MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo
Edital n.º 9/2014
----- Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente de Assembleia Municipal de Angra do
Heroísmo:------------------------------------------------------------------------------------------Torna público que a Assembleia Municipal, na sua 4.ª sessão ordinária realizada no dia 24 de
setembro, 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 17 de junho a 24 de setembro, 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.---------------------------------1.2 – Terceira revisão ao Orçamento e GOP’S de 2014 da Câmara Municipal, para aprovação do órgão deliberativo,
nos termos do ponto 8.3 do POCAL conjugado com a alínea a), 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 20 do
Partido Socialista, 3 do Partido Social Democrata e 1 do deputado municipal
independente e 7 votos contra, sendo 4 do Partido Social Democrata e 3 do
CDSPP.----------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 – Alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal para 2014, no sentido de ser criado um posto de trabalho na
categoria de assistente técnico, com contrato por tempo indeterminado, bem como seis postos de trabalho na
categoria de técnico superior, com contrato por tempo indeterminado, 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 de setembro. – O documento foi aprovado
por unanimidade.---------1.4 – Abertura de procedimento concursal comum, tendo em vista a contratação por tempo indeterminado de um
assistente operacional (nadador salvador), 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. – O documento foi aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------1.5 - Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo, para aprovação do órgão deliberativo municipal e
posterior ratificação do Governo Regional, nos termos do artigo 93.º do Decreto Legislativo Regional n.º
35/2012/A de 16 de agosto, do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2004/A, de 6 de abril e da alínea
h), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. – O documento foi aprovado, por maioria,
com 22 votos a favor, sendo 21 do Partido Socialista e 1 do deputado municipal
independente e 15 abstenções, sendo 11 do Partido Social Democrata e 4 do CDSPP.-------------------------------------------------------------1.6 – Proposta da Câmara Municipal, no sentido de serem fixadas as taxas referentes ao Imposto Municipal sobre
Imóveis para o ano de 2015. Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos do artigo 112.º do Código do
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). – A proposta foi aprovada, por maioria, com 26 votos a
favor, sendo 21 do Partido Socialista, 4 do Partido Social Democrata e 1 do deputado
municipal independente e 10 abstenções, sendo 7 do Partido Social Democrata e 3 do
CDS-PP.-----------------------------------------------------------------------
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1.7 – Proposta de revisão da constituição do júri do concurso, para Chefe de Divisão Municipal de Resíduos e
Logística, dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, no sentido de manutenção da vogal efetiva do
júri do procedimento Maria Isabel Melo Correia, enquanto técnica superior da Câmara Municipal, bem como de
designação de Ana Maria Prazeres Júlio Miranda de Mesquita Patrocínio, técnica superior dos Serviços
Municipalizados, em substituição do vogal anteriormente designado Ruben Filipe Fournier Costa Pereira. A
designação dos outros elementos mantém-se inalterada. Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos do n.º 1
do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. – A proposta foi aprovada, por
unanimidade.------------------1.8 – Pedido de autorização para a assunção de compromisso plurianual, tendo em vista a aquisição das licenças de
software associadas ao contrato de prestação de serviços de consultadoria a firmar com a Yunit Renováveis,
Unipessoal, Lda. Para autorização do órgão deliberativo, nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro e do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. – Autorizado, por
maioria, com 24 votos a favor, sendo 20 do Partido Socialista, 3 do CDS-PP e 1 do
deputado
municipal
independente
e
10
abstenções
do
Partido
Social
Democrata.-------------------------------------------------------------------------------1.9 – Voto de Congratulação a Eliseu Pereira dos Santos, pelo percurso desportivo, para aprovação do órgão
deliberativo. – O Voto foi aprovado, por unanimidade.----------------------------------------1.10– Voto de Congratulação ao Colégio de Santa Clara, pela comemoração dos seus 50 anos de atividade, para
aprovação do órgão deliberativo. - O Voto foi aprovado, por unanimidade.-------1.11– Voto de Congratulação pela iniciativa meritória de Francisco Ferreira Drummond de ter empreendido a obra
“Anais da Ilha Terceira” há 150 anos e pela edilidade Angrense a ter mandado imprimir, para aprovação do órgão
deliberativo. - O Voto foi aprovado, por unanimidade.--------1.12– Voto de Congratulação a Diniz Aurélio Lourenço Borges pela nomeação como Cônsul Honorário de Portugal
em Tulare, Califórnia, para aprovação do órgão deliberativo.- O Voto foi aprovado, por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------2

- Do Grupo Municipal do Partido Social Democrata:

2.1 – Recomendação do Partido Social Democrata no sentido de a Câmara Municipal realizar um estudo
técnico de trânsito no Concelho de Angra do Heroísmo. – A recomendação foi rejeitada, com 20
votos contra do Partido Socialista, 2 abstenções do Partido Socialista e 13 votos a
favor, sendo 10 do Partido Social Democrata e 3 do CDS-PP.-------------------3

– Dos Grupos Municipais do Partido Social Democrata e do CDS-PP:

3.1 – Recomendação conjunta do Partido Social Democrata e do CDS-PP no sentido de a Câmara Municipal
proceder às obras necessárias e urgentes de manutenção e melhoramento da Escola Infante D. Henrique. –
A recomendação foi aprovada, por maioria, com 14 votos a favor, sendo 9 do Partido
Social Democrata, 3 do CDS-PP e 2 do Partido Socialista e 18 abstenções do Partido
Socialista.-----------------------------------------------------------------3.2 – Voto de Protesto conjunto do Partido Social Democrata e do CDS-PP, pelo mau serviço prestado pela
SATA Internacional nas ligações aéreas aos Estados Unidos e ao Canadá. – O Voto foi rejeitado, com
16 votos contra do Partido Socialista, 3 abstenções do Partido Socialista e 13 votos a
favor, sendo 10 do Partido Social Democrata e 3 do CDS-PP.-----Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo | Telefone: 295 401 700 Telefax: 295 212 107
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– Do Grupo Municipal do CDS-PP:

4.1 – Voto de Protesto do Grupo Muncipal do CDS-PP, sobre as condições sanitárias do Mercado Duque de
Bragança. – O Voto foi rejeitado, com 20 votos contra do Partido Socialista, 4
abstenções do Partido Social Democrata e 9 votos a favor, sendo 6 do Partido Social
Democrata e 3 do CDS-PP.------------------------------------------------------------------------5 – Do Grupo Municipal do Partido Socialista:
5.1 – Voto de Pesar pelo falecimento de José Henrique Borges Martins. – O Voto foi aprovado por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------5.2 – Voto de Louvor pelo desempenho profissional do nadador salvador Fabiano Exner Sousa Silva no
salvamento de um jovem na Zona Balnear do Refugo – Porto Judeu. – O Voto foi aprovado por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------6– Da Mesa da Assembleia Municipal:
6.1 – Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Gabriel Martins Gomes. – O Voto foi aprovado
por unanimidade.----------------------------------------------------------------------

Angra do Heroísmo, 24 de setembro de 2014.-----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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