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No dia 10 de Outubro 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
A Presidente começou pela discussão e votação da acta número trinta e nove, do dia 27
de Setembro de 2011, que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------De seguida passou ao período de informações, fazendo alusão ao facto de o Município
ter sido considerado, pelo 3º ano consecutivo, Familiarmente Responsável pelo
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, acrescentando que a
bandeira alusiva será entregue no dia dezanove de Outubro, pelas dezassete horas, no
auditório da sede da Associação Nacional de Municípios, em Coimbra, indicando que à
partida não estará presente, por questões de poupança de recursos.--------------------------Informou, de seguida, que teve início, no passado dia quatro de Outubro, uma
campanha de sensibilização associada ao Dia Mundial do Animal nas escolas do
Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente informou ainda de que, na próxima sexta-feira, dia 14 de Outubro, se
realiza o Conselho de Ilha, anotando que os Vereadores Artur Lima e António Ventura
devem ter conhecimento desta reunião na qualidade de deputados regionais. Referiu,
ainda, que estará presente na reunião e solicitou aos vereadores que apresentassem
questões que gostariam de ver debatidas na mesma.-----------------------------------------------Anotou que terá início, no dia 14 de Outubro, a segunda Mostra de Teatro a Noroeste Dar Cena, que disse ter o apoio logístico da Culturangra e da Câmara Municipal.----------A Presidente deu conta do facto dos Serviços Municipalizados terem dado início a uma
campanha de sensibilização relativa à adopção de boas práticas na utilização da água e
também para a separação dos resíduos, anotando o facto de os Vereadores terem
recebido, em casa, alguma da informação disponibilizada.---------------------------------------Fez também referência à recepção de um convite, da Câmara do Comércio de Angra do
Heroísmo, dirigido a todos os Vereadores para estarem presentes na inauguração da

Feira Agrocomercial 2011, no próximo dia 13 de Outubro, quinta-feira, pelas dezoito e
trinta, na marina da Praia da Vitória.---------------------------------------------------------------------Depois de ter dado como terminada o período de prestação de informações, a
Presidente referiu a inclusão de assuntos na agenda, passando a dar conta dos
mesmos. Questionou de seguida os Vereadores se estariam de acordo com esta
inclusão. Os Vereadores concordaram.-----------------------------------------------------------------A Presidente perguntou se os Vereadores tinham alguma questão a colocar.--------------O Vereador Luís Brasil tomou a palavra para perguntar sobre o ponto de situação da
proposta feita pelo PSD, tendo em vista a criação de Conselho Municipal para a Tourada
à Corda, recordando o facto de ter ficado deliberado que seria enviada a proposta à
Câmara Municipal da Praia da Vitória. A Presidente deu conta de a mesma ter sido
enviada, concluindo que, até à passada sexta-feira, ainda não havia resposta.-------------O Vereador Luís Brasil fez referência, de seguida, à recomendação apresentada pelo
PSD sobre a promoção dos produtos do Concelho, apontando a sua discussão para a
próxima reunião, do dia dezassete de Outubro ou para a seguinte.-----------------------------O Vereador Luís Brasil questionou se iria haver discussão sobre o Documento Verde da
Administração Pública antes da ordem de trabalhos, cujo assunto foi objecto de uma
reunião na passada sexta-feira. A Presidente referiu ter recebido, na sexta-feira, a
comunicação de que o Vereador António Ventura não estaria presente na reunião,
acrescentando ter percebido, por parte do Vereador Luís Brasil, que não estariam
disponíveis para tomar decisões sem a presença do mesmo, sugerindo, portanto, que o
assunto fosse adiado para uma próxima reunião em que o referido Vereador esteja
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente considerou que os dois assuntos deviam ser retirados da agenda, uma vez
que há uma recomendação e o proponente não está presente. O Vereador Luís Brasil
diferenciou a recomendação do documento. A Presidente concordou, dando conta que
esta primeira é muito mais reduzida e indicou que ainda não tem o parecer redigido.
Sublinhou que faria sentido que fossem ambos agendados para a mesma reunião. O
Vereador Luís Brasil deu conta dos conteúdos da recomendação, que a Presidente disse
ter apenas a ver com um dos pontos do Documento Verde, nomeadamente com o da
questão das freguesias, acrescentando ainda que na última reunião este documento não
estava agendado e que este é o primeiro agendamento sobre este assunto, reiterando
que na última reunião tinha ficado combinado que seriam ambos discutidos ao mesmo
tempo. A Vereadora Raquel Silva interveio para referir o facto de a discussão no
corrente dia implicar outra posterior com outros intervenientes. O Vereador Luís Brasil

