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EDITAL N.º 6/2019EDITAL N.º 6/2019EDITAL N.º 6/2019EDITAL N.º 6/2019

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo,
  torna público que a Assembleia Municipal, na sua 3ª sessão ordinária realizada no dia 14 de junho de

2019, 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 abril a 31 de maio, 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.(27/2019/AMAH)------------------------------------

1.2  - Demonstrações  financeiras  consolidadas  do  Grupo  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo,
composto pela Câmara Municipal e os Serviços Municipalizados, para apreciação e votação do órgão
deliberativo, nos termos do n.º 2 do artigo 75.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 saldo da Gerência de 2018
que resulta da operação de consolidação ascende a € 5.768.964,98, composto por € 5.437.472,06 de
execução orçamental e € 331.492,92 de operações de tesouraria. O resultado Liquido consolidado é de
€ 3.126.194,83. Para aprovação do órgão deliberativo, nos citados termos legais. -  O documento foi
aprovado por maioria,  com 32 votos a favor,  sendo 24 do Partido Socialista,  1 da deputada
municipal independente, 6 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP e 5 abstenções do Partido
Social Democrata.(28/2019/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 -  Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos em Veículos Hipomóveis. Para aprovação do
órgão deliberativo, nos termos da alínea g) do n.º 1, e do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico,  aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. - O documento foi aprovado por unanimidade.(29/2019/AMAH)-----------------------

1.4 - Regulamento do Exercício da Atividade de Transporte  Público de Aluguer  em Veículos
Automóveis Ligeiros de Passageiros. Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos da alínea g)
do n.º 1, e do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do
Associativismo Autárquico,  aprovado pela Lei  n.º  75/2013, de 12 de setembro. -  O documento foi
aprovado por unanimidade.(30/2019/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------

1.5 –  Pedido de autorização à Assembleia Municipal, tendo em vista a  assunção de compromisso
plurianual  destinado  a  apoiar  a  realização  da  obra  de  reconstrução  da  Igreja  das
Concepcionistas, pelo valor de €1 042 800,00, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro. - O pedido foi autorizado por unanimidade.(31/2019/AMAH)-----------------

1.6 - Retificação da deliberação da Assembleia Municipal de 15-04-2019, respeitante à readmissão
do Município na Associação Regional de Turismo, passando a mesma a ter o seguinte teor:
“ Decisão do Tribunal de Contas, quanto à recusa de visto respeitante à readmissão do Município de
Angra do Heroísmo na ART – Associação Regional de Turismo e readmissão do Município de Angra do
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Heroísmo como associado daquela Associação. Para conhecimento da decisão do Tribunal de Contas e
aprovação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, da adesão, bem da aceitação
dos estatutos e a quota fixa anual de € 1 250,00, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea n) do mesmo
diploma, bem como do previsto no artigo 53.º, n.º 1, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (RJAEL),
aplicável por remissão do artigo 56.º, n.º 3, do mesmo regime jurídico. “ - A Assembleia Municipal, por
unanimidade, deliberou retificar a citada deliberação.(32/2019/AMAH)----------------------------------------

1.7 – Atribuição de Medalha de Mérito Cultural a  Dionísio Mendes de Sousa,  pela valiosa atividade
cultural  e cívica – para aprovação do órgão deliberativo municipal. -  Após votação por escrutínio
secreto, a proposta foi aprovada por maioria.(33/2019/AMAH)---------------------------------------------------

1.8 - Atribuição de Medalha de Mérito Cultural à Rádio WJFD-FM, New Bedford, pela divulgação da
língua portuguesa junto da diáspora na costa leste dos Estados Unidos da América – para aprovação
do órgão deliberativo municipal. - A proposta foi aprovada por maioria.(34/2019/AMAH)------------------

1.9 - Atribuição de Medalha de Mérito Cultural à Rádio KLBS AM 1330-Los Banos, pela divulgação da
língua  portuguesa junto  da  diáspora  no estado  da  Califórnia,  Estados  Unidos  da América  –  para
aprovação do órgão deliberativo municipal. - A proposta foi aprovada por maioria.(35/2019/AMAH)---

1.10 - Atribuição de Medalha de Mérito Profissional a José Estevam da Silveira Matos,  pelo relevante
percurso académico e pelo contributo para o desenvolvimento do setor leiteiro - para aprovação do
órgão deliberativo municipal. -  Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por
unanimidade.(36/2019/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11 - Atribuição de Medalha de Mérito Profissional a Filipe Humberto Lourenço de Sousa, a título
póstumo,  pelo  seu relevante percurso como ganadeiro de gado bravo -  para aprovação do órgão
deliberativo  municipal.  -   Após  votação  por  escrutínio  secreto,  a  proposta  foi  aprovada  por
unanimidade.(37/2019/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------

