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No dia 08 de Agosto 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 de Pré-Ordem do Dia 
 
 
Após saudação, a Presidente deu início à reunião com a discussão e aprovação da acta 
número trinta e um, do dia 01 de Agosto de 2011 que, foi aprovada por unanimidade.----- 
 
Deu de seguida início às informações a prestar aos Vereadores com a notícia da 
conclusão das pinturas nas instalações destinadas aos mesmos no final da passada 
semana, bem como, a colocação no local de algum equipamento. Deu nota de que ia ser 
efectuada a verificação das instalações durante o corrente dia e de que seriam dadas 
informações sobre as mesmas para visita pelos Vereadores e para ser também 
disponibilizada a chave.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente aos dados da Agência para a Qualificação do Emprego, informou que os 
mesmos já foram disponibilizados aos Vereadores do PSD.--------------------------------------- 
 
A Presidente abordou de seguida a informação solicitada pelo Vereador do CDS-PP à 
Câmara Municipal, sobre a urna do soldado desaparecida. Deu nota de já ter recebido 
resposta da Junta de Freguesia da Terra-Chã, que não tem qualquer registo dessa urna, 
fazendo referência às perguntas formuladas no requerimento. O Vereador Alonso Miguel 
questionou se iam responder às ditas perguntas. A Presidente assentiu. ---------------------- 
 
A Presidente lembrou de seguida que no dia 21 de Agosto têm lugar as comemorações 
dos 477 anos de elevação de Angra do Heroísmo a cidade, e de alguma forma 
associada a estas comemorações, a assinatura do Protocolo de Geminação com a 
cidade de Porto Novo, em Cabo Verde. O Vereador Fernando Dias perguntou para que 
horas estava agendado o evento. A Presidente respondeu não ter consigo o programa, 
mas que os Vereadores recebiam o programa atempadamente.---------------------------------- 
 
Em relação ao pedido de esclarecimentos efectuado pelo Vereador António Ventura, na 
última reunião, sobre potenciais problemas no abastecimento de energia em algumas 
zonas do Concelho, a Presidente deu conta de que foi  colocada a questão à EDA que 
confirmou que houve uma avaria há cerca de quinze dias, concluindo que o problema foi 
pontual e corrigido.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente indicou de seguida que a Administração dos Portos da Terceira e Graciosa 
- APTG deu conhecimento à Câmara Municipal que dentro de oito dias terá início a 
empreitada de reabilitação, na Rua Gaspar Côrte-real, em Angra de Heroísmo, 
passando a ler o ofício.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deu de seguida conhecimento sobre uma das iniciativas previstas no plano de 
investimentos da autarquia, a colocação de um tapete interactivo na Aerogare  das Lajes 



que disse ter sido instalado na passada semana e que deverá estar a funcionar durante 
a corrente a cem por cento. Chamou a atenção para o facto do tapete, com seis metros 
e meio por dois metros e quarenta e sete, ter sido colocado na sala de desembarque. 
Recordou de seguida que a colocação do tapete tem como objectivo chamar a atenção 
para a existência de um património classificado com valor mundial em Angra do 
Heroísmo, bem como outros recursos naturais e culturais do concelho que os visitantes 
devem conhecer. Apontou de seguida que o projecto, cujo custo disse ser de oito mil e 
duzentos euros mais IVA, será co-financiado pela GRATER a sessenta por cento.--------- 
 
A Presidente solicitou aos Vereadores que informassem, com um dia útil de 
antecedência, sobre as substituições das presenças dos Vereadores nas reuniões, para 
efeitos de preparação das minutas para as actas.----------------------------------------------------- 
 
Deu nota da distribuição de uma licença especial de ruído, pedida pela Junta de 
Freguesia das Cinco Ribeiras, para os dias 15, 16 e 17 de Agosto, das nove às duas 
horas, destinado a lançamento de foguetes, conjunto musical e tourada à corda, por 
ocasião das festas em honra da Nossa Senhora do Pilar. Em função da data de entrada 
e das datas para a licença, solicitou a inclusão do ponto na agenda. Os Vereadores 
concordaram.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente deu ainda conta de não ter recebido nenhuma solicitação para o 
reagendamento da proposta sobre o despovoamento do centro histórico.--------------------- 
 
Pediu ainda ao Vereador Alonso Miguel para rever um parágrafo, a propósito do envio 
pelo mesmo, da proposta de rectificação da acta número dezoito de 2011.-------------------  
 
O Vereador Alonso Miguel interveio para referir, sobre as substituições, que estaria 
presente nas próximas duas reuniões, em substituição do Vereador Artur Lima.------------- 
 
