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No dia onze de março de dois mil e treze realizou-se, na sala das sessões do edifício 

dos Paços do Concelho, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Pelas nove horas e trinta minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a 

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

 

 

Período de Antes da Ordem do Dia 

 

 

A Presidente começou por referir que, uma vez mais, não foi possível realizar a visita 

aos achados arqueológicos do Monte Brasil por indisponibilidade da parte do Regimento 

de Guarnição nº 1. Os Vereadores Artur Lima e António Ventura sugeriram que a visita 

fosse adiada para o verão. A Presidente concordou.------------------------------------------------- 

 

Prosseguindo o período de informações, a Presidente disse que em relação ao 

rebaixamento do molhe de proteção da marina de Angra a informação que obteve vai no 

sentido de que a situação está a ser acompanhada pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC), sendo normal tal acontecer nesse tipo de obras e que quando 

for atingido um valor considerado crítico será efetuada uma recarga de tetrápodes. O 

Vereador Artur Lima questionou se os restantes Vereadores não se lembram de que 

numa apresentação do projeto definitivo do Cais de Cruzeiros à Câmara foi referido que 

a obra não colidia com os achados arqueológicos subaquáticos da Baía de Angra  e que  

esses iam ficar protegidos. O Vereador António Ventura disse que o Cais de Cruzeiros 

foi apresentado como um facto consumado e que estava tudo em condições para se 

avançar com a obra. O Vereador Artur Lima acrescentou que o “power point” da 

apresentação do Cais do Cruzeiros ficou de ser enviado à Câmara Municipal mas tal 

nunca veio a acontecer. O Vereador António Ventura referiu que o Cais de Cruzeiros 

tem servido de “bandeira eleitoral” nos últimos anos mas que este ano não conta com 

qualquer dotação no Plano da Região. Os Vereadores Artur Lima e António Ventura 

continuaram a dialogar sobre diversos aspetos relacionados com o Cais de Cruzeiros. O 

Vereador Artur Lima sugeriu que a autarquia fizesse uma vistoria ao edifício da nova 

biblioteca de Angra do Heroísmo. A Presidente assentiu. A Vereadora Teresa Valadão 

alertou para o facto das vedações da obra representarem perigo para quem circula 



naquela zona em dias de vento. A Presidente supôs que o processo da obra da nova 

Biblioteca de Angra do Heroísmo seja semelhante ao da Casa de Chá, da 

responsabilidade da Câmara Municipal, em que houve a insolvência das empresas 

construtoras e as entidades que adjudicaram as obras ficaram amarradas a uma 

legislação que não permite agir de imediato. Relativamente ao projeto de requalificação 

da Baía de Angra, a Presidente referiu que está prevista a consignação da obra durante 

este mês. O Vereador Artur Lima perguntou quem é que vai fazer a obra. A Presidente 

respondeu que é a Portos dos Açores. O Vereador Artur Lima disse que a obra em 

causa não consta do Orçamento da Região.------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente prosseguiu referindo que em relação aos contentores de recolha de 

resíduos da zona balnear das Cinco Ribeiras, existe no local um contentor para a 

recolha de resíduos indiferenciados com capacidade para 750 litros e que na época 

balnear é colocado outro contentor com as mesmas caraterísticas. Quanto ao 

“ecoponto”, a Presidente informou que o mesmo foi colocado no local a 08 de março, 

junto ao parque de campismo das Cinco Ribeiras. Relativamente ao abastecimento de 

água à lavoura das Cinco Ribeiras, referiu que é assegurado pelas lagoas e que se 

forem ligados mais pontos de abastecimento isso irá levar à redução do caudal, estando 

fora de questão a ligação à rede de consumo humano por serem águas tratadas. A 

Presidente deu conta que a Câmara Municipal recebeu um ofício da Ordem dos 

Arquitetos onde é expressa a posição que as duas fases do projeto do mercado 

deveriam ser executadas pelo mesmo arquiteto. Referiu que não são colocadas em 

causa questões legais mas apenas assumida uma posição contrária ao facto de se 

realizarem duas fases para a elaboração do projeto. Por outro lado, informou que foi 

realizada a reunião com o Diretor Regional da Cultura na semana anterior, onde foram 

