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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 21
-—Aos quatro dias do mês de agosto 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 Eduardo Manuel Vieira

Cabral, em substituição do Vereador Rogério Cabral de Frias, Milton Borges Pacheco
Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges. — —-

—-Depois de verificada a legitimidade do cidadão Eduardo Manuel Vieira Cabral para

o exercício do cargo de Vereador Câmara Municipal e conferida a sua identidade, o

Sr. Presidente da Câmara Municipal declarou-o instalado para desempenhar as

respetivas funções. —

-—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
—--— —---------————-- —--—-----—----—- —

-—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 vinte e um do mês de julho do

corrente ano, a qual foi aprovada por unanimidade.-—-------———-----—.------—

—-———---- —ANTESDAORDEMDODIA —

—-Neste período, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Eduardo Manuel Vieira Cabral,

tendo este manifestado a sua satisfação em estar presente na reunião, em

substituição do Vereador Rogério Cabral Frias, com o compromisso de contribuir

para o bem-estar dos cidadãos nordestenses. —-——--—----— —

---Aproveitou a oportunidade para congratular a Câmara Municipal pela obra de
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Câmara Municipal do Nordeste

beneficiação do acesso à Boca da Ribeira, que muito apraz os seus utilizadores, e

pela forma como decorreram as festividades dos 500 anos de elevação do Nordeste

a concelho sugerindo que, nos próximos anos, sejam repensadas as entradas no

recinto das festas por forma a evitar filas demasiado compridas.

---Acrescentou, ainda, que é importante ter em atenção que, ao longo do concelho,

existem vários caminhos que necessitam de reparação e manutenção e que se deve

continuar a conservar a beleza dos jardins públicos através da plantação das

tradicionais flores, conservando, deste modo, o título de concelho mais florido da

Europa.

---O Vice-Presidente da Câmara, Milton Mendonça, cumprimentou o Vereador

Eduardo Cabral e tomou a palavra para informar que é importante promover a união

no concelho e as parcerias com o Governo Regional dos Açores criticando, deste

modo, a atitude do Presidente da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda que, ao

contrário do que se verificou em todas as outras freguesias do concelho, recusou-se

a convidar o Presidente do Governo Regional dos Açores para se incorporar na

procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição alegando que enquanto for

Presidente da Junta daquela freguesia jamais convidará o Governo Regional.

-—O Presidente deu as boas-vindas ao Vereador Eduardo Cabral desejando que a

sua intenção de contribuir para o bem-estar dos nordestenses se concretize em

ações e que todos trabalhem no sentido de promover a união e o desenvolvimento

doconcelho.

---Em resposta às questões apresentadas pelo Vereador Eduardo Cabral, o senhor

Presidente da Câmara manifestou a sua satisfação pela crítica positiva relativamente

à obra de beneficiação do acesso à Boca da Ribeira e informou que a Câmara

Municipal está atenta e a fazer o levantamento dos caminhos que precisam de

intervenção sendo que os caminhos da freguesia da Salga, que se encontravam em

pior estado, já foram beneficiados com a intervenção da Câmara.

---Relativamente à ornamentação, com flores, dos jardins e miradouros do município,

o senhor Presidente e o Vice-Presidente informaram que, devido aos elevados

custos tidos pelo anterior executivo camarário para aquisição de flores e a

obrigatoriedade de contenção de despesas foi necessário diminuir o número de

flores a adquirir e a sua cedência à população. Entretanto foram adquiridas cerca de
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oitocentas plantas para os jardins e miradouros municipais cuja distribuição já foi

feita pelos responsáveis por este serviço. Ficou registado o compromisso do

executivo em fazer o levantamento dos jardins e miradouros com poucas plantas e,

na medida do possível, colocar novas plantas nos mesmos.