A Presidente recordou o assunto levantando na última reunião, a propósito da Silveira e 
de ter dito que a limpeza foi reforçada para duas vezes por semana, e que tinha sido 
este número que tinha visto na comunicação social, corrigindo esta afirmação com a 
informação, uma vez que o reforço foi feito para três vezes por dia, chamando a atenção 
para o facto de nas outras zonas balneares a limpeza ser feita duas vezes por dia e na 
Silveira ser feita de manhã, a meio do dia e depois de os banhistas saírem da zona 
balnear, incluindo sábados, domingos e feriados. Referiu ainda algumas questões 
relacionadas com o acesso na zona da rampa, sublinhando que o mar, durante o 
Inverno, causa estragos e que uma determinada zona que estava a causar transtornos 
no acesso, informando que a situação foi ultrapassada. Apontou ainda que a outra 
questão também colocada foi a aplicação de lixívia, que disse que é confundida com 
Hipocloreto de sódio, concluindo ser este segundo o utilizado nas zonas balneares, 
apenas de três em três semanas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente perguntou se os Vereadores tinham alguma questão a colocar.--------------- 
 
O Vereador António Ventura tomou a palavra para se referir ao reagendamento da 
proposta sobre o despovoamento, alegando o facto de querer faze-lo quando a 
Vereadora Teresa Valadão, que vive no centro histórico, voltar de férias, sublinhando a 
importância do contributo da mesma para a discussão.--------------------------------------------- 
 
O Vereador apontou de seguida uma questão relacionada o ponto de situação da 
empresa Teramb após um ano, questionando em que ponto é que se encontra o 



                                        
 
projecto e se há perspectivas de financiamento e ainda se há alternativa para a falta de 
financiamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Apontou de seguida ter recebido algumas queixas relativamente à Praça Almeida Garrett 
e sobre o facto de ser um espaço de tráfico de droga e de dependência, afirmando que 
os moradores dão conta desta situação e que a mesma é visível. Questionou qual é o 
entendimento em relação a esta questão no diálogo entre a Presidente e o Comandante 
da PSP e o porquê das autoridades policiais não intervirem mais nesse espaço. Disse 
também terem tido informações de falta de limpeza, chamando a atenção para a 
realização do Festival do COFIT e da presença dos grupos de folclore que passam 
também por este espaço.------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Deu conta de lhes ter sido transmitido que foi feita uma petição sobre o Mercado Duque 
de Bragança, que foi ou será entregue, para alteração do horário de funcionamento 
deste. Questionou se já tinha sido entregue e qual o entendimento da Câmara sobre 
esta petição.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente deu nota, sobre o reagendamento da questão do despovoamento, que 
como o Vereador António Ventura tinha ficado de enviar um e-mail, queria certificar-se 
de que não se tinha extraviado, para que seja dado seguimento ao assunto.----------------- 
 
Relativamente à Praça Almeida Garrett e ao consumo e tráfico de drogas, disse que o 
conhecimento sobre este facto é generalizado, neste e noutros espaços do Concelho. 
Apontou que são feitas diligências pela PSP nessa matéria, designadamente rondas, 
dando nota de que poderá voltar a falar nesse assunto ao Senhor Comandante. Quanto 
à falta de limpeza, considerou ser um exagero e que a única coisa que se verifica 
naquele espaço, que apontou já ter sido corrigida, tem a ver com a destruição do 
mobiliário, sublinhando que a situação foi sinalizada e que os equipamentos que 
estavam destruídos foram removidos para não provocarem danos. Referiu ainda que os 
Serviços Municipalizados estão a tentar colocar a bomba do fontanário a funcionar, 
embora com dificuldade, já que o equipamento não está em boas condições.--------------- 
 
Quanto à petição do Mercado Duque de Bragança, disse que, numa das suas idas 
habituais ao mesmo, um dos comerciantes abordou-a e disse-lhe que havia por parte 
dele e de outros comerciantes a vontade de dialogarem com a Presidente sobre o 
alargamento do horário. Indicou que vai tentar enquadrar essa situação. Recordou que 
há cerca de ano e meio, na altura da reunião com os comerciantes, uma das questões 
colocadas foi o horário de funcionamento do mercado e que alguns dos presentes 
disseram que gostariam de o ver alargado e outros que não, recordando que o que tinha 
ficado combinado era que o encarregado iria fazer um levantamento junto dos 
comerciantes para saber qual a opinião dos mesmos. Concluiu que nesse levantamento 
nem se quer seis comerciantes estavam dispostos a estar abertos neste horário 
alargado, anotando que havia ficado combinado com os comerciantes que, depois das 
obras, o horário seria alargado. Depois desse contacto, deu conta que reuniu com dois 
comerciantes e que lhes tinha sugerido que fizessem um levantamento junto dos 
colegas para os sensibilizar para esta questão. Afirmou ainda que a Câmara Municipal 
terá toda a receptividade para o alargamento de horário, desde que haja um conjunto de 
comerciantes que o aceitem. Disse não ter recebido o pedido, o resultado do 
levantamento, até à passada sexta-feira, mas que o mesmo deverá chegar em breve.---- 
 