concordou com a discussão na próxima reunião, sendo os dois assuntos retirados da
agenda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Teresa Valadão tomou a palavra para chamar a atenção para o facto de
haver um edifício na Rua de São João, que anotou ser privado, no qual é visível a
existência de pombas mortas e de roedores que indicou ameaçarem a vizinhança,
dando conta que recentemente uma equipa fechou o edifício com plástico. Anotou que a
entrada foi novamente forçada e que hoje se verificou o mesmo cenário. Questionou a
Presidente sobre a possibilidade de fazer pressão junto do proprietário para resolver
esta situação. A Presidente indicou que o Veterinário Municipal e o Fiscal irão visitar o
local. A Vereadora Teresa Valadão referiu ainda queixas dos vizinhos, a propósito da
existência de roedores, sublinhando o estado de degradação absoluta do edifício e
concluindo que poderá vir a tornar-se numa questão de saúde pública. Os Vereadores
discutiram sobre a localização e sobre o estado do edifício em questão.----------------------O Vereador Alonso Miguel abordou o pedido de informação, que o próprio tinha feito,
sobre a questão dos electrodomésticos que ficaram danificados na Quinta das Almas na
sequência de um corte de electricidade da EDA, questionando sobre a resposta desta
entidade. O Vereador Francisco Cota Rodrigues chamou a atenção para o facto de os
lesados terem de se dirigir à EDA, para fazerem as respectivas queixas.---------------------O Vereador Alonso Miguel indagou de seguida sobre a resposta a uma questão relativa
a uma "zebra" pintada numa estrada da Ribeirinha, que o próprio havia feito referência
numa anterior reunião de Câmara. A Vereadora Raquel Silva respondeu que passou a
informação e que o encarregado tinha ficado de ir verificar, concluindo não saber se
existe já uma resposta.--------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais questões dos Vereadores, a Presidente passou aos assuntos da
agenda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia

DELIBERAÇÕES LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES
Selos de Residente
Ent. 5038 – Pedido de emissão de selo de residente, efectuado por Soraia Marisa Aguiar
Mendonça, 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. 5079 – Pedido de substituição de selo de residente, efectuado por José Gabriel
Borba Fragoso, 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.-----------------------------------------------------------------Selo Mensal
Ent. 5040 – Pedido de emissão de selo mensal, efectuado por Joaquim João Cardoso
Andrade, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 9.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. 5090 – Pedido de emissão de selo mensal, efectuado por Daniela Oliveira Furtado,
para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 9.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. 5092 – Pedido de emissão de selo mensal, efectuado por Ana de Sousa Pereira,
para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 9.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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Selo Anual
Ent. 4998 – Pedido de substituição de selo anual, efectuado pela Saudaçor, SA, para
autorização do órgão executivo, nos termos dos n.º s 1 e 2, do artigo 8.º, e n.º s 1 e 2, do
artigo 15.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. 5064 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a música ao vivo
e Dj´s, por ocasião da recepção de caloiros, no período de 10 a 15 de Outubro de 2011,
das 21 às 2 horas da manhã, no pátio da Universidade dos Açores, efectuado por Ana
Rita Contente 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. 5086 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a realização de
conjuntos musicais, tunas e filarmónicas, por ocasião da festa da castanha, nos dias 29,
30 e 31 de Outubro de 2011, das 21 às 2 horas da manhã, no Largo da Igreja, freguesia
da Terra Chã, efectuado pela Freguesia da Terra Chã, para autorização do órgão
executivo, nos termos do artigo 27.º, n.º 1 do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A,
de 30 de Junho. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. ----Ent. 4996 – Pedido de emissão de licença especial de ruído, destinada a realização de
bailes, em diversos dias, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011,
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2012, das 21:00 às 6:00 horas da manhã, na Sede
do Barreiro, sito no Caminho da Esperança, freguesia do Porto Judeu, efectuado por
João Paulo Dutra Leal, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 27.º,
n.º 1 do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, de 30 de Junho. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou a emissão de licença especial de ruído, até
às 4 horas da manhã apenas para o próximo fim de semana, devendo de imediato