abordados diversos assuntos, entre os quais, a reabilitação das calçadas. Referiu que 

em relação à reabilitação das calçadas será efetuado um novo projeto, estando previstos 

contatos informais com a Direção Regional da Cultura para que o documento final esteja 

de acordo com aquilo que é o entendimento de ambas as partes. O Vereador Artur Lima 

disse que se forem usadas as mesmas pedras o resultado final não será bom, tendo 

apontado o exemplo de uma artéria da cidade do Porto onde foi colocada calçada toda 

do mesmo tamanho e bem assente. Apontou o exemplo da reabilitação da rua da Rosa 

onde a calçada não está em boas condições. O Vereador Fernando Dias questionou se 

houve algum andamento em relação ao parecer da Direção Regional da Cultura. A 



                                        

 

Presidente referiu que ficou assente que será elaborado um novo projeto para o que 

falta executar da obra e corrigir as falhas onde já houve intervenção.--------------------------- 

 

O Vereador Artur Lima perguntou quando é que a nova Escola da Ribeirinha começa a 

funcionar. A Presidente disse que as obras estão concluídas mas faltam algumas 

questões como a ligação à rede de energia elétrica. O Vereador António Ventura 

questionou a Presidente se a referida escola vai começar a funcionar antes do final do 

presente ano letivo. A Presidente respondeu que essa decisão compete à Direção 

Regional da Educação e que as instalações serão entregues logo que estejam 

concluídos todos os trabalhos.------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente referiu, ainda, que numa reunião com os moradores do Bailão sobre as 

Sanjoaninas foi transmitida informação sobre como os festejos estão organizados e 

quais os horários, dando conta que a mesma correu bem, apesar de apenas um 

morador ter comparecido. O Vereador António Ventura referiu que o Presidente da 

Comissão das Sanjoaninas lhe transmitiu o facto de a extinção da Culturangra ter feito 

com que a organização das festividades esteja agora sujeita a procedimentos 

burocráticos que podem causar algumas dificuldades.----------------------------------------------- 

 

Prosseguindo a apresentação de iniciativas que decorreram nos últimos dias, a 

Presidente deu nota da realização de mais um dia da Alimentação Saudável no Mercado 

Duque de Bragança, da apresentação de cumprimentos da nova direção da Filarmónica 

União Sebastianense, da apresentação de cumprimentos da Ordem Militar de Malta, da 

cerimónia de lançamento do CD do Grupo Folclórico das Doze Ribeiras e do 20º 

aniversário da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos. Deu ainda conta que hoje terá 

lugar a apresentação do cartaz e do “site” oficial das Sanjoaninas 2013, informando que 

a marca Sanjoaninas está registada, passando a Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo a dispor do direito legal de usar a mesma. Referiu, ainda, que está agendada 

para amanhã a assinatura dos protocolos de delegação de competências com as juntas 

de freguesia, que a 13 de março terá lugar a apresentação de cumprimentos da nova 

direção da Associação Agrícola da Ilha Terceira e no dia seguinte a apresentação de 

cumprimentos das tunas que participam no festival que se realiza em Angra do 

Heroísmo. A Presidente adiantou que a 14 ou 15 de março terá lugar a assinatura dos 

protocolos com as instituições que vão ocupar as instalações de antigas escolas e que 



para 25 de março está agendada a próxima reunião da Câmara, que terá lugar na 

freguesia das Doze Ribeiras. Seguidamente, a Presidente fez referência à programação 

de cinema para as próximas semanas na sala do Centro Cultural e de Congressos de 

Angra do Heroísmo. O Vereador Artur Lima sugeriu que fosse remetida uma nota a um 

dos jornais nacionais que referiram que deixou de haver exibição de cinema público nos 

Açores, porque apesar de terem encerrado as salas em Ponta Delgada, em Angra do 

Heroísmo continua a haver cinema. A Presidente disse, ainda, que para 23 de março 

estava prevista a apresentação da comédia “Ave Comédia Cheia de Graça” mas que 

devido à greve da TAP, a mesma foi adiada para 28 de março, dando conta ainda da 

realização de um concurso “A minha cidade e o nosso Património Mundial” que decorre 

até 17 de maio.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Vereador Fernando Dias questionou se a Câmara Municipal tem conhecimento do 

interesse de particulares na instalação de centrais de biomassa no Porto Judeu e São 

Bento. O Vereador Hugo Rosa respondeu que não tinha conhecimento dessa intenção. 