Em relação ao ponto de situação da Teramb, informou que a candidatura aos fundos 
europeus foi entregue no passado mês de Julho e que, de acordo com os contactos 
estabelecidos com o DREPA, a sua aprovação terá lugar em meados do mês de 
Outubro, concluindo que até ao momento da aprovação não se sabe qual o valor. 
Referiu ainda que o investimento candidatado é de trinta e sete milhões de euros e que 
todas as restantes diligências relacionadas com o remanescente a financiar serão tidas 
em função do valor da aprovação. Apontou que é a primeira candidatura do género nos 
Açores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Relativamente ao tráfico e consumo de droga, o Vereador António Ventura defendeu que 
é necessário fazer um reforço da vigilância destas zonas, dando nota do aumento das 
queixas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobre a zona da praça, o Vereador António Ventura manifestou ter conhecimento de 
existirem reservas relativamente à limpeza do espaço. A Presidente assegurou que a 
limpeza da calçada está a ser feita, agora que a erva está a despontar. Recordou ainda 
que é habitual colocarem um produto, um herbicida, e que o efeito do mesmo só surge 
quinze dias depois. Deu ainda conta de ter tido uma reunião na passada quinta-feira e 
que estão a ser tomadas todas as diligências para que o espaço esteja nas devidas 
condições, para as actividades do COFIT.-------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador António Ventura questionou, relativamente à Teramb, porque razão só agora 
é que foi possível a candidatura aos fundos comunitários. A Presidente respondeu que 
teve a ver com a definição do tipo de opção pelo tratamento dos resíduos. O Vereador 
indagou sobre as garantias de financiamento. A Presidente apontou, como positivo, que 
o Governo Regional negociou verbas no valor de cento e sete milhões de euros e 
concluiu que há essa dotação global disponível. O Vereador perguntou sobre o restante 
financiamento. A Presidente indicou que terão de ver a que corresponde o restante, se é 
uma situação em que a Teramb pode recorrer à banca, acrescentando que há cenários 
diferentes consoante a percentagem do financiamento e que de momento estão a 
aguardar essa definição.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Anselmo Barcelos tomou a palavra para colocar uma questão sobre a zona 
balnear do Negrito, que disse estar suja, perguntando o número de vezes em que é feita 
a limpeza diariamente. A Presidente perguntou de quando datava esta informação e a 
que tipo de sujidade se referia. O Vereador apontou que a informação era do dia anterior 
e que a sujidade era relativa às papeleiras, de estarem demasiado cheias. A Presidente 
afirmou que a limpeza é feita duas vezes por dia. O Vereador assegurou que no dia 
anterior, pelas cinco da tarde, as papeleiras estavam completamente cheias. A 
Presidente referiu que aos domingos a situação é pior. O Vereador contou um episódio 
em que uma pessoa estava a tomar banho e o duche caiu-lhe em cima. A Presidente 
disse não ter conhecimento dessa situação, tomando nota da mesma. O Vereador 
questionou quando é que será colocada a plataforma. A Presidente respondeu que era 
para ter sido colocada na passada semana, recordando que esta esteve no mar, mas 
que foi arrastada pelo mau tempo, assegurando que a colocação está para breve.--------- 
 
O Vereador Anselmo Barcelos apontou a existência de um cerrado com sucata em São 
Bartolomeu e ainda do facto de ali haver lixo, perguntando se este local está ou não 
autorizado. A Presidente disse não ter conhecimento da situação, pondo a hipótese de 
esta autorização não ser dada pela Câmara, indicando que as sucatas têm um 
licenciamento próprio------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



                                        
 
O Vereador Alonso Miguel interveio para questionar se já estão concluídas as obras da 
muralha do Castelinho. A Presidente indicou que ficaram prontas no final do mês de 
Julho. O Vereador deu conta de passar ali frequentemente e de lhe parecer que está 
impecável.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador perguntou ainda qual o ponto de situação dos semáforos, quem vem da 
Silveira, antes de chegar à Vila Maria, referindo-se ao facto de estarem desligados. A 
Presidente disse que ainda estão desligados, acrescentando que não sabe a razão e 
que tem essa questão para colocar, dando nota de se ter apercebido que estiveram a 
fazer alterações na caixa e que, por isso, tinha pensado ser uma questão de solução 
fácil, mas que pelos vistos não.----------------------------------------------------------------------------- 
 
