/~Z)
Câmara Municipal do Nordeste
ATA N.° 20
---Aos vinte e um dias do mês de julho 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 Senhores Vereadores Rogério Cabral de Frias,
Milton Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra
Borges.
---Secretariou a reunião a Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, Vânia da
Graça Araújo Ferreira, em substituição da Coordenadora Técnica da Secção de
Expediente, Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, que se encontra em gozo de
férias.
---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 REUNIÃO ANTERIOR
---Foi lida a ata da reunião ordinária, realizada no dia sete do corrente mês, a qual foi
aprovada por unanimidade.
ANTES DA ORDEM DO DIA
---Neste período, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Rogério Cabral Frias, tendo este
congratulado o executivo camarário pela publicação da revista alusiva aos 500 anos
de elevação do

Nordeste a

concelho,

nomeadamente,

pela escolha dos

Nordestenses que deram o seu testemunho, sendo imparciais e isentos de qualquer
orientação política.
---O Senhor Presidente da Câmara Municipal aproveitou a oportunidade para
entregar, a ambos os vereadores do Partido Social Democrata, a medalha
comemorativa dos 500 anos de elevação do Nordeste a concelho e a respetiva
revista comemorativa dos 500 anos de elevação a concelho.
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—------------------------------------ORDEM DO DIA.
—COMISSÃO DE FESTAS DE NORDESTE

—

CONVITE PARA INCORPORAÇÃO

NAPROCISSÃOEMHONRADESÃOJORGE.------

—

—

—

---Presente convite da Comissão de Festas da Igreja Matriz de São Jorge, assinado
pelo Reverendo Padre Agostinho Lima, no qual se convida o Senhor Presidente da
Câmara, Vereadores e Presidente da Assembleia Municipal de Nordeste a
incorporarem-se na procissão das festas em honra do seu Padroeiro, que se realiza
no dia vinte de julho corrente, pelas dezoito horas e trinta minutos.-------------------A Câmara tomou conhecimento.

—-----—-

---COMISSÃO DE FESTAS DE ALGARVIA

-

—

—

—------

CONVITE PARA INCORPORAÇÃO

NA PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO-—
---Presente convite da Comissão de Festas da Paróquia de Algarvia, assinado pelo
Reverendo Padre Leonardo Cabral, no qual se convida o Senhor Presidente da
Câmara, Vereadores e Presidente da Assembleia Municipal de Nordeste a
incorporarem-se na procissão das festas em honra da sua Padroeira, que se realiza
no dia vinte e sete de julho corrente, pelas dezanove horas.---A Câmara tomou conhecimento.

-—

—---—

—---------------—-------—

---COMISSÃO DE FESTAS DE LOMBA DA FAZENDA

—

—

—

CONVITE PARA

INCORPORAÇÃO NA PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO--—

—-----—

—

—---

—

—

---Presente convite da Comissão de Festas da Paróquia de Lomba da Fazenda,
assinado pelo senhor Emesto Cabral, no qual se convida o Senhor Presidente da
Câmara, Vereadores e Presidente da Assembleia Municipal de Nordeste a
incorporarem-se na procissão das festas em honra da sua Padroeira, que se realiza
no dia três de Agosto do corrente ano, pelas dezanove horas.——---—
---O Presidente de câmara informou que convite acima mencionado esteve sujeito a

retificação por parte do senhor Ernesto Cabral, por sugestão do senhor VicePresidente da Câmara, uma vez que o primeiro exemplar era unicamente dirigido ao
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Presidente de Câmara, o que suscitou o desacordo do executivo que considerou que
faz todo o sentido o mesmo se fazer representar nesta procissão como se tem
verificado em todas as outras para que foi convidado.
---A Câmara tomou conhecimento.
---ASSOCIAÇÃO
—

HUMANITÁRIA

—

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

DE!