A Vereadora Teresa Valadão justificou a sua ausência nas últimas reuniões da Câmara 

por motivos de ordem profissional. Lamentou que a Câmara não tenha assinalado o Dia 

Internacional da Mulher, a 08 de março, conforme o que tinha sido decidido em agosto 

último e reafirmou a sua disponibilidade para dar o seu contributo em iniciativas desse 

género e que as mesmas não implicam custos para a autarquia. A Presidente disse que 

aceitava o reparo da Vereadora Teresa Valadão e adiantou que o Gabinete de Ação 

Social da Câmara está sobrecarregado com trabalho. O Vereador Fernando Dias 

realçou o facto da Vereadora Teresa Valadão ter colaborado, em diferentes ocasiões, 

nas atividades similares da Praia da Vitória na área em questão e que enquanto 

Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tal não tem acontecido. A 

Vereadora Teresa Valadão esclareceu que tem colaborado com o Núcleo de Formação 

e Prevenção da Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória 

e que a 8 de março foi efetuada uma apresentação sobre essa problemática na Escola 

Ferreira Drummond.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

O Vereador Artur Lima perguntou qual o montante da dívida do Hospital de Santo 

Espírito da Terceira de consumo de água aos Serviços Municipalizados de Angra do 

Heroísmo. A Presidente respondeu que teria que solicitar essa informação.------------------ 

 



                                        

 

A Presidente propôs a inclusão de vários pontos na agenda tendo a proposta sido 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

Período da Ordem do Dia 

 
 

DELIBERAÇÕES AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS 
 

 
Suspensão/condicionamento de Trânsito 

 

Ent. 1320 – Pedido efetuado por Gustavo Adolfo Rodrigues Veiga, com vista à 

suspensão de trânsito no Terreiro, freguesia da Terra Chã, no dia 18 e no dia 26 de maio 

de 2013, das 21:00 às 24:00 horas, para a realização das festas da Irmandade do Divino 

Espírito Santo do Terreiro da Terra Chã e no dia 20 de maio de 2013, das 10:00 às 

13:00 horas, destinada à realização do Bodo de Leite, 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, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. - 

A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido, nos termos dos 

citados pareceres.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 1335 – Pedido efetuado por Fábrica da Igreja da Sé Catedral, com vista à 

suspensão de trânsito na Rua Recreio dos Artistas, passando pela Rua do Barcelos, 

Rua Carreira dos Cavalos, freguesia da Sé, nos dias 24 e 31 de março de 2013, das 

10:00 às 11:00 horas, destinada a realização da Procissão de Ramos e Procissão da 

Ressureição, respetivamente, e suspensão de trânsito na Rua da Sé, Rua de S. João, 

Rua dos Minhas Terras, Rua Direita, voltando à Rua da Sé no sentido ascendente, 

terminando na Igreja da Sé, no dia  29 de março  de 2013, das 20:00 às  22:00  horas, 

destinada à procissão da Morte do Senhor, 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, bem como do Diretor do Departamento da Unidade de Urbanismo. - 



A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido, nos termos dos 

citados pareceres.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 1249 – Pedido efetuado por Boavista Clube da Ribeirinha, com vista à suspensão 

de trânsito na Rua da Igreja, freguesia da Ribeirinha, no dia 3 de março de 2013, das 

18:00 às 24:00 horas, destinada à realização da festa dos campeões, para ratificação do 

ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal em exercício, 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.-------------------- 

  

Isenção de Taxas 

 

Ent. 1276 – Pedido de isenção de taxas, efetuado pela EVT – Empresa de Viação 

Terceirense, Lda, referente à ocupação da via pública com quiosque, para decisão do 

órgão executivo, nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Taxas. 