A Presidente perguntou aos Vereadores se tinham mais alguma questão a colocar. Na 
ausência de questões, passou à discussão e votação dos pontos da ordem do dia.-------- 
 

 
Período da Ordem do Dia 

 
 

 
DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 
       

 Selos de Residente 

 

Ent. 3984 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Andreia Sofia Freitas 

Melo, 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. 3897 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por Valdemar de 

Lima Ferreira Belo, 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. 3922 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por Maria Juvelina 

Quadros de Sousa, 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. 3942 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por Luís Alberto 

Azevedo Ferreira, 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. 3961 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por Ana Maria 

Machado de Medeiros, 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. 3899 – Pedido de substituição de selo de residente, na sequência de extravio, 

efectuado por Maria Luísa da Cunha Ribeiro, para autorização do órgão executivo, nos 

termos dos artigos 11.º e 16.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. 1069 – Pedido de substituição de selo de residente, na sequência de extravio, 

efectuado por João Fernandes Diniz, para autorização do órgão executivo, nos termos 

dos artigos 11.º e 16.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. 3938 – Pedido de emissão de selo de residente provisório, efectuado por Rui Pedro 

Gomes Pereira, para o mês de Agosto, por se encontrar de férias na residência sita na 

Rua Pero Anes do Canto, n.º 4, freguesia da Conceição, para decisão 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. 3934 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a festividades 

públicas, efectuado por Cecília da Conceição Oliveira da Paz Bettencourt, 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. 3916 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a festividades 

públicas, efectuado por José Teodomiro Coelho da Rocha, 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. 3913 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a festividades 

públicas, efectuado por Marlene Milagres Vieira Vicência, 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. 3977 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a música 

ambiente e folclore, efectuado pela Casa do Povo 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. 3402 – Pedido de ocupação da via pública, no Pátio da Alfândega, freguesia da Sé, 

com mesas e cadeiras, para o período de 15 de Junho a 15 de Setembro de 2011 e com 

quiosque para os meses Janeiro a Dezembro de 2011, efectuado por Maria Eugénia 

Rocha Lourenço. O pedido não tem inconveniente no que toca à ocupação, contudo, 

encontra-se em dívida o pagamento, referente aos anos 2009 e 2010, no valor total de 

€3387,60 (três mil trezentos e oitenta e sete euros e sessenta cêntimos), acrescido de 

juros de mora, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do 

Código de Posturas Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 artigo 64.º, da Lei n.º 

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

Janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar o pedido de 

ocupação da via pública em causa, desde que seja efectuado o pagamento do 

valor em dívida.------------------------------- 

 

A Presidente considerou que deve ser autorizada a licença, desde que seja liquidada a 

situação de dívida, dando nota ainda de haver alguma condescendência por serem 

processos em curso, concluindo que a licença só deve ser concedida nestas condições. 

Referiu ainda que tem de ser aprovado um plano de pagamentos, em alternativa, se não 

houver liquidação imediata.--- 

 

Ent. 3401 – Pedido de ocupação da via pública, com mesas e cadeiras, na Rua Direita, 

freguesia da Sé, efectuado por Maria Eugénia Rocha Lourenço, referente aos meses de 

Janeiro a Dezembro de 2011, para autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 

do artigo 9.º do Código de Posturas Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 

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. 616 – Pedido de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, na Rua de São 

Pedro, n.º 260, freguesia de São Pedro, efectuado por José Domingos Lestinho da 

Costa, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2011, para autorização do órgão 

executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Código de Posturas Municipais, 

conjugado com a alínea a) do n.º 5 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. 2997 – Pedido de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, na Rua da Palha, 

n.º 82, freguesia da Sé, efectuado por Carla Patrícia Costa Medeiros, referente aos 

meses de Julho e Agosto de 2011, para autorização do órgão executivo, nos termos do 

n.º 1 do artigo 9.º do Código de Posturas Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 

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. 722 – Pedido de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, na Rua da Rocha, 

n.º 32, freguesia da Sé, efectuado por Emerson Alves Timóteo Molina, referente aos 

meses de Janeiro a Março de 2011, para autorização do órgão executivo, nos termos do 

n.º 1 do artigo 9.º do Código de Posturas Municipais, conjugado com a alínea a) do n.º 5 

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.---- 

 

Suspensão de Trânsito 

 

Ent. 3933 – Pedido efectuado por Ricardo Bruno Martins Rodrigues Miranda, com vista à 

suspensão de trânsito, no período compreendido entre 14 e 19 de Agosto de 2011, 

destinada à realização dos festejos de Nossa Senhora da Consolação, na Canada das 

