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CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

ANGRA DO HEROÍSMO 
 
 

ATA N. 23/2021 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM 

 
(Contém     folhas) 

 
  

MEMBROS PRESENTES: 
 

PRESIDENTE  José Gabriel do Álamo de Meneses------------------- 

             VEREADOR    Guido de Luna da Silva Teles---------------------------- 

VEREADORA  Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira            

Amorim------------------------------------------------------------------------------- 

             VEREADOR   Paulo Alexandre Silva Lima------------------------------ 

             VEREADORA   Sandra Maria de Sousa Garcia-------------------------- 

             VEREADOR Maurício Manuel Lima Toledo--------------------------- 

VEREADORA   Brites Baldaia do Rego Botelho Mendonça 

Cunha--------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEMBROS AUSENTES: 
 

PRESIDENTE ------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR     ------------------------------------------------------------------- 

VEREADORA   ------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR    -------------------------------------------------------------------- 

VEREADOR   --------------------------------------------------------------------- 

VEREADORA  ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR ------------------------------------------------------------------ 
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No dia cinco de novembro de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões 

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

do Heroísmo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas 9:40 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. ----- 

                       

 

Antes da ordem do dia 

 

No período antes da ordem do dia foi apresentado pelo Presidente o estudo prévio 

para o projeto de reordenamento do trânsito da avenida Tenente-Coronel José 

Agostinho/Alto das Covas/rua Madre de Deus/rua da Queimada, que decorre do 

estudo de trânsito e tendo em vista a maior fluidez do trânsito, operacionalização da 

estação rodoviária em construção no Cerrado do Bailão e a colocação da estátua 

“Corte Real”, do escultor Canto da Maia. --------------------------------------------------------- 

A Veadora Sandra Garcia concorda com o investimento em estatuária, uma vez que 

a cidade é pobre neste tipo de monumentos. O Presidente concordou e informou que 

as poucas existentes foram alvo de intervenções de restauro dado o estado de 

degradação em que se encontravam. Informou ainda que se encontra em restauro 

monumentos fúnebres do Cemitério do Livramento que foram muito afetados pelo 

Sismo de 1980 e que agora estão a ser intervencionados. ---------------------------------- 

Foi ainda apresentado o projeto do parque de atividade física e do parque canino, a 

construir junto à esplanada da Fortaleza de São João Baptista. --------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha questionou o ponto da situação da candidatura da 

Irmandade de São Carlos para a reparação da cobertura. ----------------------------------- 

O Presidente respondeu que as candidaturas do regulamento serão analisadas em 

Câmara após a aprovação do orçamento. -------------------------------------------------------- 

Informou ainda que há necessidade de rever o processo de construção do mercado 

considerando os últimos acontecimentos relacionados com a exigência da Comissão 

Nacional da UNESCO para a apresentação de estudo de impacto patrimonial, o qual 
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foi adjudicado à Universidade de Coimbra, e só após a sua apresentação poderá 

reunir com a autarquia. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia lamentou mais este contratempo. ----------------------------- 

 

   

APROVAÇÃO DE ATAS 

  

1.1 Aprovação da ata n.º 22 da reunião ordinária pública de 22-10-2021. --------------- 

- A ata foi retirada, a fim de ser revista, devendo ser reagenda na próxima 

reunião do executivo municipal.  ---------------------------------------------------------------- 

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha não concordam com a redação das 

atas, tendo a Vereadora Brites Cunha declarado que não se encontra confortável 

com a forma como são feitas as atas, uma vez que não são fidedignas com o que se 

passa na reunião e por não ter ficado expressa na ata a razão das abstenções dos 

Vereadores do PSD e do CDS-PP, que se deveu a terem tomado posse após os 

eventos apoiados, e as considerações sobre os esboços da Baia das Águas do 

Arquiteto José Parreira. Referindo-se à ata de 15 de outubro lamentou que não 

tenham sido introduzidas as alterações ao Regimento que permitiam que as atas 

fossem fidedignas, em que propôs que as atas fossem públicas e remetidas para a 

Assembleia Municipal e que não fossem só um resumo, uma vez que as reuniões 

são gravadas e que é possível transcrever como acontece na Assembleia Municipal.  