O valor da taxa a pagar é de €137 (cento e trinta e sete euros), correspondente ao 

período de março a dezembro de 2013. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

deliberou isentar as devidas taxas na sua totalidade.------------------------------------------- 

O Ver. Hugo Rosa ausentou-se da reunião no momento da discussão e votação 

deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do art.º 44.º do 

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

 

 

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

Pedido de dispensa de apresentação de avaliação acústica 

 

Pº 01/2009/320 - Requerimento datado de 26 de Fevereiro do corrente ano, de José 

Carlos Goulart Fontes, residente na Rua de São Pedro, nº 24, freguesia de São Pedro, 

solicitando a dispensa de apresentação de avaliação acústica para efeito de autorização 

de utilização do prédio sito na Rua de São Pedro, nº 24, freguesia de São Pedro. Vem 

acompanhado de parecer conjunto do arquiteto Rogério Lourenço e do jurista Paulo 

Cardoso, tendo merecido o seguinte despacho: “Para efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 24.º do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, de 30 de julho, ao abrigo do 



                                        

 

disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, e 

considerando o teor da informação anexa ao presente processo, a qual merece a minha 

concordância, determino a dispensa da realização de ensaios acústicos e a dispensa da 

verificação do cumprimento do projeto acústico.”------------------------------------------------------ 

Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, ao artigo 68º da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de janeiro. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente em 

exercício.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                             

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

Pedidos de Apoio  

 

Ent. 6475 – Ofício datado de 13 de novembro 2012, da Escola Secundária Jerónimo 

Emiliano de Andrade, solicitando a atribuição de um apoio em espécie, traduzido na 

atribuição de 4 entradas gratuitas no cinema (para duas pessoas)  e 1 pulseira de 

entrada no recinto do palco das Sanjoaninas 2013. Estes prémios totalizam €60 e 

destinam-se a premiar os vencedores do concurso de talentos, que será organizado por 

aquela escola.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para decisão do órgão executivo nos termos do artigo 64.º n.º 4, alínea b) 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. 1359 – Ofício datado de 4 de março 2013, do Colégio de Santa Clara, solicitando a 

cedência do Campo de Jogos Municipal no próximo dia 19 de março, entre as 13h30 e 

as 16h00, para atividades relacionadas com o Dia do Pai.------------------------------------------

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

Para decisão do órgão executivo nos termos do artigo 64.º n.º 4, alínea b) 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. 1216 – Pedido, datado de 18 de fevereiro findo, da Junta de Freguesia de S. 

Mateus, no sentido de lhe ser cedido um palco tendo em vista a realização das 

tradicionais festas de Santo António, no período de 9 a 14 de agosto. Para deliberação 



do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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 deferir este pedido, 

desde que não coincida com o COFIT.---------------------------------------------------------------- 

 

Ent 382 - Pedido para utilização gratuita do Bowling para realização de visita de estudo 

com dezanove crianças do Colégio da Santa Casa da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo, no âmbito de estágio profissional, para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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 este pedido.-------------------------------- 

 

Ent. 5914 – Novamente presente a carta datada de 26 de outubro de 2012, do Hospital 

de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, remetendo a memória descritiva do projeto de 

humanização do espaço físico do Serviço de Pediatria (Serviço de Urgência, Enfermaria, 

Consulta Externa, Hospital de Dia e Unidade de Cuidados Especiais Pediátricos e 

Neonatais), e solicitando para o efeito um apoio. Para decisão nos termos do artigo 64.º 

n.º 4, alíneas a) e b) 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, retirou 

este assunto, a fim de solicitar mais esclarecimentos à entidade requerente.---------- 

 

O Vereador Artur Lima perguntou se o assunto em causa é o mesmo que tinha sido 

debatido em anterior reunião de Câmara. A Presidente respondeu afirmativamente, 

dando conta que foram, entretanto, solicitadas informações adicionais ao requerente. O 

Vereador Artur Lima considerou estranho que um hospital novo, que custou centenas de 

milhões de euros, não tenha um espaço humanizado para a Pediatria. Acrescentou que 

compete ao hospital ou ao Governo Regional concretizar o projeto e que a autarquia não 

deve dar esse apoio. O Vereador António Ventura concordou com a posição do 

Vereador Artur Lima. Por seu turno, o Vereador Fernando Dias disse que não se 

percebe ao certo qual a totalidade do custo do projeto e que a administração do Hospital 

da Terceira não respondeu a todas questões que foram colocadas. Os Vereadores 

discutiram o estatuto do hospital enquanto entidade empresarial pública e o facto de não 

haver cabimentação para esse apoio no Orçamento da Câmara, tendo por fim decidido 

retirar o assunto da discussão para que sejam solicitados mais esclarecimentos depois 