Mercês, freguesia da Feteira, 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 Vendedor Ambulante 

 

Ent. 3915 – Pedido de emissão de cartão de vendedor ambulante de morangos, 

efectuado por António Henrique Dinis Ventura, para autorização do órgão executivo, nos 

termos do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento da Venda Ambulante do Concelho de 

Angra do Heroísmo, conjugado com a alínea a) do n.º 5 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. 3914 – Pedido de emissão de cartão de vendedor ambulante de morangos, 

efectuado por Paula Cristina Aurora da Silva Parreira Ventura, para autorização do 

órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento da Venda 

Ambulante do Concelho de Angra do Heroísmo, conjugado com a alínea a) do n.º 5 

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. 3877 – Pedido de emissão de cartão de vendedor ambulante de donetes, efectuado 

por Marília da Rocha Meneses Gomes, para autorização do órgão executivo, nos termos 

do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento da Venda Ambulante do Concelho de Angra do 

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

--------- 

 

Isenção de Taxas 

 

Ent. 3958 – Pedido efectuado por José Teodomiro Coelho da Rocha, destinado à 

isenção das taxas referentes ao licenciamento das festividades em honra do Sagrado 

Coração de Jesus, a realizar no Largo da Igreja, freguesia do Raminho, de 27 de Agosto 

a 1 de Setembro de 2011, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 1, do 

artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas. – A Câmara Municipal deliberou 



                                        
 
retirar este documento, devendo o mesmo ser reagendado na próxima reunião do 

executivo municipal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Alonso Miguel questionou a razão do pedido de isenção de taxas. A 

Presidente sugeriu fazer-se um levantamento para apurar se já houve isenção de taxas 

por causa de festividades em honra do Espírito Santo e adiar a deliberação para a 

próxima reunião de Câmara.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias apontou o valor em causa, que a Presidente disse não ser 

pequeno, fazendo o Vereador uma sugestão de que a redução seja de 

pelo menos cinquenta por cento. A Presidente deu nota de ter de memória que nunca foi 

autorizada nenhuma situação desta natureza, sendo por isso necessário verificar.--------- 

 

Reapreciação de Licença de Recinto  

 Improvisado e Licença Especial de  

 Ruído 

 

Ent. 3982 – Pedido efectuado por Wilson Francisco Pimentel Machado, para 

reapreciação do horário autorizado em reunião camarária de 1-08-2011, destinado ao 

funcionamento de recinto improvisado e respectiva licença especial de ruído, com vista a 

realização de bailes, no estabelecimento de bar “Baia W”, sito na Rua das Escadinhas, 

n.º 1, Porto, freguesia de São Mateus da Calheta, no período de 12 a 21 de Agosto, 

durante a semana, bem como no feriado (15 de Agosto), até às 4 horas da manhã, do 

dia seguinte, para decisão do órgão executivo, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 268/2009, de 29 de Setembro, bem como 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, 

deliberou manter a deliberação tomada na reunião do dia 1 de Agosto corrente, e 

autorizou o funcionamento do citado recinto até às 4h00 também no domingo, dia 

14.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente referiu que associada à licença especial de ruído há a licença do recinto 

em si, e que o pedido é para o alargamento do horário. Deu conta de que a Junta de 

Freguesia e a PSP se pronunciaram contra o alargamento do horário até às quatro da 

manhã, informação que disse ser posterior à reunião da passada segunda-feira. Disse 



ainda que no dia em que o requerente foi buscar a licença encontrou-a e falou-lhe a 

respeito da licença, manifestando que os vizinhos não se opõem à realização da festa, 

mas que entretanto chegaram os pareceres, em relação ao alargamento do horário, 

concluindo que a deliberação se deve manter.--------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias recordou que a deliberação foi na sexta-feira e sábado até às 

quatro da manhã e durante a semana até às duas, indagando a possibilidade de se 

manter a deliberação, apesar do parecer da PSP. A Presidente indicou não ter o parecer 

consigo, dando nota de que pediu informações adicionais e que a sua opinião é que 

devem seguir aquele que é o entendimento da Junta de Freguesia e da PSP. Os 

Vereadores concordaram. O Vereador Alonso Miguel afirmou não ter dúvidas, que 

apesar da licença, o barulho vai acontecer até mais tarde. O Vereador Francisco Cota 