1.12  - Atribuição  de  Medalha de Mérito  Filantrópico  a  António Eduardo  Gonçalves  Nunes,  pela
promoção das tradições  e  língua portuguesa nas comunidades da diáspora açoriana nos Estados
Unidos da América - para aprovação do órgão deliberativo municipal. -  Após votação por escrutínio
secreto, a proposta foi aprovada por maioria.(38/2019/AMAH)---------------------------------------------------

1.13 - Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo a Carlos Alberto Silva Sousa, pelo seu relevante
percurso na área do desporto - para aprovação do órgão deliberativo municipal. -  Após votação por
escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por maioria.(39/2019/AMAH)------------------------------------
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1.14 - Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo a Carlos Alberto Alves da Silva, pelo seu relevante
percurso na área do desporto - para aprovação do órgão deliberativo municipal. -  Após votação por
escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por maioria.(40/2019/CMAH)------------------------------------
 
1.15 - Atribuição de Medalha de Mérito Industrial e Comercial ao Mini Mercado Sousa, pelos 100 anos
ao serviço  do  comércio  local  -  para  aprovação do órgão deliberativo  municipal.  -  A proposta  foi
aprovada por maioria.(41/2019/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------

1.16 – Voto de Congratulação ao Boavista Club da Ribeirinha, pela vitória no “Campeonato da Ilha
Terceira,  Apuramento do Campeão AFAH e na Taça AFAH” na época desportiva 2018/2019 - para
aprovação do órgão deliberativo municipal. - O Voto foi aprovado por unanimidade.(42/2019/AMAH)

1.17 – Voto de Congratulação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ao Projeto
“Um Dia Pela Vida” - para conhecimento do órgão deliberativo municipal. - A Assembleia Municipal
tomou conhecimento.(43/2019/AMAH------------------------------------------------------------------------------------

2. Da Assembleia Municipal:

2.1 – Atribuição de Medalha de Mérito Cultural a Luís Rafael Martins do Carmo, para aprovação do
órgão deliberativo municipal. - Após votação por escrutínio secreto, a proposta foi aprovada por
maioria.(44/2019/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Do Grupo Municipal do Partido Socialista:

3.1  –  Proposta  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Socialista,  no  sentido  de  a  Câmara  Municipal
disponibilizar  contentores  para  separação  de  lixo,  sempre  que  seja  licenciada  uma  festa.  Para
aprovação do órgão deliberativo municipal. - A proposta foi aprovada por unanimidade.----------------
(45/2019/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 – Voto de Louvor a  José Dimas Ávila pela criação do Museu Rural,  Casa da Atafona, Doze
Ribeiras. Para aprovação do órgão deliberativo municipal. - Após votação por escrutínio secreto, a
proposta foi aprovada por unanimidade.(46/2019/AMAH)--------------------------------------------------------

3.3 – Atribuição de Medalha de Mérito Cultural, pelos 50 anos do Grupo Coral do Raminho. Para
aprovação do órgão deliberativo municipal. - O Voto foi aprovado por unanimidade.----------------------
(47/2019/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 – Voto de Congratulação a Gustavo Silva, atleta da Academia Desportiva dos Açores, por se ter
sagrado campeão nacional nas provas de 100 m e 200 m costas no Campeonato Nacional de Juvenis,
bem como a conquista de seis medalhas de ouro na “XXIII Edição dos Jogos das Ilhas”, que decorreu
na Córsega. - Após votação por escrutínio secreto, o Voto foi aprovado por maioria.------------------
(48/2019/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.5  –  Voto  de  Congratulação ao  Clube  Desportivo  do Centro  Comunitário  do  Posto  Santo,  pela
conquista na época desportiva 2018/2019 dos títulos de Vencedor do Campeonato Nacional da II
Divisão - Série Açores, em futsal, bem como Campeão Nacional de Standard – Séniores 2 Intermédio,
em dança desportiva. - O Voto foi aprovado por unanimidade.(49/2019/AMAH)----------------------------

4. Do Grupo Municipal do CDS-PP:

4.1 – Recomendação do Grupo Municipal do CDS-PP, no sentido da Câmara Municipal celebrar
um acordo com a Sociedade Portuguesa de Autores, que visa reduzir em 20% as taxas aplicadas
às  festividades  do  Concelho  de  Angra  do  Heroísmo.  Para  aprovação  do  órgão  deliberativo
municipal. - A Recomendação foi aprovada por unanimidade.(50/2019/AMAH)----------------------

4.2 – Voto de Protesto do Grupo Municipal do CDS-PP, respeitante às obras da Praça Velha. Para
aprovação do órgão deliberativo municipal. -  O Voto foi rejeitado por maioria, com 18 votos
contra do Partido Socialista, 5 abstenções, sendo 4 do Partido Social Democrata e 1 da
deputada independente e 8 a favor, sendo 6 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.----
(51/2019/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Angra do Heroísmo, 14 de junho de 2019.

O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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