ser solicitado à Junta de Freguesia do Porto Judeu parecer sobre o assunto, após
o qual será reagendado o pedido.---------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel referiu o facto de o pedido solicitar autorização até às seis da
manhã. A Presidente passou a ler o processo, indicando os dias para os pedidos,
concluindo ser para os fins-de-semana, referindo o limite das seis da manhã e deu conta
de existirem residências nos arredores do local. A Presidente sugeriu que se adoptasse
o mesmo critério que tem sido seguido para os restantes pedidos: até às duas da
manhã, em dias de semana e até às quatro da manhã nos fins-de-semana. A Presidente
sublinhou o facto de as actividades decorrerem todos os fins-de-semana perto de
moradias. A Vereadora Teresa Valadão acrescentou ainda que o recinto improvisado
tem pouca capacidade de insonorização. A Presidente concordou.-----------------------------Os Vereadores discutiram a questão, fazendo ainda referência ao Porto das Pipas e à
medição do ruído da área. A Presidente deu conta que os problemas de ruído no Porto
das Pipas existem apenas num dos bares, anotando que serão feitos registos.-------------Em relação à questão do Porto Judeu, a Presidente referiu que o equipamento de
medição do som não poderá ser utilizado neste caso. O Vereador Hugo Lourenço
afirmou a necessidade de se verificar a vontade das pessoas, em relação à realização
da festa. A Presidente assentiu, anotando a possibilidade de pedir informação à Junta de
Freguesia. Os Vereadores trocaram ideias sobre as possibilidades.----------------------------A Presidente sugeriu que fosse pedido um parecer à Junta de Freguesia. A Vereadora
Raquel Silva chamou a atenção para o facto de o pedido indicar como data de início
quinze de Outubro, o que significa que para essa data a autorização não pode ser
concedida senão a posteriori em reunião de Câmara. A Presidente retorquiu que se
podia autorizar apenas a do dia quinze de Outubro. A Vereadora Raquel Silva
acrescentou que depois disso já poderá haver um parecer da Junta sobre a forma como
decorreu o evento. O Vereador Alonso Miguel realçou o facto de as pessoas viverem
bastante as festas das suas freguesias, referindo outros exemplos, considerando que
estas poderão sentir-se incomodadas, mas que não se manifestarão contra.----------------A Presidente concluiu que a proposta é que sejam aprovados os pedidos para o fim-desemana, com o limite das quatro da manhã e que seja pedido o parecer à Junta de