Rodrigues deu conta de que não têm a informação da recomendação da PSP para o fim-

de-semana. A Presidente considerou que às sextas, sábados e vésperas de feriado é 

menos problemático, podendo ser até às quatro da manhã.---------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias apontou que o requerente se compromete a entregar 

assinaturas dos vizinhos, que não são familiares. A Presidente referiu que a informação 

prestada pelo requerente é que a vizinhança é família, excepto uma senhora, 

acrescentando que lhe tinha dito para recolher as assinaturas dos vizinhos, em como 

não se opõem à realização, considerando o facto de o barulho se estender para além 

dessa zona. O Vereador Fernando Dias sublinhou o facto de haver apenas uma 

assinatura. A Presidente propôs que seja tido em consideração o facto de o domingo ser 

véspera de feriado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

                                                         

     Projectos de Arquitectura 

 

Processo n.º 13/2011/9 – Requerimento datado de 27 de Abril de 2011, de Valério de 

Freitas Azevedo, residente ao Arco, n.º 227, freguesia de São Bento, para decisão do 

órgão executivo, nos termos do n.º 3, 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 remodelação de moradia, no prédio sito ao Arco, n.º 222, 



                                        
 
freguesia de São Bento. 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 01/2009/422 – Requerimento datado de 29 de Junho de 2011, de António 

José Pires Cunha, residente na Canada dos Fonsecas, nº 116, freguesia de Ribeirinha, 

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, 

apresentando aditamento ao projecto de electricidade, referente à construção de edifício 

comercial, na Rua da Igreja, nº 210, freguesia de Ribeirinha. 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 01/2010/206 – Requerimento datado de 6 de Junho de 2011, de Cátia 

Filipa Silva Picanço Leonardo, residente na Canada do Vigia, nº 25, freguesia de 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, apresentando aditamento ao licenciamento, referente à 

construção de moradia, na Canada da Vigia, freguesia da Conceição. 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 21/2011/133 – Requerimento datado de 18 de Julho de 2011, de Elegante 

Aventura, Lda., com sede na Rua do Galo, n.º 138, 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 proceder a obras de remodelação de interior 



do edifício sito na Avenida Tenente Coronel José Agostinho, n.º 31-A, freguesia de São 

Pedro. 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 13/2011/59 – Requerimento datado de 18 de Julho de 2011, de Raquel 

Maria de Melo Valadão Toste Paim, residente na Ladeira de São Francisco, n.º 16, 

freguesia da Sé, 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 proceder pintura do 

edifício sito na Rua de Santo Espírito, nºs 8 a 12, freguesia de 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.-------------------------------------------------------- 

 

Processo n.º 21/2011/140 – Requerimento datado de 26 de Julho de 2011, de Maria 

Judite César Pereira, residente na Rua de São Pedro, n.º 270, 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 proceder pintura da fachada do 

edifício sito na Rua de São Pedro, nºs 266/274, freguesia de São Pedro. 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.-------------------------------------------------------- 

 

                                                               Projectos de Loteamento 

 

Processo n.º 02/2010/41 – Requerimento datado de 16 de Dezembro de 2010, de 

Sicosta – Sociedade Industrial de Carnes, Lda., com sede na Canada de São 

Vicente, nº 10-A, freguesia de São Mateus, para decisão do órgão executivo, nos termos 

do artigo 21.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 ao alvará de loteamento 



                                        
 
nº 28/95 do terreno sito à Canada de São Vicente, freguesia de São Mateus. Encontra-

se munido de parecer favorável do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e 

Gestão Urbanística. - A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este pedido, 

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

 

O Vereador Fernando Dias questionou, tanto neste processo como no seguinte, qual é a 

alteração pedida. A Presidente passou a ler o processo, concluindo que tem a ver com 

alterações de áreas. O Vereador apontou se não inclui também a feitura de lotes. A 

Presidente indicou que é um alvará de loteamento, por isso tem de ter feitura de lotes.--- 

 

Processo n.º 02/2010/42 – Requerimento datado de 20 de Dezembro de 2010, de 

Alcides Azevedo Borges, residente na Rua do João Caminho, nº 66, freguesia de Porto 

Judeu, para decisão do órgão executivo, nos termos do artigo 21.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 ao alvará de loteamento nº 34/95 do terreno sito à 

Canada do João Caminho, freguesia de Porto Judeu. Encontra-se munido de parecer 

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

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este pedido, nos termos do parecer 

técnico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente leu o processo.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Prorrogação de prazo para conclusão  

                                                                 de obras 

 

Processo n.º 01/2010/206 – Requerimento datado de 6 de Junho de 2011, de Cátia 

Filipa Silva Picanço Leonardo, residente na Canada do Vigia, nº 25, freguesia de Vila 

de São Sebastião, nos termos do n.º 5, artigo 58.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 de prorrogação por mais 2 meses do prazo concedido para 

conclusão da obra de construção de moradia no prédio sito na Canada do Vigia, nº 25, 

freguesia de 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, autorizou este pedido de prorrogação por mais dois meses do prazo 

concedido para conclusão da citada obra, nos termos dos pareceres técnicos.------ 