                                        

 

da Presidente ter lido as respostas às questões que foram remetidas ao Hospital da 

Terceira a um pedido de esclarecimento sobre o projeto.------------------------------------------- 

 

Ent. 1360 – Comunicação da Fábrica da Igreja de São Bartolomeu dos Regatos, 

solicitando apoio para a montagem de uma tenda, por ocasião da 28.ª Jornada Mundial 

da Juventude, que terá lugar no próximo dia 24 de março naquela freguesia. Para 

deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 

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. 1334 – E-mail datado de 27 de fevereiro de 2013, da A.C.T.U.S.A. – Associação 

Cultural Tuna Universitas Scientarium Agrarium, dando conta que não serão 

necessários os três autocarros para transporte das tunas, aprovados em reunião da 

Câmara Municipal de 25-02-2013, mas sim apenas dois. Para conhecimento do órgão 

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

 

Ent. 1333 - E-mail datado de 28 de fevereiro de 2013, da A.C.T.U.S.A. – Associação 

Cultural Tuna Universitas Scientarium Agrarium, solicitando alteração do apoio 

concedido àquela Associação em reunião da Câmara Municipal de 25-02-2013, no que 

se refere à cedência de uma passagem aérea São Miguel-Terceira-São Miguel, no valor 

de €154,96 e uma passagem Porto-Terceira-Porto, no valor de €385,35, passando para 

cinco passagens São Miguel-Terceira-São Miguel, no valor total de €540,21.- A Câmara 

Municipal, por unanimidade, autorizou a alteração solicitada.------------------------------- 

 

Ent. 1341 e 1396 - Pedidos de Movimentos de Cursos de Cristandade de cedência, 

gratuita, do grande auditório do CCCAH para a realização um curso de cristandade, bem 

como autorização para a realização de uma “Via Sacra”, no Parque do Relvão, na 

manhã do dia 27 de abril próximo. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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 os pedidos em causa.----------------------------------------------------- 

 
 
 
 



 
Pedido de exploração do piano bar do Centro Cutural 

 
 

Ent. 1268 - Pedido da A.C.T.U.S.A - Associação Cultural Tuna Universitas 

Scientarium Agrarium, para exploração do piano bar do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo, durante o festival de tunas agendado para os dias 

14, 15 e 16 de março corrente, para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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.------------------------------------------------------------------ 

 

Os Vereadores Artur Lima e Fernando Dias questionaram se a cedência do referido 

espaço é efetuada mediante um acordo escrito de modo a preservar o mesmo. A 

Presidente respondeu que não, mas que em anteriores cedências o mesmo tem sido 

entregue limpo e sem quaisquer danos. O Vereador Artur Lima questionou a Presidente 

sobre o processo da Casa da Roda. A Presidente referiu que o processo para abertura 

de novo concurso irá ser apreciado numa das próximas reuniões de Câmara.--------------- 

  

Pedido de apoio para ratificação  

 

Ent. 1262 – E-mail do Serviço de Desporto da Terceira, datado de 27-02-2013, 

solicitando um apoio em espécie, traduzido em 91 vouchers para jogos de bowling dos 

participantes no Mega Sprinter/Salto, no dia 9 de março. Para ratificação do órgão 

executivo municipal, nos termos do n.º 3, do artigo 68.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, ratificou o ato administrativo praticado pela Presidente da 

Edilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atribuição de apoio – Festas Sanjoaninas 2013 

 

Ent. 466 -  Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 6 de março, no 

sentido de se atribuir um apoio à Associação Cultural Burra de Milho para a promoção 

de um concerto musical por um DJ internacional, no âmbito das festas Sanjoaninas 

2013, mediante a celebração de protocolo cuja minuta é apresentada em anexo. Para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 



                                        

 

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 atribuir um apoio à 

citada Associação, mediante a celebração de um protocolo cuja minuta foi 

também aprovada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias referiu que o Presidente da Comissão das Sanjoaninas já o 

informou sobre este assunto mas que é preciso ter em conta que existe um orçamento 

para as festividades que tem que ser cumprido para que não ocorram situações como as 

do passado. Referiu que tem sido transmitida a ideia que os Vereadores da oposição 

não querem as Sanjoaninas mas tal não corresponde à verdade. A Presidente disse que 

as Sanjoaninas são um centro de custos da Câmara Municipal e que qualquer alteração 

no seu orçamento tem que ser aprovada em reunião do órgão executivo.--------------------- 

