MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo

EDITAL N.º 4/2020
Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo,
torna público que a Assembleia Municipal, na sua 2ª sessão ordinária realizada no dia 27 de abril 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 fevereiro a 31 de março, 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.(16/2020/AMAH)-------------------1.2 –Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Angra do
Heroísmo, referentes ao resultado ao exercício de 2019, para apreciação e votação do órgão
deliberativo municipal, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os quais apresentam os seguintes resultados:
Demonstração dos Resultados do Exercício:
Custos e Perdas:
- Proveitos e Ganhos: 6.866.465,04 € (seis milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos
e sessenta e cinco euros e quatro cêntimos).
- Resultado Líquido do Exercício: 509.109,85 € (quinhentos e nove mil, cento e nove euros e
oitenta e cinco cêntimos).
Fluxos Financeiros:
- Saldo da gerência anterior: 2.558.516,69 € (dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil,
quinhentos e dezasseis euros e sessenta e nove cêntimos);
- Recebimentos: 7.066.209,19 € (sete milhões, sessenta e seis mil, duzentos e nove euros e
dezanove cêntimos).
- Pagamentos: 7.326.541,92 € (sete milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e
um euros e noventa e dois cêntimos).
- Saldo para a gerência seguinte: 2.298.183,96 € (dois milhões, duzentos e noventa e oito
mil,cento e oitenta e três euros e noventa e seis cêntimos).
- Execução orçamental: 2.222.469,05 € (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e
sessenta e nove euros e cinco cêntimos).
- Operações de Tesouraria: 75.714,91 € (setenta e cinco mil, setecentos e catorze euros e noventa
e um cêntimos).
De acordo com o disposto no ponto 2.7.3.5 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL), no Relatório de Gestão é proposto que 5% do resultado líquido do exercício de
2019, no valor de 22.763,54 € (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e três euros e cinquenta e
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quatro cêntimos), seja transferido para a conta 571“Reservas legais”. O remanescente, no valor
de 432.507,28 € (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e sete euros e vinte e oito cêntimos),
manter-se-á em “Resultados transitados”.
Os Documentos de Prestação de Contas foram organizados de acordo com as instruções do
Tribunal de Contas que constam da Resolução n.º 4/2001, de 18 de agosto, alterada pela
Resolução n.º 26/2013, de 21 de novembro, e ser-lhe-ão remetidos, nos termos do n.º 4 do ponto
2 - considerações técnicas, do POCAL e do n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
agosto, na redação da Lei n.º 20/2015, de 9 de março. - Os documentos foram apreciados e
votados por maioria, com 30 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 1 da deputada
municipal independente e 5 do Partido Social Democrata e 8 abstenções, sendo 6 do
Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.(17/2020/AMAH)-------------------------------------------------1.3 - Documentos relativos à prestação de contas da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo relativos ao exercício de 2019, para apreciação e votação do órgão deliberativo
municipal, em conformidade com o estabelecido nas alíneas a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, organizados de acordo com as instruções do Tribunal de Contas que
constam da resolução n.º 4/2001, de 18 de Agosto, os quais se encontram elencados no anexo I e
integralmente elaborados, com exceção do número 23 “Subsídios Obtidos” – não aplicável; 24
“Ativos de Rendimento Fixo” – não aplicável; 25 “Ativos de Rendimento Variável” – não aplicável e
35 “Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais” – não aplicável.
Os documentos acima referidos apresentam os seguintes resultados:
Fluxos financeiros:
Saldo total da gerência anterior (2019) – 3.210.448,29 euros (três milhões duzentos e dez mil
quatrocentos e quarenta e oito euros e vinte e nove cêntimos).
Receitas orçamentais – 19.579.315,26 euros (dezanove milhões quinhentos e setenta e nove mil
trezentos e quinze euros e vinte e seis cêntimos).
Despesas orçamentais – 19.099.489,34 euros (dezanove milhões e noventa e nove mil
quatrocentos e oitenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos.
Operações de Tesouraria - Entradas: 1.927.892,16 (Um milhão novecentos e vinte e sete mil
oitocentos e noventa e dois euros e dezasseis cêntimos)
Saídas: 1.835.710,47 (Um milhão oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e dez euros e quarenta
e sete cêntimos)
Saldo para a gerência seguinte – 3.782.456,00 euros (três milhões setecentos e oitenta e dois mil
quatrocentos e cinquenta e seis euros).
Demonstração dos resultados do exercício:
Custos e perdas – 17.689.516,81 euros (dezassete milhões seiscentos e oitenta e nove mil
quinhentos e dezasseis euros e oitenta e um cêntimos)
Proveitos e ganhos – 20.726.810,92 euros (vinte milhões setecentos e vinte e seis mil e oitocentos
e dez euros e noventa e dois cêntimos).
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Resultado líquido do exercício – 3.037.294,11 euros (três milhões e trinta e sete mil duzentos e
noventa e quatro euros e onze cêntimos).
Nos termos do ponto 2.7.3 do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, propõe-se à
Assembleia Municipal que o mencionado resultado do exercício seja aplicado nos seguintes
termos:
571 –Reservas legais – 152.000,00 euros (cento e cinquenta e dois mil euros).
574 - Reservas livres – 2.885.294,10 euros (dois milhões oitocentos e oitenta e cinco mil duzentos
e noventa e quatro euros e dez cêntimos). - Os documentos foram apreciados e votados por
maioria, com 30 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 1 da deputada municipal
independente e 5 do Partido Social Democrata e 8 abstenções, sendo 6 do Partido Social
Democrata e 2 do CDS-PP.(18/2020/AMAH)----------------------------------------------------------------------1.4 – Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais desta Câmara Municipal
referente ao ano de 2019, cujo total liquido é de €99.616.363,27 (noventa e nove milhões
seiscentos e dezasseis mil trezentos e sessenta e três euros e vinte e sete cêntimos), para
apreciação do órgão deliberativo municipal, nos termos da alínea l), n.º 2, artigo 25.º da Lei n.º
75/20163 de 12 de setembro. - O documento foi apreciado.(19/2020/AMAH)-------------------------1.5 – Segunda revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal,
para o ano de 2020. Para aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos da alínea a),
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. - O documento foi aprovado por
unanimidade.(20/2020/AMAH)----------------------------------------------------------------------------------------1.6 – Primeira revisão ao Orçamento e primeira ao Plano Plurianual de Investimentos dos
Serviços Municipalizados, para o ano de 2020. Para aprovação do órgão deliberativo municipal,
nos termos da 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 da deputada municipal independente e 5 do Partido Social Democrata e 8 abstenções,
sendo 6 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.(21/2020/AMAH)--------------------------------1.7 – Segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
para 2020. para aprovação do órgão deliberativo municipal, 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 maioria, com
36 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 1 da deputada municipal independente, 11
do Partido Social Democrata e 2 abstenções do CDS-PP.(22/2020/AMAH)---------------------------1.8 – Proposta de nomeação de Júri para cargo dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de
Divisão da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos, bem como atribuição de
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despesas de representação ao candidato a selecionar, para designação do júri pelo órgão
deliberativo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012 de 12 de 29 de
agosto, bem como autorização da atribuição das citadas despesas:
Presidente – Chefe da Unidade de Serviços Integrados, Paulo Henrique da Rocha Fantasia
Cardoso;
Vogais – Chefe da Unidade de Desporto e Promoção da Qualidade de Vida, Ricardo Nuno Veira
Matias e Chefe da Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais, Paulo Manuel Borba
Mont’Alverne Sequeira;
Vogais suplentes – Chefe da Unidade de Cultura e Apoio Social, Sandra Patrícia Vieira Costa e
Chefe da Unidade de Resíduos e Limpeza Urbana, Daniel Cunha Belo Projecto. - A Assembleia
Municipal designou o júri proposto e autorizou a atribuição das citadas despesas de
representação, por maioria, com 30 votos a favor, sendo 24 do Partido Socialista, 1 da
deputada municipal independente e 5 do Partido Social Democrata, e 8 abstenções, sendo 6
do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.(23/2020/AMAH)--------------------------------------------1.9 – Regulamento Municipal do Orçamento Participativo 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 30 votos a favor, sendo 24
do Partido Socialista, 1 da deputada municipal independente e 5 do Partido Social
Democrata e 8 abstenções, sendo 6 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.
(24/2020/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10 - Alteração ao Regulamento Municipal de Prémios de Mérito Escolar e de Apoio à
Frequência de Estudos Pós Secundários e Superiores, 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.(25/2020/AMAH)----------------------------------------------