 

Ocupação da via pública 

 

Processo n.º 13/2011/59 - Requerimento datado de 26 de Julho, do corrente ano, de 

Raquel Maria Valadão Paim, residente na Ladeira de São Francisco, n.º 16, freguesia 

da Sé, 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 10 dias, na Rua de Santo Espírito, n.ºs 8 a 12, 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, bem como o andaime ficar bem sinalizado de noite e de dia, 

considerando que será ocupada parte da faixa de rodagem 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 técnico municipal.---------------------------------------------------- 

 

Certidão de destaque 

 

Processo n.º 18/2011/1 - Requerimento datado de 12 de Julho de 2011, de Manuel 

Joaquim Cabral de Castro e Leontina Maria Ficher de Castro, residentes em 69 

Leisure Lane, Richmond Hill, Ontário, Canadá, para decisão do órgão executivo, nos 

termos do n.º 9, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, referente ao pedido de emissão de 

certidão de destaque para um prédio sito na Canada da Arruda, freguesia de São 

Mateus. 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 pedido, nos termos dos pareceres técnicos.------------------------------------ 

 

 



                                        
 
 Emissão de parecer referente à extracção  

 de inertes 

                                          

 

Processo n.º 21/2011/142 - Requerimento datado de 11 de Julho de 2011, de Francisco 

de Castro Leandro & Filho, Lda., com sede no Caminho da Esperança, n.º 114, 

freguesia do Porto Judeu, 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, pelo requerente, no prédio sito na Ponta das Contendas, freguesia de 

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

Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística. - A Câmara Municipal, por maioria, 

com 6 votos a favor da Presidente da Câmara, dos Vereadores do PS, e dos 

Vereadores do PSD e 1 voto contra do Vereador do CDS-PP, autorizou este pedido, 

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

 

O Vereador Fernando Dias questionou se a emissão de parecer é apenas sobre o PDM. 

A Presidente leu o parecer.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 
 

               Pedidos de Apoio 
 

Ent. 3756 – Comunicação datada de 20 de Julho findo, da Escola Básica e Secundária 

Tomás de Borba, solicitando um apoio consubstanciado na atribuição de um prémio no 

valor de € 1000,00 (mil euros) ao melhor aluno do ensino secundário, com o objectivo de 

incentivar a prossecução de estudos superiores, para autorização do órgão executivo, 

nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou atribuir o prémio no valor de € 1000.00 (mil euros).------------ 

 

O Vereador Alonso Miguel questionou se é o mesmo valor que no passado ano. A 

Presidente disse que é igual ao valor atribuído à Escola Secundária Jerónimo Emiliano 

de Andrade, sendo o primeiro ano em que é atribuído à Tomás de Borba.--------------------- 



 

O Vereador Fernando Dias deu nota de, independentemente do valor das propostas, 

que há uma confusão entre melhor aluno do ensino secundário e melhor aluno do ensino 

regular, concluindo considerar que o que estão a premiar é o melhor aluno do décimo 

segundo ano da Escola Secundária Tomás de Borba por um lado, e da Escola Jerónimo 

Emiliano de Andrade, por outro lado.--------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente indicou que a referência foi transcrita de acordo com a formulação feita por 

cada uma das escolas no pedido, acrescentando que o regular foi colocado para 

diferenciar do PROFIS.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Alonso Miguel apontou que a Tomás de Borba não tem PROFIS e que por 

isso não há essa distinção, se é ou não regular.------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias apontou a possibilidade de haver confusão em ser o melhor 

aluno do secundário e não o melhor aluno do secundário da Escola Tomás de Borba. A 

Presidente afirmou que o pedido é da Escola Tomás de Borba e que por isso mesmo 

não há lugar a confusões.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Vereador Fernando Dias sugeriu que houvesse, numa outra fase, um prémio para o 

melhor aluno do ensino secundário do concelho de Angra, pondo ênfase na 

possibilidade de haver confusões na comunicação social sobre a atribuição do prémio e 

a designação do mesmo. A Presidente esclareceu que estes são prémios instituídos 

pelas escolas e não pela Câmara, manifestando que ficou muito contente pela Escola 

Básica e Secundária Tomás de Borba ter tomado esta iniciativa e que ela é um elemento 

motivador para os jovens.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues apontou que se trata de um prémio de escolas e 

que são elas que os atribuem. O Vereador Fernando Dias acrescentou que concedidos 

pela Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Alonso Miguel recordou a possibilidade de confusão na comunicação social, 

referida pelo Vereador Fernando Dias. A Presidente disse que se tratam de dois apoios, 

de valor idêntico, equitativo e justo.----------------------------------------------------------------------- 