 

Pedido de emissão de parecer prévio 

 

Ent. 467 – Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 6 de março de 2013, 

no sentido de ser emitido parecer prévio favorável à contratação do artista plástico José 

João Sousa Dutra, com vista à elaboração dos carros alegóricos do cortejo infantil, das 

Festas Sanjoaninas 2013, pelo valor total de  € 6 000,00, nos termos do artigo 75.º, n.ºs 

4 e 10 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado 

para 2013 e do artigo 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, deliberou emitir parecer prévio quanto à contratação 

dos serviços em causa, pelo valor de €6 000,00.-------------------------------------------------- 

 

Cedência da antiga casa do chá do Jardim Duque da Terceira 

 

Ent. 457 – Proposta da Presidente da Câmara Municipal, datada de 5 de março de 2013, 

no sentido de ser cedida a antiga casa do chá e quiosque no Jardim Duque da Terceira, 

bem como uma sala na escola da Conceição à Associação do Divino Espírito Santo, 

para utilização de todos os espaços como atelier, sala de exposições e para formação a 

ministrar pela mesma Associação. Para autorização do órgão executivo municipal e 

aprovação da respetiva minuta do contrato de comodato a celebrar que titulará as 

cedências em causa, nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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, concordou com esta proposta e aprovou a 

respetiva minuta do contrato de comodato a celebrar.------------------------------------------ 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo – 

celebração de protocolo 

 
Ent. 1300 - Minuta de protocolo entre o Município de Angra do Heroísmo e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, com vista à 

comparticipação de despesas correntes desta entidade para o corrente ano para 

aprovação do órgão executivo, nos termos do artigo 64.º, n.º 4, alínea b) 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, aprovou esta minuta de protocolo, cujo apoio 

é no valor de €45 000,00.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Licenciamento de Jogos Lícitos 

 

Ent. 511 - Ofício n.º SAI-VPGR/2013/81, da Vice-Presidência do Governo Regional, 

respeitante ao licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento, sito na Rua Pero Anes 

do Canto, 45, freguesia da Conceição, pertencente António José da Ponte, para emissão 

de parecer favorável do órgão executivo municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

art.4º da Portaria n.º 71/2007, de 24 de Outubro, conjugado com o n.º 1 do art.1º da Lei 

n.º 2/87, de 8 de Janeiro, designadamente no que se refere à proximidade de 

estabelecimentos de ensino.--------------------------------------------------------------------------------  

Encontra-se munido de pareceres técnicos da Arquiteta e do Diretor de Departamento 

com competência subdelegada. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 

informar que o estabelecimento em causa não se encontra nas proximidades de 

um estabelecimento de ensino, nos termos dos pareceres técnicos.----------------------  

 

Ent. 1123 - Ofício n.º SAI-VPGR/2013/543, da Vice-Presidência do Governo Regional, 

respeitante ao licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento, sito no Caminho para 

Belém, 7-9, freguesia da Terra-Chã, pertencente Maria Leonor Pimentel Mendonça, para 

emissão de parecer desfavorável do órgão executivo municipal, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do art.4º da Portaria n.º 71/2007, de 24 de Outubro, conjugado com o n.º 1 do 

art.1º da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, designadamente no que se refere à proximidade 

de estabelecimentos de ensino.----------------------------------------------------------------------------  



                                        

 

Encontra-se munido de pareceres técnicos da Arquiteta e do Diretor de Departamento 

com competência subdelegada. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 

informar que o estabelecimento em causa encontra-se nas proximidades de um 

estabelecimento de ensino, nos termos dos pareceres técnicos.--------------------------- 

 

Ent. 5195 - Ofício n.º SAI-VPGR/2012/5273, da Vice-Presidência do Governo 

Regional, respeitante ao licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento, sito na Rua 

25 de novembro, nº1, freguesia São Bartolomeu de Regatos, pertencente Maria de 

Fátima Fagundes Vieira Barcelos, para emissão de parecer favorável do órgão executivo 

municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.4º da Portaria n.º 71/2007, de 24 de 