Freguesia. A Vereadora Raquel Silva acrescentou que, assim, a Junta pode pronunciarse em relação ao fim-de-semana decorrido.-----------------------------------------------------------Licença de Recinto Improvisado
Ent. 5010 - Pedido de emissão de licença de recinto improvisado, destinada a realização
de bailes, em diversos dias, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011,
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2012, das 21:00 às 6:00 horas da manhã, na Sede
do Barreiro, sito no Caminho da Esperança, freguesia do Porto Judeu, efectuado por
João Paulo Dutra Leal, para autorização do órgão executivo, nos termos do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou a emissão de licença de recinto improvisado, até às 4
horas da manhã apenas para o próximo fim de semana, devendo de imediato ser
solicitado à Junta de Freguesia do Porto Judeu parecer sobre o assunto, após o
qual será reagendado o pedido.-----------------------------------------------------------------------A Presidente indicou que em relação ao recinto improvisado a situação seria a mesma
da entrada anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------Cartão de Vendedor Ambulante
Ent. 4884 – Pedido de emissão de cartão de vendedor ambulante de peixe, efectuado
por Esmeralda Maria Pimentel de Oliveira, 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. 4881– Pedido de emissão de cartão de vendedor ambulante de peixe, efectuado
por Alberto Manuel Silveira Pimentel, 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. 4856 – Pedido de emissão de cartão de vendedor ambulante de bebidas e
alimentos, efectuado por Nelson Manuel Pais Medeiros, para indeferimento do órgão
executivo, tendo em conta os autos de vistoria desfavoráveis, efectuados pelo médico
veterinário municipal, 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 5A/2002, de 11 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, indeferiu este
pedido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente deu conta de que a proposta é de indeferimento, uma vez que não reúne
as condições necessárias.----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Hugo Lourenço questionou se estes vendedores pagam taxa à Câmara
Municipal. A Presidente respondeu afirmativamente. O Vereador deu conta de
desconhecer esse facto.-------------------------------------------------------------------------------------Cartão de estudante
Ent. 5074 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Maria Fernanda Martins Faria Alves Mendes. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.--------------------------------------------Ent. 5042 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Claudine Beatriz do Rosário. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Ent. 5043 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Claudine Beatriz do Rosário. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou o facto de ser o mesmo nome da entrada e na
anterior. A Presidente indicou ser a mesma requerente para duas crianças diferentes,
dois filhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ent. 4999 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Maria do Livramento Borges Rocha Brasil. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.--------------------------------------------O Vereador Luís Brasil ausentou-se da reunião no momento da discussão e
votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do artigo
44.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.---------------------------------------Ent. 5067 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Elsa Dalila Borges Simões. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Ent. 5080 – Pedido emissão de cartão de estudante para utilização de transporte interparques, efectuado por Délia Maria Vieira Falcão Toste. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido.-----------------------------------------------------------------Trasladação de Ossadas
Ent. 4962 – Pedido de trasladação de ossadas, efectuado por Maria da Conceição
Carvalho Borges Branco, para autorização pelo órgão executivo, nos termos dos n.º s 2
e 3, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redacção do
Decreto-Lei n.º 109/2010, de 14 de Outubro. - A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.-------------------------------------------------------------------------------------Ent. 4247– Pedido de trasladação de ossadas do Cemitério de Nossa Senhora da
Conceição para o Cemitério das Manadas – Velas, efectuado por Adriana dos Anjos de
Sousa Brasil, para solicitação pelo órgão executivo, junto da entidade responsável pela
administração do cemitério para onde será efectuada a trasladação da ossada, para
deferimento, nos termos dos n.º s 2 e 3, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30
de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 109/2010, de 14 de Outubro. - A Câmara
Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido. -------------------------------------------A Presidente leu o processo, concluindo que a Câmara Municipal tem de pedir
autorização à Junta de Freguesia das Manadas, para a transladação.--------------------------

Ent. 4033 – Pedido de trasladação de ossadas, efectuado por Maria Neli Couto
Gonçalves Rocha, para autorização pelo órgão executivo, nos termos dos n.º s 2 e 3, do
artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 109/2010, de 14 de Outubro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou
este pedido.----------------------------------------------------------------------------------------------------Suspensão de Trânsito
Ent. 5034 – Pedido efectuado por Carina de Jesus Pereira Fortuna, com vista à
suspensão de trânsito, na Rua Prof. António José de Melo, freguesia da Ribeirinha,
destinada à actividade a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, denominada “UM
DIA PELA VIDA” no dia 8 de Outubro de 2011, das 10:00 às 13:00 horas, para
ratificação do acto praticado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, em
conformidade com o n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por
unanimidade, ratificou o acto administrativo praticado pela Presidente da
Edilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 5057 – Pedido efectuado por HAÇOR – Construção do Edifício do Hospital da Ilha
Terceira, ÂCE, com vista à suspensão de trânsito, na circular de Angra do Heroísmo,
destinada à betonagem do tabuleiro da passagem superior, de acesso ao Novo Hospital
da Ilha Terceira, no dia 6 de Outubro de 2011, das 12:00 às 18:00 horas, para ratificação
do acto praticado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, em conformidade com
o n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
o acto administrativo praticado pela Presidente da Edilidade.-------------------------------