 



                                        
 
O Vereador António Ventura disse que é uma questão de terminologia, indicando 

também ter ficado com dúvidas, quando leu.----------------------------------------------------------- 

 

Ent. 3906 - Ofício n.º 2170, de 28 de Julho findo, da Escola Secundária Jerónimo 

Emiliano de Andrade, solicitando à semelhança dos anos anteriores, um apoio 

consubstanciado na atribuição de um prémio no valor de € 1000,00 (mil euros) ao 

melhor aluno do ensino regular, com o objectivo de incentivar a prossecução de estudos 

superiores, para autorização do órgão executivo, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o prémio no 

valor de € 1000.00 (mil euros).---------------------------------------------------------------------------- 

 

5ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções 

do Plano de 2011 

 

Ent. 1078 - Proposta da Presidente da Câmara Municipal para deliberação do órgão 

executivo, no sentido de aprovar a 5.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do 

Plano de 2011, nos termos do ponto 8.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54 – 

A/ 99 de 22 de Fevereiro, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do artigo 53.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, bem como com alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da mesma Lei. Esta proposta 

contempla um aumento do valor global do orçamento no montante de € 65.000,00 

(sessenta e cinco mil euros). – A Câmara Municipal, por maioria, com 3 votos a favor 

da Presidente da Câmara e Vereadores do PS e 3 abstenções dos Vereadores do 

PSD e 1 voto contra do Vereador do CDS-PP, aprovou esta alteração do 

Orçamento e GOP’s.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente questionou se a explicação está perceptível, afirmando que há um contrato 

com o Governo Regional para o financiamento da sede da Junta de Freguesia do Porto 

Judeu, o que implica um financiamento de sessenta e cinco mil euros, concluindo que há 

um aumento da despesa por esta via. O Vereador Fernando Dias questionou quais 

foram as outras alterações que ocorreram, nomeadamente, transferências para as 

freguesias. A Presidente respondeu que são apoios internos, na sua maioria, destinados 

às Juntas de Freguesia. O Vereador perguntou se a questão do COFIT estava 



contemplada. A Presidente respondeu afirmativamente, dizendo estar nos “outros 

serviços”, acrescentando estar inscrito o COFIT e outros. O Vereador conferiu se o apoio 

em causa era os três mil e quinhentos euros. A Presidente apontou que serão os nove 

euros por pessoa, que não arrisca por menos, concluindo que não se trata de um apoio, 

mas uma aquisição de um serviço.------------------------------------------------------------------------ 

 

Deu ainda indicação de haver situações semelhantes a esta, dois pedidos, para a 

realização de congressos no mês de Outubro, para agraciar os conferencistas com um 

almoço. O Vereador Fernando Dias perguntou quais eram. A Presidente apontou que 

um é de Turismo e outro de congresso de Médicos de Família, apoio a um evento da 

Liga dos Amigos do Hospital, que disse já terem discutido, a ter lugar em Novembro, um 

congresso na área da Enfermagem, um pedido para a realização de um workshop na 

Universidade dos Açores e ainda o beberete dos 477 anos da elevação de Angra a 

cidade. Apontou que há uma série de situações daí o reforço neste montante.------------- 

 

Para o financiamento dos candeeiros da Rua da Sé, que disse ser uma das maiores 

preocupações, apontou o valor do reforço da iluminação pública em dezanove mil e 

setecentos euros, por haver ainda alguma dotação nesta rubrica, com um valor total de 

vinte e seis mil euros para os candeeiros da Rua da Sé e Praça Velha, dando conta de 

que reduziram as despesas nas reparações do parque de campismo da Salga e que só 

se vai fazer a parte subterrânea e a aquisição de equipamento, que estava prevista para 

Outubro, passa, à partida, para o próximo ano. Concluiu que a reparação dos candeeiros 

têm urgência, apontando a importância da iluminação e segurança na circulação no 

Inverno. Apontou ainda outros acertos.------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias confirmou a alteração do orçamento no valor de sessenta e 

cinco mil euros. A Presidente esclareceu que só assume o valor de sessenta e cinco mil 

euros porque há um acréscimo de receita, no mesmo valor. O Vereador confirmou ainda 

outros valores já descritos.-----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FORA DA AGENDA 

 

 

             Licença Especial de Ruído 



                                        
 
 

Ent.4013 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a festividades, 

efectuado pela Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, 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.----- 

 

A Presidente relembrou que a próxima reunião terá lugar na terça-feira, dia 16 de 

Agosto, às 09h30, por segunda-feira ser feriado.------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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, 
 
 
 
 
 

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

A funcionária que lavrou a acta, 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 