1.11 – Código de Conduta do Município 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.(26/2020/AMAH)------------------------------------------1.12 – Alteração ao Sistema de Controlo Interno dos Serviços do Município de Angra do
Heroísmo, para aprovação;Para aprovação do órgão deliberativo municipal, nos termos da alínea
i), do n.º 1 do artigo 33.º e da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - O documento foi aprovado
por maioria, com 34 votos a favor, sendo 23 do Partido Socialista, 1 da deputada municipal
independente e 10 do Partido Social Democrata, e 3 abstenções, sendo 1 do Partido Social
Democrata e 2 do CDS-PP.(27/2020/AMAH)-----------------------------------------------------------------------
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1.13 – Adenda ao contrato programa celebrado entre a Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo e a TERAMB, EM – resíduos agrícolas, para aprovação do órgão deliberativo
municipal. - O documento foi aprovado por unanimidade.(28/2020/AMAH)---------------------------1.14 – Medidas tomadas em reunião da Câmara Muncipal de 27-03-2020, no âmbito da
pandemia de COVD-19, para ratificação do órgão deliberativo municipal. - A Assembleia
Municipal, por unanimidade, ratificou estas medidas.(29/2020/AMAH)---------------------------------

1.15 – Comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, respeitante à
tomada de medidas excecionais e temporárias no que se refere às reuniões dos órgãos
autárquicos, face à situação provocada pela pandemia da COVID-19, para conhecimento do
órgão deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.(30/2020/AMAH)
1.16 – Ofício dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, dando conhecimento da
aquisição de serviços de limpeza das instalações daqueles Serviços (2020-2021), para
conhecimento do órgão deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
(31/2020/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Angra do Heroísmo, 27 de abril de 2020.

O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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