ORDEM DO DIA

---VEREADOR ROGÉRIO CABRAL FRIAS — PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO

---Presente email do Vereador Rogério Frias, datado de vinte e oito de julho findo, no

qual, e em conformidade com o preceituado no artigo 78.° da Lei n.° 169/99, de 18 de

setembro solicitando a sua substituição na presente Reunião Ordinária de Câmara

por estar ausente da ilha de São Miguel nesta data.

---A Câmara tomou conhecimento.

---FILARMÓNICA IMACULADA CONCEIÇÃO DA LOMBA DA FAZENDA -

ELEIÇÃO DOS NOVOS CORPOS GERENTES

---Presente ofício da Filarmónica Imaculada Conceição da Lomba da Fazenda,

datado de dezoito de julho do corrente ano, no qual se anexa a lista dos novos

Órgãos Sociais daquela Instituição, legalmente eleitos no dia três de Julho findo, e se

sublinha a intenção de colaborar com a Câmara Municipal de Nordeste em

atividades, de âmbito cultural, no concelho.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, agradecer o envio

da informação acima referida e congratular os novos Órgãos Sociais formulando

votos de um mandato profícuo em prol do desenvolvimento de uma Instituição que

muito enriquece a cultura do Nordeste e que a mesma leve bem alto e bem longe a

cultura e a música produzida no concelho de Nordeste.

---IGREJA PAROQUIAL DE SANTA ANA — CONVITE PARA A FESTIVIDADE EM

HONRA DE SANTA ANA E INCORPORAÇÃO NA PROCISSÃO EM SUA HONRA-

---Presente convite da Igreja Paroquial de Santa Ana, assinado pelo Diácono António

Rocha, no qual se convida o Senhor Presidente da Câmara, Vereadores e

Presidente da Assembleia Municipal de Nordeste a participarem nas festividades em
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honra de Santa Ana e incorporarem-se na procissão, que se realiza no dia dez de

agosto do corrente ano, pelas dezanove horas e trinta minutos.

--A Câmara tomou conhecimento.

---IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - CONVITE PARA

INCORPORAÇÃO NA PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO

ROSÁRIO

---Presente convite da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, assinado pelo

Reverendo Padre Válter Correia, no qual se convida o Senhor Presidente da

Câmara, Vereadores e Presidente da Assembleia Municipal de Nordeste a

participarem nas festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário e

incorporarem-se na procissão, que se realiza no dia vinte e quatro de agosto do

corrente ano, pelas dezanove horas.

---A Câmara tomou conhecimento.

PAULO MARGATO - AGRADEDIMENTO

---Presente email de Paulo Margato, datado de vinte e quatro de julho, no qual se

agradece e congratula a Câmara Municipal de Nordeste pela forma como foi

recebido aquando da sua visita ao Nordeste e como decorreram as festividades dos

500 anos de elevação do Nordeste a concelho.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, agradecer as

simpáticas palavras de Paulo Margato que servirão para incentivar, ainda mais, a

vontade de melhorar os eventos realizados no Nordeste e a forma de receber quem

nosvisita. .

- EDA - ATERRO PERIGOSO SOB O RAMAL MT A 30 KV PARA O PT 1429 -

RIBEIRA DOS CALDEIRÕES — ACHADA — NORDESTE

---Presente ofício n.° RCDEE/2012/20874/DISMG, da E.D.A, datado de seis de julho

do ano de dois mil e doze, no qual se solicita ã Câmara Municipal de Nordeste

informação sobre o aterro situado junto ao ramal MT a 30 KV para o PT 1429 na

Ribeira dos Caldeirões.
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---O Vereador Luís Dutra Borges tomou a palavra e informou que o aterro feito junto

em ramal acima mencionado comprometeu a altura média de proteção das linhas de

média e alta tensão pelo que se deve proceder, de imediato, à sua correção.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, providenciar pelo

cumprimento do estipulado na Lei referente a este assunto por forma a zelar pela

segurança da população e infraestruturas que se situam junto ao ramal em causa e

informar a E.D.A. que a Câmara Municipal de Nordeste irá tomar todos os

procedimentos necessários para a resolução do problema apresentado. Lamentando

no entanto o fato deste assunto se arrastar desde 2012 e nada ter sido feito então

para prevenir o risco que esta situação pode provocar.

