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No dia quatro de janeiro de dois mil e dezasseis realizou-se na Sala de
Sessões do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------Pelas 9:35 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Período de antes da ordem do dia
No período antes da ordem do dia o Presidente informou que se está a
encerrar o ano com uma execução aproximada, de 89% nas despesas
correntes e de 75% em capital, que poderá ser melhorada em 1 ou 2 pontos
quando as contas estiverem fechadas, o que revela uma execução normal,
verificando-se assim que os objetivos para 2015 foram atingidos. ------------------A Vereadora Catarina Matias questionou se já tinham entrado em vigor os
apoios do Governo Regional para as intempéries. --------------------------------------O Presidente informou que ainda não se submeteram as candidaturas porque
se estavam a reunir as despesas já efetuadas e a elaborar os projetos das
grandes reparações. ----------------------------------------------------------------------------O Presidente fez um balanço positivo da animação de Natal e fim de ano,
referindo que teve uma grande adesão da população e dos visitantes, apesar
das contingências climáticas, que prejudicaram algumas das atividades. --------O Vereador Alonso Miguel questionou qual o fim da barraquinha que se
encontra na zona do Fanal e se o mau tempo de dezembro tinha provocado
estragos na Marina. Ao que o Presidente informou que se tratava de um
quiosque de uma empresa turística para venda de produtos e divulgação de
informação. Quanto ao mau tempo informou que não se registaram estragos na
marina, tendo sim aberto uma fissura na estrutura do muro do Porto das Pipas
atrás dos bares. Referiu ainda, que se registaram prejuízos de monta nas
zonas balneares e na orla costeira do Porto Judeu e de São Mateus. --------------
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O Vice-Presidente acrescentou que os proprietários dos bares do Porto das
Pipas não retiraram as plataformas das esplanadas, tendo a ondulação
arrastados algumas para a baía. --------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATAS

1.

Aprovação de Atas

1.1. Aprovação da ata n.º 25 da reunião ordinária pública de 23 de dezembro
de 2015. - A ata foi aprovada com as abstenções dos Vereadores
Catarina Matias e Alonso Miguel, em virtude de não terem estado
presentes na reunião em causa.----------------------------------------------------

RATIFICAÇÕES

2.

Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal,
nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra
de interesse para o município), do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nos
termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do
Regulamento Municipal de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 10075 – Renovação do protocolo entre o Município e a APFSSR –
Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e
Reprodutiva – Açores, tendo em vista o apoio nas despesas correntes.
Para ratificação, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de
Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por
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unanimidade, ratificou o ato praticado pelo Presidente da Edilidade.
(1/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

2.2. Ent. 13422 – Pedido do Clube de Atletismo da Terceira, solicitando
apoio no empréstimo de material para a corrida dos reis a realizar no dia
3 de janeiro de 2016. Para ratificação, Para ratificação, nos termos da
alínea u) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de
Interesse Municipal. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou
o

ato

administrativo

praticado

pelo

Vereador

Guido

Teles.

(2/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES
3.

Documentos para conhecimento

3.1. Ent. 13428 – Ofício da Câmara Municipal de São Vicente – Cabo Verde,
agradecendo pela colaboração dispensada no âmbito da ida àquele
Município do Grupo Fábio Ourique & Sombras do Fado, bem como pela
cedência dos dois computadores portáteis. - A Câmara Municipal tomou
conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------3.2. Ent. 13269 – Carta do Bispo Coadjutor de Angra, João Lavrador,
apresentando cumprimentos à Autarquia, no âmbito do início das suas
funções. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal
declarou encerrada a reunião, pelas nove horas e quarenta e oito minutos, da
qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser
assinada.--------------------------------------------------------------------------------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. -----------------------

Angra do Heroísmo, 4 de janeiro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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