PEDIDO DE MATERIAL PARA PINTURA DE QUARTEL

---Presente ofício n.°56114, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de!
Nordeste, datado de dois de Junho findo, no qual se solicita à Câmara Municipal de
Nordeste apoio para se proceder à pintura da fachada exterior do Quartel dos
Bombeiros.
---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, aprovar o pedido nos
termos propostos, com os votos favoráveis do vereador Milton Mendonça e vereador
Luis Dutra Borges. Abstiveram-se de votar os vereadores do Partido Social
Democrata.
---O Presidente de Câmara ausentou-se da sala durante a votação, pois como este
faz parte dos corpos gerentes da instituição em causa, não teria direito a voto ou
decisão.
---DIREÇÃO REGIONAL DO DESPORTO

—

AUSÊNCIA DO CONCELHO DO

NORDESTE COMO PARCEIRO NA RECEÇÃO DE JOGOS DO TORNEIO COPA
FOOT 21
---Presente ofício n.° S-DRD/2014/31 13, da Direção Regional do Desporto, datado de
vinte e sete de junho do corrente ano, referente à ausência do concelho do Nordeste
como parceiro na receção de jogos do torneio Copa Foot 21.
---A Câmara tomou conhecimento.
---GABINETE

118,

LDA.

—

FISCALIZAÇÃO

DA

EMPREITADA

DE

REQUALIFICAÇÃO DA GROTA DO BRAVO 1 NAZARÉ (1~ FASE), PARQUE DE
ESTACIONAMENTO E PASSEIOS NA NAZARÉ E AMOREIRAS (2~ FASE); 3.°
BECO DA GROTA DO BRAVO-ENVOLVENTE

(33

FASE)

-

3,3

REVISÃO DE

PREÇOS
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---Presente informação elaborada pelo Eng.° Miguel Pereira sobre o assunto
mencionado em epígrafe.

—

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão
de Preços Final, no valor de € 3.640,41 (três mil, seiscentos e quarenta euros e
quarenta e um cêntimos) referente ãs empreitadas de requalificação da Grota do
Bravo / Nazaré (? Fase), parque de estacionamento e passeios na nazaré e
amoreiras (2~ Fase) e beco da Grota do Bravo

—

Envolvente.

---SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS

—

REORGANIZAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
---Presente ofício n.° 314, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de
três de julho do corrente ano sobre a reorganização dos Serviços de Finanças.
--A Câmara Municipal tomou conhecimento.
---ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

—

ACORDO

ENTRE O GOVERNO DE PORTUGAL E A ANMP 1 REGULAMENTAÇÃO DO
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL E DA RECUPERAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL-—Presente ofício circular n.° 8312014/PB, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, datado de nove de julho do corrente ano, sobre a Regulamentação do
Fundo de Apoio Municipal.
---A Câmara tomou conhecimento.
---NORMA AÇORES, S.A.

-

RELATÓRIO DE SUPORTE À FUNDAMENTAÇÃO

ECONÓMICO-FINANCEIRA DA MATRIZ DE NOVAS TAXAS DO MUNICÍPIO DO
NORDESTE
---Presente o relatório referenciado em epigrafe, bem como a respetiva tabela de
taxas e outras receitas deste Município elaborado pela empresa Norma-Açores,
Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, S.A.
---O Vereador Rogério Frias informou que os dados constantes no relatório são
bastante pertinentes e que, à semelhança do que é feito noutros concelhos, urge a
necessidade de tomar medidas, nomeadamente, no que se refere à exploração dos
espaços turísticos do Nordeste que são utilizados, a título gratuito, por todas as
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pessoas que os visitam ficando à responsabilidade da Câmara as despesas com a
sua limpeza e manutenção. Acrescentou, ainda, que o pagamento de taxas para
utilização do espaço da Boca da Ribeira deverá ser adiado considerando que o.
espaço necessita de algumas obras de beneficiação, nomeadamente, melhoria das
instalações sanitárias e balneários.
---O Presidente da Câmara concordou com o proposto pelo Vereador Rogério Frias e
!salientou que se trata de um documento legal que permitirá, à Câmara, no futuro,
alterar e aplicar novas taxas e licenças para exploração dos espaços públicos que
estão à sua responsabilidade.
---Acrescentou ainda, que a razão da elaboração deste documento espelha a
necessidade de se alterar todo o procedimento existente no concelho no que
concerne à aplicação de taxas, substituindo o que se encontra em vigor e que se
considera ultrapassado para aquilo que é a realidade dos tempos e do nosso
concelho.