O Presidente referiu que nada obsta a introdução no momento de aprovação de 

textos sobre as intervenções dos próprios. ------------------------------------------------------ 

  

RATIFICAÇÕES 

  

2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos 

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do 
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Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e 

isenção de Taxas nos termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, 

do Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro 

 

 2.1 Ent. 18168 - Pedido da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, 

solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo para realização de ação de formação, nos dias 2 

e 3 de novembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 

do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de 

Apoio a Atividades de Interesse Municipal. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles. (671/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------------------------- 

  

2.2 Ent. 16543 – Pedido do Clube de Ténis da Ilha Terceira, solicitando o apoio 

através da cedência de dois quiosques retangulares, tendas pop-up e duas lonas 

publicitárias da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, para a realização do 

Torneio Internacional Beach Tennis, nos dias 8 e 9 de novembro. Para ratificação do 

órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato 

administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles. (672/2021/CMAH) ----------- 

  

2.3 Ent. 17606 – Pedido da Associação de Estudantes Campus Angra do 

Heroísmo da Universidade dos Açores, solicitando a cedência de sinalização. 

Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a 

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade. 

(673/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4 Ent. 17172 - Pedido da Gê-Questa – Associação de Defesa do Ambiente, 

solicitando o apoio através da cedência 2 tendas pop-up, para um evento de cariz 

ambiental, no dia 23 de outubro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos 

termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do 

Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara 

Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo 

Vereador Guido Teles. (674/2021/CMAH) ------------------------------------------------------ 

 

 2.5 Ent. 18284 – Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

solicitando a instalação de uma tenda no Jardim Duque da Terceira, no dia 30 de 

outubro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a 

Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles.(675/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------ 

  

2.6 Ent. 18304 – Pedido da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

solicitando a cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de 

Angra do Heroísmo, para a exibição do documentário “A Marca Invisível”, no dia 2 

de novembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de 

Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido 

Teles.(676/2021/CMAH)------------------------------------------------------------------------------ 

  

3. Abertura de época de candidaturas para 2022 – contratos 

interadministrativos 

  

3.1 Ent. 4916 – Proposta de deliberação para abertura da época de candidaturas 

para 2022, ao abrigo dos contratos interadministrativos com as Juntas de 

Freguesia, entre 1 e 30 de novembro de 2021. Propõe-se também estabelecer o 
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valor máximo de €20.000,00 por projeto, para a presente época. Para ratificação do 

órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e 119.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o 

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(677/2021/CMAH)---- 

  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

  

4. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e 

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município), do Regulamento Municipal de Incentivo a 

Atividades de Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas 

  

4.1 Ent. 16862 - Pedido da Ordem dos Arquitectos, solicitando apoio na cedência 

do Pequeno Auditório, Foyer e Piano Bar do Centro Cultural e de Congressos de 

Angra do Heroísmo para realização de evento no dia 26 de novembro. Para 

deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do 

art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio 

a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, 

autorizou este pedido.(678/2021/CMAH)------------------------------------------------------ 

  

4.2 Ent. 17574 - Pedido da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, solicitando apoio na cedência do Pequeno Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Angra do Heroísmo, para realização de evento, no dia 19 de 

novembro, das 17h00 às 19h00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 

termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(679/2021/CMAH) - 

  

4.3 Ent. 8287 - Pedido da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, solicitando 

a prorrogação do prazo para apresentação do relatório final e que o valor para o qual 
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não apresentaram comprovativos de despesa no relatório final do apoio (€ 137,50) 

seja deduzido ao valor do apoio atribuído em 2020. Para deliberação do órgão 

executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de 

Interesse Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Brites Cunha solicitou que sejam disponibilizados todos documentos 

dos processos que permitam a sua análise, uma vez que neste assunto apenas foi 

disponibilizado a minuta, não sendo possível aferir a que se refere. --------------------- 

A Vereadora Sandra Garcia reiterou a necessidade de acesso aos documentos para 

a análise das matérias. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

(680/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4.4 Ent. 14678 - Pedido da Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional 

de Escutas, solicitando a prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato 

programa assinado com a autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

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

(681/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4.5 Ent. 14977 - Pedido do Sport Clube Barreiro do Porto Judeu, solicitando a 

prorrogação do prazo para execução do objeto de contrato programa assinado com 

a autarquia. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas 

o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, autorizou este pedido. (682/2021/CMAH) -------------------------------- 

  

4.6 Ent.11497 - Pedido do Angra Iate Clube, solicitando apoio financeiro destinado 

ao Campeonato Nacional de Cruzeiros em ORC 2021. Propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €20.000,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos 
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termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. ----------- 