DELIBERAÇÕES OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
Projectos de Arquitectura
Processo n.º 13/2011/28 – Requerimento datado de 23 de Maio de 2011, de Carla
Andreia Valadão da Silva Meneses, residente na Rua Padre Alfredo Lucas, nº. 108B,
freguesia de São Brás, concelho da Praia da Vitória, 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 de
remodelação de edifício, sito na Rua Direita, nº. 82, freguesia de Sé. Encontra-se
munido de pareceres favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e
Gestão Urbanística e Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do
Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este projecto, nos
termos dos pareceres técnicos.------------------------------------------------------------------------Processo n.º 13/2011/23 – Requerimento datado de 26 de Maio de 2011, de Luis
Manuel Fagundes dos Santos, residente no Barreiro, nº. 64, freguesia de São
Sebastião, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 3, artigo 20.º do DecretoLei 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 de ampliação de moradia, sita no Caminho da
Cidade, nº. 70, freguesia de São Sebastião. Encontra-se munido de pareceres
favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e
Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. – A Câmara
Municipal, por unanimidade, aprovou este projecto, nos termos dos pareceres
técnicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Processo n.º 01/2011/65 – Requerimento datado de 15 de Março de 2011, de Manuel
Joaquim Cabral da Costa 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 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 de
construção de moradia, sita na Canada da Arruda, freguesia de Mateus. Encontra-se
munido de pareceres favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de Planeamento e
Gestão Urbanística e Director do Departamento de Sustentabilidade e Gestão do
Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este projecto, nos
termos dos pareceres técnicos. -----------------------------------------------------------------------Processo n.º 13/2011/27 – Requerimento datado de 2 de Junho de 2011, de Marta Sofia
Lourenço Toste, residente no Caminho Novo, nº. 8, freguesia de Feteira, 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 de construção de moradia, no Caminho Novo, freguesia de Feteira.
Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de
Planeamento e Gestão Urbanística e Director do Departamento de Sustentabilidade e
Gestão do Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
projecto, nos termos dos pareceres técnicos.-----------------------------------------------------Processo n.º 01/2004/297 – Requerimento datado de 9 de Setembro de 2011, de
Angrasol- Hotelaria, Turismo e Comércio, S.A., com sede na Rua Bela de Santiago,
nº. 66, freguesia de Funchal, concelho de Funchal, 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 aditamento ao
projecto de construção de Hotel, na Estrada Pero de Barcelos, freguesia de Conceição.
Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Chefe da Divisão da Unidade de
Planeamento e Gestão Urbanística e Director do Departamento de Sustentabilidade e
Gestão do Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este
projecto, nos termos dos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou sobre a situação em que se encontra a obra. A
Presidente apontou ser o aditamento ao projecto do hotel em construção no Cantagalo.
A Vereadora Raquel Silva acrescentou o facto de se ter aprovado o contrato de
urbanismo, que disse ter seguido para o gabinete jurídico, dando origem à aprovação do
aditamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciamentos
Processo n.º 01/2010/86 – Requerimento datado de 3 de Agosto de 2011, de David
Rocha Correia, residente na Canada das Mercês, nº 72, freguesia de Feteira, para
decisão do órgão executivo, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março,
referente à construção de esplanada no prédio sito na Canada das Mercês, n.º 72,
freguesia de Feteira. Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Chefe da Divisão
da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e Director do Departamento de
Sustentabilidade e Gestão do Território. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovou este licenciamento, nos termos dos pareceres técnicos. -------------------------

Projectos de Loteamento
Processo n.º 13/2012/7 – Requerimento datado de 21 de Abril de 2011, de José Carlos
Pires Galante, residente no Terreiro das Covas, n.º 1, 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, para
aprovação do loteamento do terreno sito ao Terreiro das Covas, freguesia da 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
projecto, nos termos dos pareceres técnicos.----------------------------------------------------Prorrogação de prazo para
conclusão de obras
Processo n.º 01/2009/353 – Requerimento datado de 23 de Setembro de 2011, de Énio
Baptista Neves, residente na Rua Dr. Aníbal Bettencourt, nº. 47, freguesia de
Conceição, para decisão do órgão executivo, nos termos do n.º 5, artigo 58.º do DecretoLei 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 6 meses do prazo
concedido para conclusão da obra de construção de moradia no prédio sito no Caminho
Novo, freguesia de Feteira. Encontra-se munido de pareceres favoráveis do Chefe da
Divisão da Unidade de Planeamento e Gestão Urbanística e do Director do
Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, autorizou este pedido, nos termos dos pareceres técnicos.-------------Abertura de vala
Processo n.º 01/2008/258 - Requerimento datado de 29 de Setembro de 2011, de
Simão Cunha Brito de Azevedo, residente na Canada da Ribeirinha, n.º 73, freguesia
de São Bento, para decisão do órgão executivo, nos termos do artigo 41.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto das Vias de Comunicação Terrestre na Região
Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2003/A, de 9
de Abril, com redacção do Decreto Legislativo Regional n.º 39/2008/A, de 12 de Agosto,

