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Edital n.º 7/2014 
 
 

----- Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente de Assembleia Municipal de 

Angra do Heroísmo:-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Torna público que a Assembleia Municipal, na sua 3.ª sessão ordinária realizada 

no dia 18 de junho, 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 abril a 16 de junho, 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. – A 

Informação foi apreciada. (47/2014/AMAH)------------------------------------------------------- 

1.2 – Consolidação de contas do Grupo Municipal de Angra do Heroísmo, composto pelo 

Município de Angra do Heroísmo, que compreende a Câmara Municipal e os Serviços 

Municipalizados, para apreciação e votação do órgão deliberativo, nos termos do n.º 2 

do artigo75.º e do artigo 76.º da Lei das Finanças Locais e nos termos da alínea l) do 

n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O documento foi aprovado por unanimidade. (48/2014/AMAH)-------------------------- 

1.3 – Regulamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo, para aprovação do órgão 

deliberativo, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. – O documento foi aprovado por unanimidade. (49/2014/AMAH)------ 

1.4 – Regulamento de utilização das instalações desportivas municipais, para aprovação 

do órgão deliberativo, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. – O documento foi aprovado, por unanimidade. 

(50/2014/AMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.5 – Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e 

Atletas Individuais, para aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea g) do 

n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. – O documento foi 

aprovado, por maioria, com 24 votos a favor, sendo 23 do PS e 1 do deputado 

municipal independente, 13 abstenções, sendo 9 do PSD e 4 do CDS-PP e 1 

voto contra do PSD. (51/2014/AMAH)-------------------------------------------------------------- 

1.6 – Pedido de autorização à Assembleia Municipal, tendo em vista a assunção de 

compromisso plurianual, no âmbito da compra pelo Município do direito de superfície 

do prédio edificado no lote 13 da Zona Industrial de Angra do Heroísmo, nos termos 

dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e com a alínea 

c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. – O documento foi 

retirado, por iniciativa da entidade proponente. (52/2014/AMAH)------------------------ 

1.7 – Protocolo de cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Angra do Heroísmo, a fim de delegar naquela Associação a responsabilidade do 

serviço de assistência a banhistas, durante a época balnear, que decorre de 15 de 

junho a 15 de setembro de cada ano. Para aprovação do órgão deliberativo, nos 

termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – O 

documento foi aprovado, por maioria, com 24 votos a favor, sendo 21 do PS, 2 

do CDS-PP e 1 do deputado municipal independente e 11 abstenções do PSD. 

(53/2014/AMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.8 – Proposta de designação dos elementos para constituição do júri do concurso, para 

Chefe de Divisão Municipal de Resíduos e Logística, dos Serviços Municipalizados de 

Angra do Heroísmo. Para designação do citado júri, pelo órgão deliberativo, nos 

termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.-------------------------- 

O documento foi aprovado por unanimidade. (54/2014/AMAH)--------------------------- 

1.9 – Atribuição da Medalha de Mérito Cultural Municipal a Francisco Ferreira dos Santos 

(Ferreirinha das Bicas), a título póstumo, para aprovação do órgão deliberativo. – 

Aprovado em escrutínio secreto, por maioria. (55/2014/AMAH)-------------------------- 
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1.10 - Atribuição da Medalha de Mérito Profissional Municipal a Hermínio da Silveira 

Machado, pelo seu desempenho na atividade de motorista de táxi durante 40 anos na 

Ilha Terceira, para aprovação do órgão deliberativo. – Aprovado em escrutínio 

secreto, por maioria. (56/2014/AMAH)------------------------------------------------------------- 

1.11 – Voto de Congratulação a André Gunko, pela participação na 17.ª edição do 

Eurovision Young Musicians, para aprovação do órgão deliberativo. – O Voto foi 

aprovado por unanimidade. (57/2014/AMAH)--------------------------------------------------------- 

 

2– Da Assembleia Municipal: 

2.1 – Proposta que estabelece o regime de identificação dos Atos Normativos da 

Assembleia Municipal. – A proposta foi aprovada por unanimidade. (58/2014/AMAH)--- 

 

3 – Do Grupo Municipal do Partido Socialista: 

3.1 – Recomendação do Partido Socialista, no sentido de ser criado um Mercado de 

produtos agrícolas. – A recomendação foi aprovada, por maioria, com 25 votos a 

favor, sendo 22 do PS, 2 do PSD e 1 do deputado municipal independente e 13 

abstenções, sendo 9 do PSD e 4 do CDS-PP. (59/2014/AMAH)-------------------------- 

3.2 – Recomendação do Partido Socialista, no sentido de ser criado um Serviço 

Municipal de Apoio ao Empreendedorismo. – A recomendação foi aprovada por 

unanimidade. (60/2014/AMAH)----------------------------------------------------------------------                                                                  

3.3 – Recomendação do Partido Socialista, no sentido se criada uma campanha 

Flores do Campo Embelezam a Cidade. – A recomendação foi aprovada, por 

maioria, com 25 votos a favor, sendo 23 do PS e 2 do PSD, 12 abstenções, 

sendo 9 do PSD e 3 do CDS-PP e 1 voto contra do CDS-PP.------------------------- 

3.4 – Voto de Louvor ao Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, 

pelo título de Campeão Regional da terceira divisão nacional. – O Voto foi 

aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 
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3.5 – Voto de Congratulação ao Boavista Club da Ribeirinha, pela conquista do título 

de Campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. – O Voto foi 

aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 

  

4 – Do Grupo Municipal do Partido Social Democrata: 

4.1 – Recomendação do Partido Social Democrata, no sentido de a Assembleia 

Municipal recomendar ao Governo Regional dos Açores, a apresentação da 

fundamentação técnica, política e social da concentração da frota da SATA em São 

Miguel. No caso na mesma não existir, o órgão deliberativo recomenda ao Governo 

Regional, como accionista único da SATA, a realização de um estudo que determine 

qual a localização mais adequada das aeronaves (em termos de pernoitas) de modo 

a melhor servir os interesses e especificidades da Terceira e de todas as 9 ilhas dos 

Açores. – A recomendação foi aprovada por maioria, com 33 votos a favor, 

sendo 19 do PS, 10 do PSD e 4 do CDS-PP e 1 abstenção do PS.----------------------

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

5 – Do Grupo Municipal do CDS-PP: 

5.1 – Recomendação do Grupo Municipal do CDS-PP, no sentido de a Assembleia 

Municipal recomendar à Câmara Municipal que: 

- Não encerre nem proponha  ao Governo Regional dos Açores, o encerramento de 

nenhuma escola do primeiro ciclo do ensino básico das freguesias do Concelho, no 

ano letivo 2014/2015; 

- Se manifeste contra a intenção de reestruturação do parque escolar de Angra do 

Heroísmo, nomeadamente, através da transferência de alunos do terceiro ciclo da 

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo para a Escola Secundária Jerónimo 

Emiliano de Andrade. – A recomendação  foi rejeitada, com 21 votos contra do 
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PS, 4 abstenções, sendo 2 do PS e 2 do PSD e 13 votos a favor, sendo 9 do 

PSD e 4 do CDS-PP.------------------------------------------------------------------------------------- 

Angra do Heroísmo, 19 de junho de 2014.  

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros   

 