—

---A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os referidas documentos, e
submetê-los a apreciação pública pelo prazo de trinta dias, através de publicação na
2Y

Série do Diário da República, sem prejuízo de outras formas de publicidade

previstas na lei, nos termos do disposto no artigo 118.° do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro.
---Esta deliberação foi aprovada 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.
---ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A CARLOS ALBERTO
PACHECO PEREIRA
---Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara para atribuição da Medalha de
Mérito Municipal a Carlos Alberto Pacheco Pereira, que a seguir se transcreve:
---«A Câmara Municipal de Nordeste propõe a atribuição da Medalha de Mérito
Municipal a Carlos Alberto Pacheco Pereira.
---Nascido em 26 de Setembro de 1948, filho de Honorato Pereira e Maria da
Ressurreição Pacheco Branco, ambos falecidos, e casado com Florisberta Farias
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Pereira desde 23 de Abril de 1969 com quem tem duas filhas, Ana Paula Farias
Pereira e Maximinia Farias Pereira.
---Natural e residente na freguesia de Nordeste, Carlos Pereira, mais conhecido por
Carlos Honorato, teve vários ofícios entre os quais é de destacar o de tocador de
Guitarra Portuguesa, Violão, Acórdeão e Viola da Terra, ofício que ainda mantém nos
dias que correm, desde os seus 10 anos, colaborando com as Instituições locais em
eventos culturais.
---Na Música Tradicional:

—

—

---Participou ativamente na constituição do Grupo de Cantares de Nordeste em 2002,
com este gravando dois CDs de música Tradicional Portuguesa, nomeadamente, de
música açoriana.
---Membro efetivo do Grupo Folclórico de São Jorge da Vila de Nordeste desde a sua
fundação; colaborou durante vários anos em simultâneo com o Grupo Folclórico
Imaculada Conceição da freguesia da Lomba da Fazenda; foi músico da Filarmónica
Eco-Edificante durante 20 anos consecutivos; ao longo de toda a sua carreira
musical foi sempre chamado para tocar guitarra portuguesa nas conhecidas
“Cantigas ao Desafio”; participou ativamente na fundação da Orquestra Ligeira de
Nordeste, onde foi baixista.
---No Pop Rock:
---Foi o fundador do primeiro conjunto musical de rock & rolI, Gipsy Fire, no concelho
do Nordeste, regista atuações em diversos locais de prestigio como o Teatro
Micaelense, Coliseu Micaelense, e um pouco por toda a ilha de 5. Miguel e num
festival de bandas relacionadas na Praia da Riviera, na Praia da Vitória