referente à abertura de vala na Canada do Coronel, freguesia de Feteira, para ligação de
infraestruturas telefónicas. Encontra-se munido de parecer condicionado do Director do
Departamento de Sustentabilidade e Gestão do Território, no sentido de que o
pavimento seja reposto de imediato nas condições actuais, e devendo ficar
salvaguardada a passagem de viaturas e peões em segurança. – A Câmara Municipal,
por unanimidade, autorizou este pedido, nos termos do parecer técnico. -------------A Vereadora Raquel Silva ausentou-se da reunião no momento da discussão e
votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedida, nos termos do artigo
44.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Pedidos de Apoio
Ent. 297 – Ofício s/n, de 14 de Janeiro de 2011, da Escola Básica e Secundária Tomás
de Borba, solicitando apoio monetário para fazer face às despesas com a alimentação
na viagem de visita de estudo a Berlim. Para autorização do órgão executivo a atribuição
de 450€ (quatrocentos e cinquenta euros), 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, autorizou a atribuição do apoio, no valor de
450€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel perguntou como é se justifica esta despesa, dando conta de
não ser contra o apoio. A Presidente indicou que é da mesma maneira que se justificam
apoios a todas as outras entidades, acrescentando que são apresentados recibos.-------Ent. 3280 – Ofício 32/2011 de 6 de Junho de 2011, da Junta de Freguesia Cinco
Ribeiras, solicitando apoio monetário para fazer face às despesas com a festa de
comemoração do dia da freguesia. Para autorização do órgão executivo a atribuição de
400€ (quatrocentos euros), 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, autorizou a atribuição do apoio, no valor de
400€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente disse que o valor é idêntico ao atribuído a todas as freguesias. O Vereador
Alonso Miguel confirmou ser este o valor anual atribuído a todas as freguesias,
questionando se o mesmo tem de ser solicitado. A Presidente assentiu, anotando que o
apoio ainda é para o corrente ano, anotando que muitas das Juntas fizeram o pedido no
início do ano. O Vereador Alonso Miguel indagou sobre o motivo de o pedido só ser feito
agora. A Presidente sublinhou o facto de este ter sido feito em Junho, anotando o facto
de ter sido efectuada a alteração ao orçamento, para contemplar a dotação suficiente,
vindo agora para deliberação. Recordou a alteração que previa o reforço das
transferências para as Juntas de Freguesia, devido a este tipo de situações,
relembrando a explicação dada pela Vereadora Raquel, numa das últimas reuniões,
sobre o facto de o reforço ter sido cabimentado, para autorização.----------------------------Ent. 3281 – Ofício 194/2011 de 14 de Junho de 2011, da Junta de Freguesia de São
Mateus, solicitando apoio monetário para fazer face às despesas com o cortejo de
abertura das festas de Santo António 2011. Para autorização do órgão executivo a
atribuição de 500€ (quinhentos euros), 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, autorizou a atribuição do apoio, no valor de
500€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Alonso Miguel questionou o valor, relativamente ao atribuído para o Dia da
freguesia. A Presidente esclareceu que para as festas de Verão o valor atribuído a todas
as freguesias é de quinhentos euros, que para o Dia da Freguesia são quatrocentos
euros e que para os bodos dos Impérios são cento e cinquenta euros. O Vereador
Alonso Miguel confirmou se este pedido, face às despesas com o cortejo de abertura
das festas de Santo António 2011, diz respeito às festas de Verão. A Presidente
confirmou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ent. 2641 – Ofício n.º 186, do Instituto Açoriano da Cultura, convidando a Câmara
Municipal a associar à edição da obra “A Política dos Políticos”, vol. II da autoria de
Tibério Cabral, através da aquisição de 100 exemplares pelo valor unitário de € 20.00
(vinte euros). Tendo em conta o ponto 3 do art.º 6º do Regulamento Municipal de
Incentivo a Actividades de Interesse Municipal remete-se o presente pedido de apoio
para que a câmara municipal decida sobre o «especial interesse do pedido para o

