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ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 8/XII (PS) - 

"RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO 

ÀS FAMÍLIAS"

Em  resposta  ao  ofício  S/391/2021-02-05,  encarrega-me  o  Senhor  Presidente  da  Câmara 

Municipal de comunicar o seguinte parecer:

“Na sequência do pedido de parecer remetido pela Comissão Especializada Permanente de 

Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre o Projeto de 

Resolução n.º 8/XII (PS) - “Recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de 

apoio às famílias”, vem a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo emitir parecer positivo ao 

conteúdo do referido Projeto de Resolução.

Com efeito, são manifestas as consequências sociais e económicas da pandemia provocada 

pela Covid-19 na população e no tecido económico açoriano, com naturais efeitos no concelho 

de Angra do Heroísmo. 

Propostas como a manutenção do rendimento do pai, mãe ou encarregado de educação, com a 

definição  de  um limite  máximo  razoável,  que  tiver  de  permanecer  em casa  para  prestar 

assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou independentemente da 

idade, a dependente com deficiência ou doença crónica durante o período de encerramento das 

escolas e outros equipamentos sociais, por força de determinação da Autoridade de Saúde 

Regional, ou como a renovação da isenção do pagamento de mensalidades às famílias pela 

frequência de creches, jardins de infância, amas, ATL, Centros de Dia e de Noite, pelo período 

que venham a ser encerrados por determinação da Autoridade de Saúde Regional, bem como 

um programa de atribuição de refeições escolares em período de férias e interrupções letivas 

até que seja retomado o regular funcionamento das escolas, são medidas de inquestionável 
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importância  para  apoiar  as  famílias  açorianas,  dando-lhes  condições  de  dignidade  e 

subsistência enquanto enfrentamos os efeitos da pandemia por Covid-19.

Considerando que das referidas medidas resulta um apoio social importantes para a população 

açoriana e, por consequência, para os cidadãos residentes no concelho de Angra do Heroísmo, 

o parecer desta Câmara Municipal sobre o Projeto de Resolução ora em análise é naturalmente 

positivo.”

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete, 

Helena Maria da Rocha da Costa  
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