MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo

EDITAL N.º 2/2021
Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da Assembleia Municipal de Angra do
Heroísmo,torna público que a Assembleia Municipal, na sua 1ª sessão ordinária realizada no dia
12 de fevereiro de 2021, 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 novembro de 2020 a 31 de janeiro de
2021, 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.(1/2021/AMAH)--------------------------------------------------------------1.2 – Primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo para 2021, 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. - O
documento foi aprovado por maioria, com 29 votos a favor, sendo 23 do Partido Socialista,
5 do Partido Social Democrata e 1 da deputada municipal independente e 9 abstenções,
sendo 7 do Partido Social Democrata e 2 do CDS-PP.(2/2021/AMAH)--------------------------------

1.3 – Regulamento de Utilização da Rede sem Fios Disponibilizada nos Espaços
Municipais do Concelho de Angra do Heroísmo, para aprovação do órgão deliberativo,
nos termos da alínea g), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------O documento foi aprovado por unanimidade.(3/2021/AMAH)----------------------------------1.4 – Primeira alteração ao Regulamento Municipal de Comércio a Retalho não
Sedentário de Angra do Heroísmo, para aprovação do órgão deliberativo, nos termos
da alínea g), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - O documento
foi aprovado por unanimidade.(4/2021/AMAH)------------------------------------------------------1.5 – Terceira alteração ao Regulamento Municipal regime da concessão de apoios
excecionais às famílias e à retoma da atividade económica, no âmbito da mitigação
das consequências da pandemia COVID-19, para aprovação do órgão deliberativo, nos
termos da alínea g), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - O
documento foi aprovado por unanimidade.(5/2021/AMAH)--------------------------------------
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1.6 – Deliberações da Câmara Municipal, atribuindo apoios a entidades com valências
de creche e jardim de infância, bem como a outras instituições no âmbito da
pandemia de COVID-19. Para ratificação do órgão deliberativo. - A Assembleia
Municipal ratificou as deliberações em causa, por unanimidade.(6/2021/AMAH)-------1.7 – Listagem de assunção de compromissos plurianuais relativos a 2020, para
aprovação do órgão deliberativo, nos termos do artigo 22.º do Decreto Lei n.º 197/99, de
8 de junho. - O documento foi aprovado por maioria, com 37 votos a favor, sendo 24
do Partido Socialista, 12 do Partido Social Democrata e 1 da deputada municipal
independente e 2 abstenções do CDS-PP.(7/2021/AMAH)--------------------------------------1.8 – Classificação como tradicional da tourada à corda da Fajã do Ficher –
Serretinha, Freguesia de Feteira, para aprovação do órgão deliberativo, nos termos do
artigo 45.º, n.º 1, do Regime Jurídico de Atividades Sujeitas a Licenciamento das
Câmaras Municipais na Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo
Regional, n.º 37/2008/A, de 5 de agosto, na versão atual dada pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2018/A de 11 de maio. - O documento foi aprovado por unanimidade.
(8/2021/AMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 – Abertura de concurso público internacional, no valor base de €7 500 000,00,
para a empreitada de construção do Mercado Municipal e Silo Automóvel de Angra
do Heroísmo, para autorização do órgão deliberativo nos termos da alínea i) n.º 1 do
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. - Autorizado, por unanimidade.
(9/2021/AMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------------1.10 – Relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do Direito de
Oposição, para conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia tomou
conhecimento.(10/2021/AMAH)--------------------------------------------------------------------------1.11 – TERAMB – Relatório de gestão e contas do 3.º trimestre de 2020, para
conhecimento do órgão deliberativo. - A Assembleia tomou conhecimento.
(11/2021/AMAH)------------------------------------------------------------------------------------------------1.12 – Voto de Louvor à Academia Rítmica Terceirense – Secção de Dança
Desportiva do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, pelos êxitos
alcançados nesta época desportiva, em particular pelo título de Campeões Nacionais,
alcançado na prova “Portugal Open Championship”. Para votação do órgão deliberativo.
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O Voto foi aprovado, por unanimidade.(12/2021/AMAH)----------------------------------------1.13 – Voto de Louvor ao Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo,
por ter sido reconhecido no processo de Certificação da Federação Portuguesa de
Futebol, bem como Certificação de Entidade Formadora de 3 Estrelas. Para votação do
órgão deliberativo.- O Voto foi aprovado por unanimidade.(13/2021/AMAH)---------------2. Do Grupo Municipal do Partido Socialista:

2.1 - Voto de Louvor ao Laboratório de Imunogenética SEEBMO Serviço
Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de Santo Espirito
da Ilha Terceira, pela relevância do trabalho desenvolvido em matéria de investigação
cientifica e atuação pioneira no processamento aos testes SARS-COV2. Para votação do
órgão deliberativo. - Este Voto foi subscrito pelos grupos municipais do Partido
Social Democrata e do CDS-PP, e foi aprovado por unanimidade.(14/2021/AMAH)----Angra do Heroísmo, 17 de fevereiro de 2021.

O Presidente da Assembleia,

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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