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha questionam da razão da atribuição de 

um apoio depois da realização do evento. ------------------------------------------------------ 

O Vice-Presidente esclareceu que o pedido foi submetido tardiamente porque a 

entidade promotora estava a aguardar resposta sobre a comparticipação 

governamental. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor 

proposto (€20.000,00). (683/2021/CMAH) ----------------------------------------------------- 

  

4.7 Ent. 15647 – Pedido do Sport Club Lusitânia, solicitando apoio para 

participação da equipa de Benjamins no Lagoa Futsal Cup. Propõe-se a atribuição 

de um apoio no valor de €800,00. Para deliberação do órgão executivo municipal 

nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor 

proposto (€800,00). (684/2021/CMAH) ---------------------------------------------------------- 

  

4.8 Ent. 16493 – Pedido da LADA – Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, 

solicitando apoio para as despesas inerentes à atividade a realizar para angariação 

de fundos para apoio aos doentes. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 

€600,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) 

e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€600,00). 

(685/2021/CMAH) -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4.9 Ent. 16949 – Pedido da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Angra do 

Heroísmo, solicitando apoio para aquisição de manequim de treino para formação 

em suporte avançado de vida. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 

€3.845,00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas 
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o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento 

Municipal de Apoio a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou atribuir um apoio no valor proposto (€3.845,00). 

(686/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4.10 Ent. 9843 – Atribuição de apoio da PSP, tendo em vista a aquisição de um 

sonómetro profissional, para fiscalização do ruído. Propõe-se a atribuição de um 

apoio em espécie no valor de €6.796,98. Para deliberação do órgão executivo 

municipal nos termos das alíneas o) e bbb) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio a Atividades de Interesse 

Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um apoio 

em espécie, através da aquisição do sonómetro em referência no valor de    

€6.796,98. (687/2021/CMAH) ----------------------------------------------------------------------- 

  

5. Protocolos 

  

5.1 Ent. 15957 – Protocolo a celebrar com a Comunilog Consulting, Lda., tendo 

em vista a prestação de serviços para a execução, coordenação e acompanhamento 

de cursos certificados. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos 

das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ------

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha solicitaram informação do porquê de 

esta empresa com sede em Braga, que tipo de formação ministram e se tem 

exclusividade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente informou que se trata de uma parceria com a Startup Angra, de 

entidade certificada para fazer diversas formações sem exclusividade, e que se 

reveste de uma mais valia para as empresas incubadas, que contam com um 

desconto de 10%. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este protocolo.   

(688/20201/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.2 Ent. 16208 – Protocolo a celebrar com a SEGMA – Serviços de Engenharia, 

Gestão e Manutenção, Lda., tendo em vista o seguinte: --------------------------------- 

a) Disponibilizar os espaços públicos no local identificado no Anexo 2, para 

instalação 4 postos de carregamento; ------------------------------------------------------------ 

b) Atribuir a licença de utilização privativa em espaço público dos lugares de 

estacionamento necessários e respetivo posto de carregamento, durante o período 

inicial de 10 (dez) anos; ------------------------------------------------------------------------------ 

c) Atribuir ao segundo outorgante a isenção do pagamento da taxa municipal de 

ocupação da área de domínio público referida na alínea anterior durante o período 

de construção e vigência da ocupação; ---------------------------------------------------------- 

d) Colaborar no período de execução dos trabalhos de instalação dos postos no que 

concerne a coordenação do policiamento e instalação da sinalização vertical e 

horizontal do parqueamento dedicado. ---------------------------------------------------------- 

Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos das alíneas o) e u) do n.º 

1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, aprovou este protocolo. (689/2021/CMAH) ------------------------------- 

  

6. Desafetação do domínio público – parcela sita no Largo Miguel Corte Real 

  

6.1 Ent. 62 - Desafetação do domínio público e subsequente integração no 

domínio privado parcela sita no Largo Miguel Corte Real. Após aprovação em 

reunião da Câmara Municipal de 4-06-2021 e da Assembleia Municipal de 15-06-

2021, o assunto é novamente presente à reunião, a fim de ser autorizado a atribuição 

do novo valor de €53.000,00 à parcela a desafetar, tendo em vista a regularização 

da situação. Para aprovação do órgão executivo municipal. – A Câmara Municipal, 

por unanimidade, aprovou a atribuição do novo valor de €53.000,00. 

