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EDITAL N.º 10/2020EDITAL N.º 10/2020EDITAL N.º 10/2020EDITAL N.º 10/2020

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 3
de dezembro de 2020, por vídeo conferência,  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 15 de agosto a 15 de novembro, 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.(55/2020/AMAH)---------------

1.2 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para

2021.

Orçamento da Câmara Municipal e GOP’s para 2021, apresentando os seguintes valores:-----------

Orçamento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receitas  correntes  -  €22.160.496  (vinte  e  dois  milhões  cento  e  sessenta  mil  quatrocentos  e

noventa e seis euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Receitas de capital - €4.130.605 (quatro milhões cento e trinta e mil seiscentos e cinco euros); -----

Total geral das receitas - €26.291.101 (vinte e seis milhões duzentos e noventa e um e cento e um

euro); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despesas correntes - €17.903.381 (dezassete milhões novecentos e três mil e trezentos e oitenta

e um euro); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despesas de capital - €8.387.720 (oito milhões trezentos e oitenta e sete mil e setecentos e vinte

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despesa inscrita nas Grandes Opções do Plano: -----------------------------------------------------------------

Grandes Opções do Plano - €12.199.590 (doze milhões cento e noventa e nove mil e quinhentos e

noventaeuros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total geral das despesas - €26.291.101 (vinte e seis milhões duzentos e noventa e um e cento e

um euro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O mesmo orçamento contém o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2021,o plano de
formação  para  2021,  as  normas  sobre  a  execução  orçamental,  o  balanço  previsional,a
demonstração de resultados previsional  e demonstração de fluxos  de caixa  previsional.  Para
deliberação do órgão executivo municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal,  para
aprovação, nos termos da alínea a) e o) 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 20 do
Partido  Socialista,  4  do  Partido  Social  Democrata  e  1  da  deputada  independente,  7
abstenções do Partido Social Democrata e 2 votos contra do CDS-PP.(56/2020/AMAH)---------
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1.3 -  Aplicação de regime de derrama nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de
3  de  setembro,  que  aprovou  o  Regime  Financeiro  das  Autarquias  Locais  e  Entidades
Intermunicipais. - O documento foi aprovado por unanimidade.(57/2020/AMAH)---------------------

1.4 – Proposta de taxas referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis a cobrar no ano de
2021, nos termos do do artigo 112.º – A, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.-------------
A proposta foi aprovada por unanimidade.(58/2020/AMAH)------------------------------------------------

1.5 – Segunda alteração ao Regulamento – Regime de Concessão de Apoios excecionais às
famílias e à retoma da atividade económica, no âmbito da mitigação das consequências da
pandemia COVID-19. Para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea g) do n.º1
do  artigo  25.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  Setembro.  -  O  documento  foi  aprovado  por
unanimidade.(59/2020/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------------

1.6  – Regulamento Municipal  de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Concelho de
Angra do Heroísmo. Para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea g) do n.º1
do artigo 25.º da  Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -  O documento foi aprovado, com as
alterações introduzidas em sessão, por maioria, com 28 votos a favor, sendo 22 do Partido
Socialista, 5 do Partido Social Democrata e 1 da deputada independente e 9 abstenções,
sendo 7 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.(60/2020/AMAH)---------------------------------

1.7  – Pedido  de  autorização  à  Assembleia  Municipal,  tendo  em  vista  a  assunção  de
compromisso plurianual destinado a apoiar a realização da obra de reconstrução da antiga
Igreja de Nossa Senhora do Livramento, pelo valor de €989 571,20 (novecentos e oitenta e
nove mil quinhentos e setenta e um euros e vinte cêntimos), nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. - A Assembleia Municipal, autorizou este pedido
por unanimidade.(61/2020/AMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

1.8 – Análise técnica das propostas do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo –  Lista
definitiva e proposta da equipa de análise técnica.  Para decisão da Assembleia Municipal,
quanto à não votação pública, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º e do artigo 15.º do Regulamento
Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo. -  A Assembleia Municipal, por
unanimidade, decidiu pela não votação pública. (62/2020/AMAH)---------------------------------------

1.9 – Desvinculação do Município da AGESPI. Para aprovação da Assembleia Municipal, nos
termos da alínea n) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. - A Assembleia
Municipal, por unanimidade, aprovou a desvinculação em causa.(62/2020/AMAH)----------------