---MUNICÍPIO DE NORDESTE — PLANO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO —

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

---Presente ofício n.° 645, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do

orçamento, datado de vinte e um de julho findo, no qual se informa a Câmara

Municipal de Nordeste que foi autorizado o pedido de autorização para a realização

de investimentos não previstos no Plano de Reequilíbrio Financeiro, nomeadamente,

aquisição de uma viatura de nove lugares para apoio social aos cidadãos com

dificuldades de mobilidade, reabilitação do edifício da escola primária de Santo

António de Nordestinho e criação de um posto de turismo na Vila de Nordeste.

---O Presidente da Câmara lamentou o fato do Governo da República demorar

demasiado tempo a responder aos ofícios que lhe são enviados comprometendo,

deste modo, o desenvolvimento do concelho e bem-estar dos nordestenses.

---A Câmara tomou conhecimento.

---GABINETE DE APOIO PESSOAL AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL--

---Presente ofício n.° 95912014-LR, da Associação Nacional de Municípios

Portugueses, datado de vinte e dois de julho findo, referente à presença da

Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Nordeste

nas reuniões de Câmara não abertas ao público.

---O Presidente da Câmara lamentou que os vereadores do Partido Social

Democrata continue a insistir num assunto que está em conformidade com a Lei e
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que já foi dado a conhecer na Reunião Ordinária realizada em dezasseis de Maio do

corrente ano. —

---A Câmara tomou conhecimento.

---VOTOS DE SAUDAÇÃO E DE CONGRATULAÇÃO - 500 ANOS DO

CONCELHO DE NORDESTE

---Presente ofício n.° 2692, da Assembleia Legislativa da Região Autônoma dos

Açores, datado de catorze de julho findo, referente às comemorações dos 500 anos

de elevação do Nordeste a concelho, no qual se remete à Câmara Municipal de

Nordeste os dois Votos de Saudação e de Congratulação, aprovados, por

unanimidade, sobre proposta dos Partidos Social Democrata e Socialista, pela

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em dez de julho findo.

--A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar uma cópia

dos respetivos votos a todas as Juntas de Freguesia do Nordeste e colocá-los no site

da Câmara Municipal de Nordeste para conhecimento de toda a população.

---VOTO DE CONGRATULAÇÃO - AOS ALUNOS DA EBS DO NORDESTE, PELA

VITÓRIA NO PASSATEMPO NACIONAL BIBLIOTECA FNAC KIDS

---Presente ofício n.° 2757, da Assembleia Legislativa da Região Autônoma dos

Açores, datado de vinte e dois de julho findo, referente à vitória dos alunos da Escola

Básica e Secundária do Nordeste no passatempo nacional Biblioteca Fnac Kids, no

qual se remete à Câmara Municipal de Nordeste um Voto de Congratulação,

aprovado, por unanimidade, sobre proposta do Partido Socialista, pela Assembleia

Legislativa da Região Autónoma dos Açores em dez de julho de 2014.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, colocar o Voto de

Congratulação no site da Câmara Municipal de Nordeste para conhecimento de toda

apopulação.

---BORGES DA PONTE, LINHARES & ASSOCIADOS, SOC. DE ADVOGADOS,

R.L. — PARECER JURÍDICO / RECRUTAMENTO DE PESSOAL E EMISSÃO DE

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO

---Presente parecer jurídico elaborado pelo Gabinete Borges da Ponte, Linhares Dias
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& Associados, Sociedade de advogados, RL, referente ao recrutamento de pessoal

em situação de mobilidade especial.

---A Câmara tomou conhecimento.

---ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 2013

---Presente Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2013 o qual foi

sintetizado pelo senhor Presidente nos aspetos que o mesmo considerou mais

pertinentes e que se passa a transcrever: —

---«O documento apresenta uma análise económico financeira relativa ao exercício

económico, de 2013. Importa referir que de acordo com as definições do documento,

o concelho de Nordeste faz parte dos municípios, com índice populacional igual ou
!inferir a vinte mil habitantes, sendo assim considerado como concelho pequeno.