—

ilha

Terceira.
---Foi, também, baixista no grupo musical “Dinamite” do Nordeste.
---Importa referir que Carlos Honorato colabora com entidades diversas em trabalhos
artesanais, nomeadamente, trabalho em folha de ouro, prata, restauro de imagens
religiosas, talhas e andores como é o caso do andor de Nossa Senhora da Luz que
se encontra na Igreja da Paróquia da Pedreira.
---O restauro da Capela Mor da Igreja da Paróquia da Achada, trabalho em ouro feito
em 1966 e que ainda pode ser admirado por todos os que frequentam aquele espaço
religioso, foi da sua autoria, assim como, o restauro da Capela Mor da Igreja de São
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Pedro de Nordestinho.
---A pintura do interior do Triato do Espírito Santo da Grota do Bravo, escultura e
pintura da ilha de São Miguel que se encontra nos Serviços Florestais de Nordeste;
construção e pintura da ilha de São Miguel e Símbolo dos Serviços Florestais que se
encontram na Reserva Natural do Mato da Pedreira.
---Carlos Honorato é responsável pela pintura e restauro dos bombos das
Filarmónicas do Nordeste, do Grupo de Cantares do Nordeste, do Grupo Folclore de
5. Jorge da Vila de Nordeste e da paragem de autocarro de Algarvia entre outros.
—-Tem diversas telas pintadas.
---Para além destas atividades, desde os 17 anos de idade, foi atleta dos Clubes,
União Desportiva de Nordeste, Achada Futebol Clube e Centro de Recreio Popular
de São Jorge tendo-se mostrado bastante ativo também na área do Desporto.
---Considerando que a Medalha de Mérito Municipal destina-se a galardoar quem
tenha praticado atos de que advenham assinaláveis benefícios para o município de
Nordeste, entre outros, a difusão e divulgação da sua arte ou aprofundamento da sua
história ou outras atos de notável importância justificativos deste reconhecimento no
campo artístico cultural;
---Considerando que qualquer indivíduo ou entidade, que, quer a nível local, quer a
nível nacional ou internacional, tenham desenvolvido atividades que, diretamente ou
indiretamente, tenham contribuído para o mesmo fim;
---Considerando que a ação de Carlos Honorato tem contribuído significativamente
para o desenvolvimento da cultura açoriana e para o engrandecimento cultural do
concelho de Nordeste;
---Pelo reconhecimento alcançado ao longo da sua vida nas suas áreas de ação,
artista, atleta e nomeadamente, tocador de instrumentos de corda tradicionais,
apresentamos esta proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal por forma
a valorizar o seu trabalho e a cultura e tradição nordestense.
—-A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição da medalha de Mérito Municipal a Carlos Alberto Pacheco Pereira.»
---ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A JOSÉ MEDEIROS
BORGES
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---Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara para atribuição da Medalha de
Mérito Municipal a José Medeiros Borges, que a seguir se transcreve:—
---«

—----

A Câmara Municipal de Nordeste propõe a atribuição da Medalha de Mérito

Municipal a José Medeiros Borges.----------—

—--------------

—

---Nascido em 05 de Junho de 1949, filho de Manuel M. Borges e Belmira da
Conceição Medeiros, ambos falecidos, irmão de João M. Borges e Nicolina Boipes,
também falecidos, e casado com Angelina Borges desde 23 de Junho de 1973 com
quem tem três filhos, Steven, Cristina e Jeffrey.

—

—--—----

---Natural da freguesia de São Pedro de Nordestinho, José Borges reside atualmente
na Cidade de Cape Coral

—

Florida

—

Estados Unidos da América, país para o qual

emigrou em 14 de Dezembro de 1973 após ter terminado o serviço militar na
Província da Guiné em 1972.—----——----------------

—

—Cantador há quarenta e seis anos tem percorrido várias cidades dos Estados
Unidos, Canadá, São Miguel e Terceira, divulgando a tradição do Nordeste, gosto
adquirido no salão paroquial de São Pedro de Nordestinho, em 1968, data em que
interpretou a sua primeira cantoria com José Plácido, Jaime Sousa e João Plácido.-—Considerando qua a Medalha de Mérito Municipal destina-se a galardoar quem
tenha praticado atos de que advenham assinaláveis benefícios para o município de
Nordeste, entre outros, a difusão e divulgação da sua arte ou aprofundamento da sua
história ou outros atos de notável importância justificativos deste reconhecimento no
campo artístico cultural;

—

—-----------------

—---—

—--------

—Considerando que qualquer indivíduo ou entidade, que, quer a nível local, quer a
nível nacional ou internacional, tenham desenvolvido atividades que, diretamente ou
indiretamente, tenham contribuído para o mesmo fim;

—

—

—-Considerando que a ação de José M. Borges tem contribuído significativamente
para o desenvolvimento da cultura açoriana e para o engrandecimento cultural do
concelho de Nordeste;--——-----

—

—------—

—

—Pelo reconhecimento alcançado ao longo da sua vida como cantador que divulga
as suas raízes por onde passa, sempre sem se esquecer da sua terra natal,
apresentamos esta proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal por forma
a valorizar o seu trabalho e a cultura e tradição nordestense.»
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---A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição da Medalha de Mérito Municipal a José Medeiros Borges.»
---ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAl..

