
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 16

---Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.-

---Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

Deus Pacheco de Meio Franco. —

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.

---ATA DA REUNIÁO ANTERIOR

---Foi lida a ata da reunião ordinária, realizada no dia dezasseis de maio corrente, a

qual foi aprovada por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---Neste período, o Sr. Vereador Rogério Frias, pediu a palavra para manifestar o

desejo de que no corrente ano, as Festas do Nordeste decorram com o brilhantismo

que o momento requer e que a Câmara, dentro das suas possibilidades, elabore um

programa que dignifique o Concelho do Nordeste.

---De seguida, interveio o Sr. Presidente da Câmara para informar que o Dia da

Região será celebrado no Concelho, evento este que irá trazer ao Nordeste muitos

forasteiros, sendo visto por muitos milhares de portugueses espalhados pelo mundo,

uma vez que o mesmo será transmitido pela RTP Internacional. Referiu ainda que

todas as instituições culturais e desportivas foram convidadas a participar na

confeção das sopas que irão ser servidas no almoço do dia nove de junho, sendo

esta também uma forma de angariação de fundos para as mesmas. Disse ainda que

esperava a participação de todo o elenco camarário no evento que muito honra o
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Concelho do Nordeste.

---Felicitou ainda os intervenientes no processo das Eleições para o Parlamento

Europeu, nomeadamente os membros das mesas de voto, onde os respetivos

Presidentes participaram numa reunião preparatória promovida pela Autarquia, a

qual foi fundamental para o bom funcionamento e a viabilização de todo o processo

eleitoraL

---Finalmente, informou que a Empresa Municipal Nordeste Ativo estava em fase de

restruturação, com vista a diminuir as respetivas despesas, sem qualquer prejuízo

para os trabalhadores, referindo ser de relevante importância a coTaboração dos

vereadores da oposição nesta matéria, e que brevemente daria mais informação

sobre a situação da mesma.

ORDEM DO DIA

---BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES — MODIFICAÇAO DA TAXA DE

JUROICONTRATO DE FINANCIAMENTO N-° 001613000018070 COM A

REFERÊNCIA INTERNA 001614000018473

---Presente uma carta datada de cinco de maio corrente, do Banco Esprito Santo dos

Açores informando que irá proceder á alteração das atuais condições aplicáveis ao

contrato de financiamento referenciado em epígrafe, a partir do dia onze de maio

corrente, passando o spread aplicável a ser de 6,000%, mantendo-se em vigor todas

as demais condições contratuais anteriormente estabelecidas.

---O Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra para manifestar a sua satisfação

pelo bom resultado alcançado por este executivo na~ negociação do spread junto da

referida instituição de crédito.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade o seguinte:

---1 .Concordar com a referida alteração do spread;

---2. Aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de execução imediata,

de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro.

---STAL — DIREÇÃO REGIONAL DE PONTA DELGADA - BALANÇO SOCIAL DE

Nordeste, 27 de maio de 2014

Página 2 de 3



Câmara Municipal do Nordeste

2013 — —---—----—---— —--—----—---—---—--—----— — —

---Presente o ofício número duzentos e setenta e sete, de dezassete de abril findo,

da Direção Regional de Ponta Delgada do StaI, enviando a análise efetuada ao
Balanço Social da Câmara Municipal de Nordeste. —----— —

---A Câmara tomou conhecimento.—-— —----— —---- —

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI
DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:-—-——----——— —-—

---ADrovação de Alterações Orçamentais—--— —---— —----—--—

---Foram aprovadas a 1 •a e a 2? Alterações ao Orçamento da Despesa, nos valores

de € 72.830,00 e de € 85.00000, bem como a 1? e a 2? Alterações ao Plano
Plurianual de Investimentos nos valores de € 68472,00 e de € 15.615,00,

respetivamente, respeitantes ao ano de dois mil e catorze. —--—---—

—-BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA—-—-—-—--——————-———-—-—

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e um de maio

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:--------—-
---Operações Orçamentais - € 1 .752 903,77 (um milhão setecentos cinquenta e dois

mil novecentos e três euros e setenta e sete cêntimos); — —

---Operações não Orçamentais - € 95.876,75 (noventa e cinco mil oitocentos setenta

e seis euros e setenta e cinco cêntimos) ----—-—----— —-——--—----—-----

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas, o Sr. Presidente declarou,

em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a

presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, ifc3i-t.~ a cita..

~t2~tn Pos -Qttc.~ ct.~. retta -Zc~vvj~~ que a redigi e subscrevi.-
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