Outubro, conjugado com o n.º 1 do art.1º da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, 

designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino.-----------  

Encontra-se munido de pareceres técnicos da Arquiteta e do Diretor de Departamento 

com competência subdelegada. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 

informar que o estabelecimento em causa não se encontra nas proximidades de 

um estabelecimento de ensino, nos termos dos pareceres técnicos.---------------------- 

 

Concessão de parquímetros – alteração ao contrato 

 

Ent. 465 – Presente a proposta de alteração à cláusula 23.ª do contrato celebrado entre 

e Câmara Municipal e a empresa DATAREDE, para aprovação do órgão executivo 

municipal nos termos do art.º98.º do Código dos Contratos Públicos. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta.-------------------------------------------- 

 

O Vereador Artur Lima referiu que ainda não foi instalado o parquímetro previsto para a 

Rua Augusto Monjardino. A Presidente disse que foi dada uma indicação para a 

instalação desse equipamento mas que ia solicitar informações sobre esse processo. No 

final da reunião a Presidente transmitiu ao Vereador Artur Lima que o referido 

parquímetro já tinha sido instalado.------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 

 

Empreitada de reabilitação e criação de arruamentos no concelho de Angra do 

Heroísmo-Pacote 3-2008 - Auto de receção provisória 

 
Ent. 323 - Auto de receção provisória da empreitada de reabilitação e criação de 

arruamentos no concelho de Angra do Heroísmo-Pacote 3-2008, elaborado pela 

fiscalização. Para deliberação no sentido de se receber provisoriamente a empreitada. – 

A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a receção provisória da 

empreitada em causa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Fernando Dias referiu que na documentação sobre este assunto não consta 

uma síntese sobre a obra nem a quantificação do custo total da mesma. A Presidente 

disse que o custo é o que está previsto no contrato. O Vereador Fernando Dias 

questionou se não houve trabalhos a mais. A Presidente referiu que desde que se 

encontra a exercer funções não houve qualquer alteração aos valores previstos e que 

sendo um projeto apoiado por fundos comunitários o mesmo não pode ter trabalhos a 

mais. A Vereadora Teresa Valadão perguntou se estão previstas as pinturas das 

passadeiras. A Presidente respondeu que esses trabalhos já estão a ser executados.-----  

 

Empreitada de conclusão da nova casa de chá do Jardim Duque da Terceira – 

lançamento de concurso público 

 
Ent. 449 - Informação da Divisão de Urbanismo para lançamento de concurso público 

para a empreitada de conclusão da nova casa de chá do Jardim Duque da Terceira. 

Para deliberação de aprovação das peças de procedimento, constituição do júri e 

aprovação da despesa para lançamento de concurso público.  – A Câmara Municipal, 

por unanimidade, aprovou as citadas peças de procedimento, constituição do júri 

e aprovação da despesa para lançamento do concurso em causa.------------------------- 

 

A Presidente informou que houve um prazo para que o empreiteiro se pronunciasse 

sobre a cessação contratual e que a comunicação teve de ser efetuada através de um 

Edital porque não foi possível fazer de outra forma. Depois de terem sido cumpridos 

todos os prazos legais, a Presidente disse que estão reunidas as condições necessárias 

para a realização do concurso tendo em vista concluir a obra.------------------------------------ 



                                        

 

 

Atualização de processo de arrendamento social 
 
 
Ent. 4469 – Pedido de Maria João Oliveira Medeiros de 21 de agosto de 2012, 

solicitando a atualização do processo de arrendamento social na sequência da alteração 

dos rendimentos do agregado familiar, acompanhada de relatório social propondo que a 

atualização tenha efeitos retroativos ao início da dívida, acompanhado de parecer 

favorável da Chefe de Divisão de Desenvolvimento Comunitário. Por conjugação do 

artigo 16.º do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão de Habitações em Regime 

de Renda Apoiada e do artigo 64.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 169/99 99 alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre o reajustamento do valor da renda social, com efeitos retroativos, de 

19,43€ para 5,10€, atento à situação familiar, a qual tem enquadramento no Decreto-Lei 

n.º 169/93, de 7 de Maio. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o 

reajustamento, nos termos do parecer do Gabinete Jurídico.-------------------------------- 