À

RÁDIO CLUBE ASAS

DO ATLÂNTICO
---Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara para atribuição da Medalha de
Mérito Municipal à Rádio Clube Asas do Atlântico, que a seguir se transcreve.
---«

A Câmara Municipal de Nordeste propõe a atribuição da Medalha de Mérito

Municipal à Rádio CIub Asas do Atlântico.
---Em meados de 1944, iniciaram-se as obras de construção do aeroporto de Santa
:Maria, obra que promoveu significativamente o intercâmbio entre os Açorianos e as
populações de outros locais e países. Em cerca de dois anos, o aumento da
população daquela ilha, passou para quase o dobro, fato que possibilitou a criação
de vários clubes, de âmbito desportivo, entre os quais surgiu, em 05 de Outubro de
1946 o “Clube Asas do Atlântico”, na altura com a designação de Clube do Ganso”.“

---Em 1947, a criação da rádio “Clube Asas do Atlântico”, possibilitou a prestação de
inúmeros serviços de utilidade pública, levando a mensagem, entretenimento e
informação a várias partes do Arquipélago dos Açores, com particular relevo, ao
Concelho do Nordeste.
—-No Concelho do Nordeste, não eram rececionadas outras estações de rádio em
língua portuguesa, sendo com dificuldade e dependendo do dia, a captação, em
frequência modelada, o emissor Nacional, curiosamente, desde Lisboa e não de
Ponta Delgada.

—

---A estação de rádio, “Clube Asas do Atlântico”, aproximou o Nordeste e os
nordestenses, durante muitos anos, do aeroporto de Santa Maria e do Mundo, mais
que Ponta Delgada propriamente. Era através daquela estação de rádio que se
recebia as notícias dos Açores, do País e do Mundo.
---No âmbito da Cultura, vários programas eram emitidos em direto pelo “Clube Asas
do Atlântico”, como os discos pedidos, entrevistas em direto do estúdio e os
programas das festas de cada freguesia, numa altura em que o jornal do dia chegava
aos cafés e, mais tarde, aos assinantes, pelo correio, às vezes no dia seguinte.
---Considerando o importante papel que a rádio “Clube Asas do Atlântico” teve na
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quebra da barreira geográfica e isolamento que separava o Nordeste da restante
ilha, arquipélagos e Portugal;
---Considerando que não são só as estradas as vias de comunicação diretas que nos
fazem aproximar mais do conhecimento;
---Considerando que as novas tecnologias que permitem hoje usufruirmos de outros
meios de comunicação, como a televisão e a facilidade de receção de outras
estações de rádio, partiram de outras não tão complexas como as atuais mas que
prestaram um serviço fundamental a todos os Portugueses como foi o caso das
rádios;

—

---Considerando a pertinência de transmitir a história da região às gerações de hoje e
às vindouras;
---Como forma de reconhecimento e distinção, a Câmara Municipal de Nordeste
apresenta esta proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal à rádio “Clube
Asas do Atlântico” por forma a valorizar o serviço prestado em prol do
desenvolvimento do Nordeste,
---A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição da medalha de Mérito Municipal à Rádio Clube Asas do Atlântico.»
---ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL

À

COMISSÃO DA

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS DE NORDESTENSES, ONTÁRIO, CANADÁ
---Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara para atribuição da Medalha de
Mérito Municipal à Comissão da organização de Encontros de Nordestenses,
Ontário, Canadá que se passa a transcrever
---cc A Câmara Municipal de Nordeste propõe a atribuição da Medalha de Mérito
Municipal à Comissão da Organização de Encontros de Nordestenses em Ontário,
Canada.
---Considerando a importância e relevante trabalho desenvolvido por esta comissão
na Comunidade de Emigrantes na província de Ontário, Canada;
---Considerando

