
Ent. 5589 – Requerimento de Márcio José Fernandes da Silva, datado de 9 de outubro 

de 2013, solicitando fotocópia da queixa apresentada referente a maus cheiros 

provenientes de rolos de erva que lhe pertencem sitos na Canada dos Rabos, Freguesia 

da Ribeirinha. Para deliberação do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do 

CPA – Código do Procedimento Administrativo. – A Câmara Municipal, por 

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

 

 
Ocupação da via pública 
 
 
Ent. 5523 - Pedido da EDA para ocupação do espaço público na Rua de Santo Espírito 

nº108, no sábado dia 12 de outubro, das 8h30m às 12h30m, para colocação de uma 

escada para proceder a ligações de eletricidade na fachada do edifício. Para ratificação 

do despacho de autorização da Srª Presidente, dado ao abrigo do disposto na alínea b), 

nº7, do artigo 64.º da LAL. – A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

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

 
Ent. 5630 - Pedido dos CTT para ocupação do espaço público para colocação de 

andaimes, materiais de construção e montagem de tapume. Vem informado 

favoravelmente, com condições, pelo Diretor de Departamento. Para deliberação de 

autorização nos termos do disposto na alínea b), nº7, do artigo 64.º da LAL. – A Câmara 

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



                                        
 
 
 

 

 

 

 

Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião pelas dezassete horas e cinquenta e sete 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, 21 de outubro de 2013. 

 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 