Concelho», uma vez que o mesmo foi apresentado fora do prazo do período de
candidatura, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro compete à
câmara deliberar sobre as formas de apoio a actividades de interesse municipal. - A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou considerar de interesse para o
Concelho este pedido, nos termos do citado Regulamento.---------------------------------Pedido de cedência de Vitrinas
Ent. 3864 - Ofício n.º 76/2011, datado de 19 de Julho de 2011, da Junta de Freguesia de
Santa Bárbara, solicitando a cedência de algumas vitrinas que estejam em desuso, para
exposição dos trabalhos realizados pelos idosos da Freguesia, para autorização do
órgão executivo, nos termos da alínea a) 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, autorizou este pedido. -----------------------------------------------------------A Presidente indicou que se trata das vitrinas em vidro que se encontravam na entrada
do edifício da Câmara, explicando que as mesmas estão em desuso devido à
requalificação dessa área efectuada recentemente. Deu ainda conta de um pedido
semelhante pela Junta de Freguesia da Terra-Chã, na passada semana que disse que
deverá ser apreciado na próxima reunião de Câmara. O Vereador Alonso Miguel
questionou se são as que estão na Escola do Pesqueiro. A Presidente assentiu,
confirmando que as mesmas estão lá guardadas. A Vereadora Raquel Silva acrescentou
que existem dois armários e dois expositores.--------------------------------------------------------Atribuição de topónimo na
Vila de São Sebastião
Ent. 4620 – Comunicação n.º 124/2011, de 7 de Setembro de 2011, da Junta de
Freguesia da Vila de São Sebastião, solicitando a atribuição do topónimo “Rua da
Juventude” para o arruamento junto à Escola Francisco Ferreira Drumonde naquela Vila.
A proposta da Junta foi aprovada por unanimidade. O presente pedido vem
acompanhado de deliberação da Comissão Municipal de Toponímia emitida na reunião
do passado dia 3 de Outubro. A Presidente da Câmara Municipal remete este processo
para deliberação do órgão executivo, nos termos do artigo 64.º, n.º 1, alínea v), 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. ---------------Alteração de topónimo na
Vila de São Sebastião
Ent. 3046 – Comunicação n.º 92/2011, de 30 de Maio de 2011, da Junta de Freguesia da
Vila de São Sebastião, solicitando a alteração do actual topónimo “Caminho Novo” que
liga a Vila de São Sebastião ao Porto Martins, para a denominação “Estrada Gaspar
Gonçalves”. A proposta foi apreciada e aprovado, por unanimidade, desde que o nome
seja “Estrada Gaspar Gonçalves Machado” e com a indicação de que foi a primeira
pessoa a nascer na Ilha Terceira. O presente pedido vem acompanhado da deliberação
da Comissão Municipal de Toponímia, emitida na reunião do passado dia 3 de Outubro.
A Presidente da Câmara Municipal remete este processo para deliberação do órgão
executivo, nos termos do artigo 64.º, n.º 1, alínea v), 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. -------------------------------------------Pavilhão Desportivo da
Escola Básica/JI do Posto Santo
Ent. 1031 - Proposta do Júri do procedimento para o concurso público para a empreitada
do pavilhão desportivo da Escola Básica/JI do Posto Santo, datada de 30 de Setembro
de 2011, relativa ao pedido de esclarecimentos das peças do procedimento solicitado
ao abrigo do artigo 50º do CCP por parte de um dos interessados. - A Câmara
Municipal, por maioria, com 6 votos a favor da Presidente, dos Vereadores do PS e
dos Vereadores do PSD e um voto contra do Vereador do CDS-PP, deliberou
aprovar esta proposta.-------------------------------------------------------------------------------------A Presidente indicou serem apresentadas duas dúvidas por um dos concorrentes, às
quais disse serem prestados esclarecimentos, cabendo à Câmara decidir sobre a
resposta a estes esclarecimentos.-------------------------------------------------------------------------