 

Ata da Comissão de Análise das candidaturas ao concurso de classificação para 

atribuição de moradias no Concelho de Angra do Heroísmo, em Regime de Renda 

Apoiada 

 

Ent. 277 - A ata e anexos da comissão de análise das candidaturas ao concurso de 

classificação para atribuição de moradias no concelho de Angra do Heroísmo. Para 

aprovação do órgão executivo, sobre a proposta de lista provisória, nos termos dos nos.º 

2 e 3 do artigo 8.º do Programa de Concurso. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou a ata em questão, bem como a lista provisória. ------------------ 

 

Zona Industrial de Angra do Heroísmo – Constituição do direito de Superfície 

sobre o lote 58 A 

  

Ent: 6731 - Ofício da empresa Transjet- Construções e Transportes Lda.,  datado de 

12/12/2012, a solicitar a constituição do direito de superfície sobre o lote 58 A da ZIAH, 

sito na Rua Salomão Levy da freguesia do Porto Judeu, com a área de 8657m2 , para a 

construção de um estaleiro e montagem de uma central de betuminoso para obras de 

construção, urbanização e outras, pelo que em conformidade com o despacho da 



Senhora Presidente da Câmara Municipal, datado de 30 de dezembro de 2012, foi 

autorizada a  constituição do direito de superfície,  à qual foi atribuído o valor de € 99 

728 (noventa e nove mil setecentos e vinte e oito euros), apurado pelo Serviço de 

Finanças no ato do pagamento do IMT.------------------------------------------------------------------ 

Assim, verificando-se uma decisão da Senhora Presidente da Câmara Municipal 

geradora de custos ou proveitos, tomada no âmbito do exercício de competência 

delegada, envia-se à Câmara Municipal para conhecimento nos termos do disposto no 

artigo 65.º, n.º3, 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 tomou conhecimento.------------- 

 
 

Fora da Agenda 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

Pedidos de apoio 

 

Ent. 1413 - Pedido da Associação Cultural do Porto Judeu, para cedência de 

expositores para a realização do II Festival de Filarmónicas do Porto Judeu, para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 

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 este 

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

 

Ent. 1401 – Comunicação da Fábrica da Igreja de São Bartolomeu dos Regatos, 

solicitando apoio para o serviço de transporte de palco, por ocasião da 28.ª Jornada 

Mundial da Juventude, que terá lugar no próximo dia 24 de março naquela freguesia. 

Para deliberação do órgão executivo municipal, nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas 

a) e b) 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. 1426 - Pedido da Fábrica da Igreja de S. Bartolomeu de Regatos de cedência de 

500 pulseiras para a realização da 28.ª Jornada Mundial da Juventude, para deliberação 

do órgão executivo municipal nos termos do artigo 64.º n.º 4, alíneas a) e b) 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.----------------- 

 

Pedido de apoio para ratificação 

 

Ent. 1416 – Carta, datada de 28 de fevereiro de 2013, da Confraria do Vinho Verdelho 

dos Biscoitos solicitando um apoio para a realização de um almoço para 60 pessoas, 

no âmbito da comemoração do 20.º aniversário daquela Confraria, a ter lugar no dia 10 

de março de 2013. A Presidente da Câmara autorizou, por despacho de 8 de março, a 

concessão de um almoço no valor de € 600. Para ratificação do órgão executivo 

municipal, nos termos do n.º 3, do artigo 68.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, ratificou o ato praticado pela Presidente da Edilidade.---------------------- 

 

Pedido de apoio em espécie 

 

Ent. 1386 – E-mail do Sporting Clube de Espinho, datado de 6 de março de 2013, 

solicitando a cedência de um autocarro para a equipa sénior de futebol, nos dias 9, 10 e 

11 do corrente mês. A Presidente da Câmara indeferiu o pedido, em virtude de a 

Edilidade não possuir de momento autocarro no seu parque de viaturas. Para ratificação 

do órgão executivo municipal, nos termos do n.º 3, do artigo 68.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, ratificou o ato praticado pela Presidente da Edilidade.---------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ENCERRAMENTO 

 
 

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

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e 

vai ser assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por unanimidade, 

em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 
 

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

 