o

contributo desta

comissão

para

preservar a

identidade

nordestense na diáspora;
---Considerando o contributo desta comissão, que unindo esforços têm vindo a
apoiar diversas instituições de carater social no concelho e na comunidade onde
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residem;
---Considerando qua a Medalha de Mérito Municipal destina-se a galardoar quem
tenha praticado atos de que advenham assinaláveis benefícios para o município de
Nordeste em qualquer área de ação;
---Considerando que qualquer indivíduo ou entidade, que, quer a nível local, quer a
nível nacional ou internacional, tenham desenvolvido atividades que, diretamente ou
indiretamente, contribuem para o desenvolvimento do concelho;
---Considerando que a ação desta comissão tem contribuído significativamente para
o desenvolvimento dos nordestenses, tanto a nível cultural como a nível social;
---Pelo reconhecimento alcançado ao longo da sua existência, com a divulgação das
nossas raízes na diáspora, sempre sem se esquecerem da sua terra natal,
apresentamos esta proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal por forma
a valorizar o seu trabalho e a cultura e tradição nordestense.»
---A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição da medalha de Mérito Municipal à Comissão da organização de Encontros
de Nordestenses, Ontário, Canadá.
---ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL

À

COMISSÃO DA

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS DE NORDESTENSES, NOVA INGLATERRA,
E.U.A
---Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara para atribuição da Medalha de
Mérito Municipal à Comissão da organização de Encontros de Nordestenses, Nova
Inglaterra, E.U.A., que a seguir se transcreve:
---«

A Câmara Municipal de Nordeste propõe a atribuição da Medalha de Mérito

Municipal à Comissão da Organização de Encontros de Nordestenses na Nova
Inglaterra, E.U.A.
---Considerando a importância e relevante trabalho desenvolvido por esta comissão
na Comunidade de Emigrantes na Nova Inglaterra, E.U.A;
---Considerando o

contributo desta

comissão

para

preservar a

identidade

nordestense na diáspora;
---Considerando o contributo desta comissão, que unindo esforços têm vindo a
apoiar diversas instituições de carater social no concelho e na comunidade onde
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residem;------Considerando qua a Medalha de Mérito Municipal destina-se a galardoar quem
tenha praticado atos de que advenham assinaláveis benefícios para o município de
Nordeste em qualquer área de ação;

—

---Considerando que qualquer indivíduo ou entidade, que, quer a nível local, quer a
nível nacional ou internacional, tenham desenvolvido atividades que, diretamente ou
indiretamente, contribuem para o desenvolvimento do concelho;
---Considerando que a ação desta comissão tem contribuído significativamente para
o desenvolvimento dos nordestenses, tanto a nível cultural como a nível social;
---Pelo reconhecimento alcançado ao longo da sua existência, com a divulgação das
nossas raízes na diáspora, sempre sem se esquecerem da sua terra natal,
apresentamos esta proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal por forma
a valorizar o seu trabalho e a cultura e tradição nordestense.»
---A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição da medalha de Mérito Municipal à Comissão da organização de Encontros
de Nordestenses, Nova Inglaterra, E.U.A.

—

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NO ÂMBITO DAS
DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI
DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:
---Aprovação de Alterações Orcamentais
---Foi aprovada a 7Y Alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de €25.050,00,
bem como a

6•a

Alteração ao plano Plurianual de Investimentos, no valor de

€11.055,00 respetivamente.
---A Câmara tomou conhecimento.
---BALANCETE

—

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dois de junho corrente,
tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:
---Operações Orçamentais € 1.595.260,00 (um milhão quinhentos e noventa e cinco
-

mil e duzentos e sessenta euros);
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---Operações não Orçamentais

-

€ 75.212,38 (setenta e cinco mil, duzentos e doze

euros e trinta e oito céntimos).-—------

—

—

—--—----

-—No fim da reunião, o Presidente da Câmara convidou a entrar no salão nobre os
autarcas do Concelho de São Vicente, Ilha da Madeira, o Sr. Presidente de Câmara,
Dr. José Antônio Garcês, o Vice-Presidente, Dr. Fernando Gois e o Presidente da
Assembleia Municipal, Sr. Aires dos Santos, que visitaram o concelho de Nordeste
para estarem presentes nas comemorações dos 500 anos do concelho de Nordeste
e assim, partilhar conhecimentos com todo o executivo camarário de Nordeste—-—E por não haver mais nada a tratar e sendo treze horas e cinquenta minutos, 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,
que a redigi e subscrevi.-

7—
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