Declarações de Compropriedade Ratificação
Ent. 1285 – Proposta da Presidente da Câmara datada de 3 de Outubro de 2011, para
que sejam ratificados os actos praticados na autorização das declarações de
compropriedade, emitidas entre 20 de Janeiro de 2011 e a presente data, 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
maioria, com 3 votos a favor da Presidente e dos Ver. Do PS, 3 abstenções dos
Ver. Do PSD e 1 voto contra do Ver. Do CDS-PP, ratificou o acto administrativo
praticado pela Presidente da Edilidade.-------------------------------------------------------------A Presidente explicou que esta foi uma das situações em que se detectou que compete
à Câmara Municipal deliberar e não à Presidente, concluindo que tem de ser corrigido e
que as decisões tomadas ao longo do ano têm de ser ratificadas. O Vereador Alonso
Miguel questionou sobre os pormenores dos processos. A Vereadora Raquel Silva
indicou serem coisas simples, como por exemplo uma certificação de herdeiros, em que
a Câmara atesta a propriedade de um prédio. A Presidente referiu que os processos
podem ser consultados. A Vereadora Raquel explicou que os processos são uma folha
de requerimento, com a planta de localização, em que escrevem “declare-se”, pondo a
hipótese de mostrar alguns exemplos. O Vereador Alonso Miguel anotou o facto de
serem vinte processos e de serem diferentes.---------------------------------------------------------Recomendação do Partido Social
Democrata
Ent. 5051 – Recomendação dos Vereadores do Partido Social Democrata, datada de 30
de Setembro findo, alertando para que as alterações legislativas referentes à reforma da
Administração Local reconheçam

e salvaguardem os aspectos específicos que

caracterizam territórios como o Concelho de Angra do Heroísmo. – Este assunto foi
retirado, devendo ser reagendado para a próxima reunião do executivo municipal.-

Documento Verde da Reforma da
Administração Local
Ent. 5066 – E-mail datado de 26 de Setembro findo, do Senhor João António Ferreira
Ponte, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa e da Associação de Municípios da
Região Autónoma dos Açores – AMRAA, remetendo o Documento Verde da Reforma da
Administração Local, para conhecimento do órgão executivo municipal. - Este assunto
foi retirado, devendo ser reagendado para a próxima reunião do executivo
municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração do Plano de Estaleiro Palacete Silveira
e Paulo
Ent. 4521 – Ofício n.º SAI-DRAC/2011/4811, datado de 23 de Agosto último, da Direcção
Regional da Cultura, remetendo as peças desenhadas respeitantes à alteração do Plano
de Estaleiro, bem como Planta de preparação da obra, referente aos arranjos exteriores
do Palacete Silveira e Paulo, para conhecimento do órgão executivo municipal. - A
Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------Festa da Castanha na freguesia da
Terra Chã
Ent. 5087 – Exposição da Junta de Freguesia da Terra Chã para informar que irão
proceder à realização da Festa da Castanha, com actuação de conjuntos musicais,
tunas e filarmónicas, das 21h00 às 02h00, no Largo da Igreja. - A Câmara Municipal
tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------

Fora da Agenda
Suspensão de Trânsito
Ent. 5123 – Pedido efectuado por Mário Jorge do Rego Barbosa, com vista à suspensão
de trânsito, no dia 12 de Outubro de 2011, das 20 às 21 horas, destinada à realização de

uma procissão de velas, em diversos arruamentos da freguesia de Santa Luzia, para
autorização do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
autorizou este pedido.-------------------------------------------------------------------------------------Ent. 5124 – Pedido efectuado por David Manuel Ourique Ferreira, com vista à
suspensão de trânsito, nos dias 15 e 16 de Outubro de 2011, das 20 às 21:30 horas e
das 15:45 às 19:30 horas, destinadas à realização de duas procissões, a de velas e a de
Nossa Senhora de Fátima, no percurso de São Luís ao Largo do Reguinho e de São
Luís à rotunda do Cambalim, respectivamente, freguesia de São Bento, para autorização
do órgão executivo, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de Março. - A Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este
pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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,

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