1.10 – Tarifário dos serviços de água, saneamento e resíduos para 2021. Para conhecimento da
Assembleia Municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.(64/2020/AMAH)----------
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1.11 –  Informação do Gabinete Técnico da Câmara Municipal, no sentido de não ser atualizada
a  tabela  de  taxas  em  função  do  índice  de  inflação.  Para  conhecimento  da  Assembleia
Municipal. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.(65/2020/AMAH)--------------------------

1.12 – Relatório de Santos Vaz, Trigo de Morais e Associados, sobre os documentos de prestação
de contas do Município para o exercício findo a 31-12-2019. Para conhecimento da Assembleia
Municipal. - Este ponto foi retirado uma vez que o mesmo já está incluído no ponto 1.2.--------
(66/2020/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.13 - Plano de Atividades e Orçamento para 2021, da TERAMB, EM. Para aprovação do órgão
deliberativo   da  Lei  n.º  50/2012 de 31 de agosto.  -  A Assembleia  Municipal  aprovou este
documento por maioria, com 35 votos a favor, sendo 22 do Partido Socialista, 12 do Partido
Social Democrata e 1 da deputada independente e 2 abstenções do CDS-PP.(67/2020/AMAH)

1.14 -  Contrato programa entre os Municípios de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e a
TERAMB, EM, destinado ao ano de 2021.  Para aprovação do órgão deliberativo, nos termos do
n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. - A Assembleia Municipal aprovou este
documento por unanimidade.(68/2020/AMAH)------------------------------------------------------------------

1.15  -  Tarifário  da  TERAMB,  EM,  destinado ao ano  de 2021.  Para  conhecimento  do órgão
deliberativo. - A Assembleia Municipal tomou conhecimento.(69/2020/AMAH)-----------------------

1.16  – Relatório  de  Gestão  e  Contas  do  primeiro  trimestre  da  TERAMB,EM. Para
conhecimento  do  órgão  deliberativo.  -  A  Assembleia  Municipal  tomou  conhecimento.
(70/2020/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.17  - Relatório  de  Gestão  e  Contas  do  segundo  trimestre  da  TERAMB,EM. Para
conhecimento  do  órgão  deliberativo.  -  A  Assembleia  Municipal  tomou  conhecimento.
(71/2020/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.18 – Voto de Louvor a Timothy Lima, pelo seu relevante percurso artístico e pela obtenção do
3.º lugar nos prémios do IPA – International Photography Awards 2020. Para votação do órgão
deliberativo. - A Assembleia Municipal, decidiu realizar uma reunião de líderes, a fim de votar
esta proposta, tendo em conta não ser possível a sua votação na sessão, em virtude da
mesma ter ocorrido por vídeo conferência. (72/2020/AMAH)-----------------------------------------------
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2  - Da Assembleia Municipal:

2.1  - Designação de quatro representantes na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Angra do Heroísmo. Para votação do órgão deliberativo. - A Assembleia Municipal, decidiu
realizar uma reunião de líderes, a fim de designar os representantes em causa, tendo em
conta não ser possível a sua votação na sessão, em virtude da mesma ter ocorrido por
vídeo conferência. (73/2020/AMAH)---------------------------------------------------------------------------------

2.2 –  Proposta de prorrogação por mais 6(seis) meses da  suspensão da cobrança de taxas
devidas pela ocupação do espaço público municipal para venda ambulante, esplanadas e
atividades  comerciais  similares.  Para  aprovação  do  órgão  deliberativo.  -  A  Assembleia
Municipal, por unanimidade, aprovou esta proposta em conjunto com o ponto 1.5.--------------
(74/2020/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – Do Grupo Municipal do PS:

3.1  –  Voto  de  louvor  aos  Estabelecimentos  com  História  em  Angra  do  Heroísmo,
reconhecidos pelo Ministério da Economia. Para aprovação do órgão deliberativo. -  O Voto foi
aprovado por unanimidade.(75/2020/AMAH)---------------------------------------------------------------------

4 – Do Grupo Municipal do PSD:

4.1 – Voto de cumprimentos e reconhecimento aos governantes que terminaram o seu mandato,
no seguimento da Eleição da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e um voto de saudação
e  felicidades,  bem  como  de  disponibilidade,  aos  que  agora  iniciam  funções.  -  O  Voto  foi
aprovado por unanimidade.(76/2020/AMAH)---------------------------------------------------------------------

     Angra do Heroísmo, 3 de dezembro de 2020.

O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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