
MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo

Edital n.º 11/2014

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo,
torna público que a Assembleia Municipal, na sua 5.ª sessão ordinária realizada no dia 2 do corrente, 
aprovou as seguintes deliberações com eficácia externa:

1 – Da Câmara Municipal:

1.1  – Informação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal,  relativa  à  atividade  municipal
desenvolvida durante o período de 25 de setembro a 26 de novembro, bem como informação sobre a
situação financeira da Câmara, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, para apreciação. - O documento foi apreciado. -----------------------------------------------------
1.2 -  Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal para o ano 2015, o qual importa,
tanto na receita como na despesa o total de € 17 847.866. O mesmo orçamento contém o Mapa de
Pessoal da Câmara Municipal para 2015, bem como as normas sobre a execução orçamental, para
aprovação do órgão deliberativo, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. -  Aprovado por maioria com 30 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 5 do
Partido Social Democrata, 1 do Deputado Independente e 9 votos contra, sendo 5 do Partido
Social Democrata e 4 do CDS-PP.-------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 - Documentos Previsionais dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para 2015, para
aprovação do órgão deliberativo, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, apresentando os seguintes valores:
Plano Plurianual de Investimentos:
Despesas de investimento - € 236 500,00 (duzentos e trinta e seis mil e quinhentos euros) 
Orçamento:
Receitas correntes - € 5 869 800,00 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e oitocentos
euros).
Receitas de capital - € 150 100,00 (cento e cinquenta mil e cem euros).
Outras receitas (reposições não abatidas aos pagamentos) - € 100,00 (cem euros).
Total geral das receitas - € 6 020 200,00 (seis milhões, vinte mil e duzentos euros).
Despesas correntes -  € 5 617 400,00 (cinco milhões,  seiscentos e dezassete mil  e quatrocentos
euros).
Despesas de capital - € 402 600,00 (quatrocentos e dois mil e seiscentos euros).
Total geral das despesas - € 6 220 200,00 (seis milhões, duzentos e vinte mil e duzentos euros).
Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à  Lei  n.º  35/2014,  de  20 de junho,  o mapa de pessoal  para  2015 acompanha a  presente
proposta de orçamento. -  Os documentos foram aprovados por maioria com 29 votos a favor,
sendo 23 do Partido Socialista, 5 do Partido Social Democrata, 1 do Deputado Independente e 9
votos contra, sendo 5 do Partido Social Democrata e 4 do CDS-PP.-------------------------------------------
1.4 - Segunda alteração de 2014 ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no
sentido de serem criados dois postos de trabalho na categoria de técnico superior,  com contrato a
termo resolutivo por tempo determinável, um na área de direito e outro na área de engenharia civil, a
fim  de  substituírem  dois  trabalhadores  que  se  encontram  temporariamente  impedidos  de  prestar
serviço, por se encontrarem em comissão de serviço noutras entidades, nos termos do artigo 29.º da
Lei  Geral  do  Trabalho em funções públicas  aprovada pela  Lei  n.º  35/2014 de 20 de junho.  Para
aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea o), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12
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de setembro. - A alteração foi aprovada  por maioria com 25 votos a favor, sendo 24 do Partido
Socialista, 1 do Deputado Independente e 15 abstenções, sendo 11 do Partido Social Democrata
e 4 do CDS-PP.--------------------------------------------------------------------------

1.5 - Abertura de procedimento concursal com vista à contratação por tempo determinado de um técnico
superior em regime de substituição com formação na área de engenharia civil, para aprovação do órgão
deliberativo, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado com

o artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho.- Aprovado   por  maioria  com  25  votos  a  favor,  sendo  24  do  Partido  Socialista,  1  do
Deputado Independente e 15 abstenções, sendo 11 do Partido Social Democrata e 4 do CDS-
PP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 - Abertura de procedimento concursal com vista à contratação por tempo determinado de um técnico
superior  em  regime  de  substituição  com  formação  na  área  de  direito,  para  aprovação  do  órgão
deliberativo, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado com
o artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho.  -  Aprovada   por  maioria  com 25  votos  a  favor,  sendo 24  do  Partido  Socialista,  1  do
Deputado Independente e 15 abstenções, sendo 11 do Partido Social Democrata e 4 do CDS-
PP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7 - Pedido para assunção dos encargos plurianuais respeitantes à aquisição de serviços de voz fixa e
móvel, dados fixos e móveis, SMS, Internet TV e HOTSPOT WIFI, até ao limite de três anos, no valor de
€43 000,00 em cada ano económico (2015, 2016 e 2017). Para aprovação do órgão deliberativo, nos
termos conjugados da alínea c), n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, do artigo 12.º do
Decreto Lei n.º 127/2012 de 21 junho e do artigo 22.º do Decreto Lei n.º 197/99 de 8 de junho.  - O
pedido foi  aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------
1.8  -  Nomeação  pela  Assembleia  Municipal  do  auditor  externo  para  certificação  de  contas  deste
Município, em que se incluem as contas da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados, para o
triénio 2014-2016,  em conformidade com o previsto no n.º 1 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro.   Aprovado por maioria com 30 votos a favor,  sendo 24 do Partido Socialista,  5 do
Partido Social Democrata,  1 do Deputado Independente e 9 votos contra, sendo 5 do Partido
Social Democrata e 4 do CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------------------------
1.9  -  Tarifário  dos  Serviços  Municipalizados  de  Angra  do  Heroísmo  e  respetiva  alteração,  para
conhecimento do órgão deliberativo municipal. - A Assembleia tomou conhecimento das alterações
introduzidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10  - Relatório  do  segundo  trimestre  de  2014  da  TERAMB  –  Empresa  Municipal  de  Gestão  e
Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, para conhecimento do órgão deliberativo municipal.  -  A
Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório. ---------------------------------------------------------
1.11 - Voto de Congratulação a Sílvio Nogueira, pela obtenção do Campeão Nacional de basquetebol de
Cadeira de Rodas e a Taça de Portugal.- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------

2 – Da Assembleia Municipal:

2.1 – Designação de três representantes, até aos 35 anos, residentes no Município, a fim de integrarem
o Conselho Municipal da Juventude do Concelho de Angra do Heroísmo, nos temos da alínea j) do
artigo  5.º  do  Regulamento  do citado Conselho Municipal.  -  Aprovado por  maioria por  escrutínio
secreto com 38 votos a favor e 1 contra, os seguintes representantes: Tânia Rocha, Irina Mendes
e André Melo Castro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 – Do Grupo Municipal do Partido Socialista:

3.1 – Voto de Congratulação do grupo municipal do Partido Socialista a António Ferreira da Costa, do
Partido Socialista a António Ferreira da Costa, pelo recente reconhecimento público, através da sua
inscrição na lista do Património Cultural e Material da Humanidade – UNESCO, graças à atividade que
vem desenvolvendo como chocalheiro. - Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------

Angra do Heroísmo, 2 de Dezembro de 2014. 

O Presidente da Assembleia Municipal 

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros 
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