(690/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------------------------------- 

  

7. Constituição da Comissão Municipal de Toponímia 
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7.1 Int. 4952 – Proposta de constituição da Comissão Municipal de Toponímia 

para o quadriénio de 2021 a 2025. Para aprovação do órgão executivo municipal, 

nos termos da alínea ss), do n.º 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta. (691/2021/CMAH) ---------- 

  

8. Documentos para conhecimento 

  

8.1 Ent. 16792 – Ofício da Filarmónica Espírito Santo da Casa do Povo de São 

Bartolomeu de Regatos, agradecendo por todo o apoio concedido até ao momento. 

Para conhecimento do órgão executivo municipal. – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

8.2 Ent. 17545 – E-mail do Presidente da Junta de Freguesia da Terra Chã 

cessante, agradecendo por toda o apoio, colaboração e diálogo, que recebeu da 

Câmara Municipal. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 

  

8.3 Ent. 17556 – E-mail da Câmara Municipal de Coruche, remetendo o 

comunicado dos Municípios com Atividade Taurina, respeitante au aumento da idade 

mínima para assistir a espetáculos tauromáquicos em Portugal. Para conhecimento 

do órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ------- 

  

8.4 Ent. 17570 – Ofício da URIPSSA, apresentando cumprimentos e congratulando 

o Presidente da Câmara pela eleição. Para conhecimento do órgão executivo 

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

  

8.5 Ent. 17573 – Ofício da URIPSSA, agradecendo pelo apoio ao almoço volante, 

animação musical e todo o apoio logístico, aquando da XIV Festa da Solidariedade 

– Açores 2021.Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 
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8.6 Ent. 17601 – E-mail da UCCLA, saudando o Presidente da Câmara pela tomada 

de posse para o quadriénio 2021-2025. Para conhecimento do órgão executivo 

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

  

8.7 Ent. 17717 – Ofício da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, 

saudando o novo executivo municipal. Para conhecimento do órgão executivo 

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

  

8.8 Int. 4745 – Relatório de danos e prejuízos, elaborado pelo Serviço Municipal 

de Proteção Civil, relativo à intempérie de 17-10-2021. Para conhecimento do órgão 

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

  

8.9 Int. 4917 – Comunicação do Presidente da Câmara a informar que se encontra 

a lecionar na Universidade dos Açores, em horário pós-laboral. Para conhecimento 

do órgão executivo municipal e do órgão deliberativo municipal. - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento e o assunto vai ser remetido à Assembleia 

Municipal também para conhecimento. -------------------------------------------------------- 

  

8.10 Int. 4843 – Vigésima segunda alteração ao Orçamento e Grandes Opções 

da Câmara Municipal. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A 

Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------ 

 

Fora da agenda 

 

Regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços do Município de Angra do Heroísmo 
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Int. 4971 – Proposta de início de procedimento e participação procedimental - 

Regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços do Município de Angra do Heroísmo, para 

deliberação nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de setembro, na redação mais atual dada pela Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto conjugada com o artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --------- 

A Vereadora Sandra Garcia propôs a alteração da hora de encerramento das 

esplanadas para as duas horas, em consonância com o horário dos 

estabelecimentos a que estão adstritas. A proposta foi aprovada. ------------------------- 

O Vice-Presidente chamou a atenção para a necessidade de maior controlo no 

licenciamento de esplanadas em locais predominantemente residenciais, que tem 

vindo a provocar situações de ruído na vizinhança e protestos dos residentes. ------- 

As Vereadoras Sandra Garcia e Brites Cunha propuseram a revisão do regulamento 

relativo à ocupação do espaço público. ----------------------------------------------------------- 

- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o proposto, com a introdução 

da alteração proposta. (692/2021/CMAH) ----------------------------------------------------- 

  

Pedido de emissão de parecer sobre o projeto do Parque de Atividade Física e 

Parque Canino. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou emitir 

parecer favorável. (693/2021/CMAH) ------------------------------------------------------------ 

  

Int. 630 – Proposta de deliberação no sentido de informar a empresa concessionária 

dos parquímetros, DataRede, que a Autarquia não pretende renovar o contrato. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta. (694/2021/CMAH)  
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou 

encerrada a reunião, pelas onze horas e dez minutos da qual se lavrou a presente 

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

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

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

 

Angra do Heroísmo, 5 de novembro de 2021. --------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_________________________________ 

 

 

A colaboradora que lavrou a ata, 

 

 

_________________________________ 

 


