MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo

EDITAL N.º 2/2020
Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo,
torna público que a Assembleia Municipal, na sua 5ª sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro
de 2020, aprovou as seguintes deliberações com eficácia externa:

1.1 - Informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativa à atividade municipal
desenvolvida durante o período de 1 de novembro a 31 de janeiro, 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, para o ano
de 2020. Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea a), n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro. - A revisão foi aprovada por maioria, com 27 votos a favor, sendo 22
do Partido Socialista, 4 do Partido Social Democrata e 1 da deputada independente e 9
abstenções, sendo 7 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.---------------------------------------------

1.3 - Primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para
2020, tendo em vista a introdução de um posto de trabalho de técnico superior (área de promoção
turística/técnico de turismo) a afetar à Unidade de Promoção da Economia. 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. - A
alteração foi aprovada por maioria, com 28 votos a favor, sendo 23 do Partido Socialista, 1 da
deputada independente e 4 do Partido Social Democrata e 9 abstenções, sendo 7 do Partido
Social Democrata e 2 do CDS-PP.-------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 - Segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para
2020, tendo em vista a introdução dos seguintes postos de trabalho:
- Unidade sem tipologia definida dependentes dos Presidente da Câmara – serviço de
Informática e Telecomunicações: 1 técnico de informática de grau 1, que visa colmatar a falta do
técnico de informática dos Serviços Municipalizados que consolidou a mobilidade na Escola Secundária
Tomás de Borba;
- Unidade de Cultura e Apoio Social: 1 assistente técnico para dar apoio logístico e administrativo que
se mostre necessário ao funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do
Heroísmo.
Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea o), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de
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12 de setembro. - A alteração foi aprovada por maioria, com 28 votos a favor, sendo 23 do Partido
Socialista, 1 da deputada independente e 4 do Partido Social Democrata e 9 abstenções, sendo 7
do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.----------------------------------------------------------------------------

1.5 - Internalização dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea n), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 18.º da Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, para aprovação do órgão deliberativo. - O documento foi provado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 -Modelo de estrutura orgânica dos serviços do Município de Angra do Heroísmo, nos termos
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, para aprovação do órgão deliberativo. - O
documento foi aprovado por maioria, com 34 votos a favor, sendo 23 do Partido Socialista, 10 do
Partido Social Democrata e 1 da deputada independente e 2 abstenções do CDS-PP.-------------------

1.7 - Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, solicitando que se delibere sobre
a necessidade de avançar com a execução do contrato para a realização da obra referente à
Empreitada de Reconstrução da Igreja das Concepcionistas, respetiva Sacristia e arranjos
exteriores, com vista ao levantamento do efeito suspensivo do concurso público, para deliberação do
órgão deliberativo quanto ao interesse da obra em causa. - A Assembleia Municipal, por
unanimidade, deliberou considerar que é do maior interesse avançar com a execução do
contrato. O deputado municipal Nuno Melo Alves ausentou-se da sessão no momento da
discussão e votação deste assunto, em virtude de se encontrar impedido, nos termos do artigo
69.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------------------------------------

1.8 - Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do Direito de Oposição relativo
ao ano de 2019. Para conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 – Relatório de informação semestral da Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados, Para
conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.---------------------1.10 - Relatório anual de atividades e avaliação de 2019 da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal
tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11 - Ofício da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a comunicar que aprovaram a geminação com
Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.12 - Relatório de contas do terceiro trimestre de 2019, da TERAMB, EM. Para conhecimento do
órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------1.13 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, informando da aquisição de
serviços de levantamento cadastral de infraestruturas de distribuição de água e de drenagem de águas
residuais. Para conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

1.14 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, informando do ajuste direto
simplificado destinado a aquisição de serviços para receção de RCD’s em aterro licenciado – 3 anos
(2020-2022). Para conhecimento do
órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.15 - Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, informando do ajuste direto para
aquisição de serviços de medicina do trabalho(2020-2022) em agrupamento de entidades – Município
de Angra do Heroísmo e Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo. Para conhecimento do órgão
deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------

1.16 - Ofício dos Serviços Municipalizados, no sentido de informar do ajuste direto para aquisição de
dissolvente de gorduras biológico Bioplus SM II (2020-2022). Para conhecimento do órgão deliberativo.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------2. Da Assembleia Municipal:
2.1 – Designação de dois representantes no Conselho Consultivo da Unidade de Saúde da Ilha
Terceira – para designação pelo órgão deliberativo. - Após votação por escrutínio secreto, foram
designados por maioria, os seguintes representantes da Assembleia Municipal:
- Durval Manuel Melo Ferreira dos Santos;
- Sónia de Fátima Pereira Lourenço Pimentel.
3. Do Grupo Municipal do Partido Social Democrata:
3.1 – Voto de Louvor do Partido Social Democrata, às empresas sediadas no Concelho de Angra do
Heroísmo, por terem sido classificadas pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação, como empresas de estatuto de PME líder 2019. Para aprovação do órgão
deliberativo. - O Voto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------
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3.2 – Voto de Protesto Partido Social Democrata, contra a subida da taxa do IVA de 4% para 18% nos
espetáculos taurinos. Para aprovação do órgão deliberativo. - O Voto foi aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 – Recomendação Partido Social Democrata, para a instalação de bebedouros no Centro
Histórico de Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão deliberativo. - A Recomendação foi
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Do Grupo Municipal do CDS-PP:
4.1 – Recomendação do CDS-PP, à Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, sobre a
circulação na Avenida Dacosta. Para aprovação do órgão deliberativo. - A Recomendação foi
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – Do Grupo Municipal do Partido Socialista:
5.1 – Voto de Protesto do Partido Socialista, pela isenção do IMI – Imposto Municipal de Imóveis, no
Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Para aprovação do órgão deliberativo. - O Voto foi
aprovado por maioria, com 21 votos a favor do Partido Socialista, 5 abstenções, sendo 4 do
Partido Social Democrata e 1 da deputada independente e 9 votos contra, sendo 7 do Partido
Social Democrata e 2 do CDS-PP.-------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 – Voto de Louvor do Partido Socialista, ao Projeto MUTE da Escola Básica e Integrada dos
Biscoitos, pela promoção da cultura e do teatro popular, junto de crianças e adolescentes da Ilha
Terceira. Para aprovação do órgão deliberativo. - O Voto foi aprovado por unanimidade.-------------------

5.3 – Voto de Louvor do Partido Socialista, a Ana Margarida Filipe, Carlos Lima e Ana Paula Costa, pela
distinção e resultados obtidos no Campeonato Mundial de Pista Coberta, em Atletismo Adaptado. Para
aprovação do órgão deliberativo. - O Voto foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------
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Angra do Heroísmo, 28 de fevereiro de 2020.

O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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