MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo

EDITAL N.º 2/2017
Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo,
torna público que a Assembleia Municipal, na sua 1ª sessão ordinária realizada no dia 10 de fevereiro
de 2017, 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 1 de outubro a 31 de dezembro de 2016, bem como
informação sobre a situação financeira da Câmara, para apreciação nos termos da alínea c) do
n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Informação foi apreciada.---------

1.2 - Primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo para 2017, de acordo com a seguinte desagregação:
Orçamento – Aumento líquido no total da receita e da despesa: €891.835,47;
Grandes Opções do Plano – Aumento líquido da despesa no valor de €1.748.672,00.
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 30 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 1 do deputado independente
e 5 do Partido Social Democrata e 10 abstenções, sendo 6 do Partido Social Democrata e 4
do CDS-PP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 - Primeira revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços
Municipalizados para 2017, no valor de €289 600, sendo €225 600 para inscrição de novos
projetos, €172 000 de reforços e €108 000 de reduções.
A revisão ao Orçamento da despesa (a qual inlcui as modificações efetuadas ao PPI) foi de €309
800 em reforços e o mesmo valor em anulações.
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 30 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 1 do deputado
independente e 5 do Partido Social Democrata e 10 abstenções, sendo 6 do Partido Social
Democrata e 4 do CDS-PP.---------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 – Regulamento Municipal de Apoio ao Plano Integrado de Combate à Exclusão Social e de
Prevenção do Abandono Escolar 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.--------------------------------------------------------------------Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo | Telefone: 295 401 700 Telefax: 295 401 701
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1.5 – Regulamento do Programa Municipal de Apoio a Atividades e Projetos Pedagógicos 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.------------

1.6 – Programa de incentivos e Promoção do Controlo da Reprodução dos Animais de Companhia de
Detentores Residentes no Concelho 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 maioria, com 25 votos a favor, sendo 24 do Partido
Socialista e 1 do deputado independente e 15 abstenções, sendo 11 do Partido Social
Democrata e 4 do CDS-PP.-------------------------------------------------------------------------------------

1.7 – Proposta que estabelece os benefícios fiscais para projetos declarados de interesse regional
(PIR) no Concelho de Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos da
alínea e) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - O documento foi
aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------1.8 – Pedido de autorização para proceder à aquisição e permuta entre os prédios sitos na Rua do
Galo, n.º 1 a 5, Freguesia da Conceição e na Avenida Infante D. Henrique, Conceição. Para
deliberação do órgão deliberativo, nos termos da alínea i) do n.º 1, artigo 25.º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro. - O pedido foi autorizado por maioria, com 21 votos a favor, sendo 20 do
Partido Socialista e 1 do deputado independente, 1 abstenção do Partido Social Democrata
e 12 votos contra, sendo 9 do Partido Social Democrata e 3 do CDS-PP.-----------O deputado municipal do Partido Socialista Miguel Borba ausentou-se da sessão no
momento da votação, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------------------------1.9 – Proposta no sentido de o Município de Angra do Heroísmo proceder à sua desvinculação da ART
– Associação Regional de Turismo – Turismo dos Açores. Para autorização do órgão deliberativo,
nos termos da alínea n) do n.º 1, artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - O pedido foi
autorizado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------

1.10 – Relatórios intercalares de auditoria remetidos por Ana A. Santos, C. Sousa Góis & Associado,
SROC, Lda., respeitantes ao Município e aos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo –
análise das contas encerradas a 30 de junho de 2016. Para conhecimento do órgão deliberativo
municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------1.11 – Alteração ao tarifário dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para 2017. Para
conhecimento do órgão deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
1.12 – Assunção de compromisso plurianual dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, no
que se refere à aquisição de serviços de disponibilização e apoio à utilização da plataforma
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eletrónica de contratação pública nos anos de 2017 a 2019. Para conhecimento do órgão
deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-------------------------------1.13 – Relatório de monitorização dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo do Plano de
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, referente ao ano de 2016. Para
conhecimento do órgão deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
1.14 – Comunicações efetuadas pela TERAMB, EM, no que se refere à celebração do contrato
programa e alteração do capital social. Para conhecimento do órgão deliberativo municipal. - A
Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------1.15 – Plano de Atividades e Orçamento da TERAMB, EM, para 2017. Para conhecimento do órgão
deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-------------------------------1.16 – Relatório de contas do terceiro trimestre de 2016 da TERAMB, EM. Para conhecimento do
órgão deliberativo municipal.- A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-----------------------2. Da Mesa da Assembleia Municipal:
2.1 – Voto de Pesar pelo falecimento de Mário Alberto Nobre Lopes Soares. Para aprovação do
órgão deliberativo municipal. - O Voto foi aprovado por unanimidade.----------------------------------3. Do Grupo Municipal do Partido Socialista:
3.1 – Voto de reconhecimento aos alunos da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
pela representação de Portugal, no Parlamento Jovem em Estrasburgo. Para aprovação do órgão
deliberativo municipal. - O Voto foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------

Angra do Heroísmo, 10 de fevereiro de 2017.

O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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