Sendo este caso especial, um dos concelhos pequenos do país com contratos

visados pelo Tribunal de Contas ao abrigo do P.A.E.L,;-

---Dos concelhos portugueses considerados mais pequenos, a nível nacional, o

Nordeste foi assinalado como o que apresentou, em 2013, menor independência

financeira na ordem dos 3% enquanto que a média dos outros concelho, nas

mesmas condições, rondava os 26% por cento. O mesmo se verificou na Região

Autónoma dos Açores com 2,9%.

---A análise do documento permitiu perceber que, em 2013, o Nordeste foi o

concelho com o maior passivo financeiro com 66% quando a média dos outros

municípiosfoi de 6%.

---No que concerne ao grau de execução da receita cobrada em 2013 pelos

municípios açorianos, devido ao empréstimo do P.A.E.L. e respetivo pagamento a

fornecedores efetuado no último semestre de 2013, o Nordeste ficou em nono lugar

com um grau de execução na ordem dos 77,2%, caso contrário o Nordeste seria,

desde 2007, o concelho português com o pior grau de execução.

---No que diz respeito ao volume da receita cobrada verificou-se um aumento da

receita na ordem dos 180,4% em relação a 2012, devido à adesão ao P.A.E.L mas

no que se refere ao volume dos despesas realizadas, ou seja, compromissos

assumidos, o Nordeste foi o concelho açoriano com mais despesa realizada tendo

sido ultrapassado unicamente pelos municípios da Ribeira Grande e Ponta Delgada.
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---O Partido Social Democrata preocupou-se com as despesas devidas ao aumento

de pessoal para apoio ao novo executivo camarário mas verificou-se que as

despesas nesta área em 2010, 2011 e 2012 as despesas eram bastante superiores.

---O Nordeste situou-se no segundo lugar, a nível nacional, dos concelhos com maior

índice de dívida total e, no que se diz respeito ao endividamento liquido nos

municípios açorianos, o Nordeste ficou em 3° lugar. —

---Relativamente ao prazo médio de pagamento a fornecedores o concelho de

Nordeste ficou em trigésimo terceiro lugar apresentando uma redução, nesta área,

bastante positiva relativamente aos anos anteriores.

---A Câmara tomou conhecimento.

---RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO

DESPORTO

---Presente relatório das atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Desporto da

Câmara Municipal de Nordeste realizadas no período compreendido entre vinte e um

de outubro do ano transato e julho do corrente ano.

--A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o

documento em causa, para conhecimento, á Assembleia Municipal e todas as Juntas

de Freguesia de Nordeste.

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO FINANCEIRO

RESPEITANTE AO EMPRÉSTIMO PARA SANEAMENTO FINANCEIRO DO

MUNICÍPIO — 1° SEMESTRE DE 2014

---Presente relatório semestral sobre a execução do plano financeiro respeitante ao

empréstimo para saneamento financeiro do município. —

---A Câmara tomou conhecimento e dehberou, por maioria, submeter o documento

em causa para apreciação da Assembleia Municipal. Perante a abstenção dos

vereadores do Partido Social Democrata sobre este ponto da ordem de trabalhos, o

senhor Presidente da Câmara informou que, nos anos anteriores, o mesmo

documento, com a mesma informação, foi sempre aprovado por unanimidade, não

percebendo a atitude dos senhores vereadores perante um documento em todo

elaborado ainda pelo anterior executivo.
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---RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAL — 2.° TRIMESTRE DE 2014

---Presente relatório de acompanhamento e monitorização do plano de reequilíbrio

financeiro, incluindo o plano de apoio à economia local.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, submeter o documento

em causa para apreciação da Assembleia Municipal. Abstiveram-se os vereadores

do Partido Social Democrata.

---SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CICIL DE NORDESTE — RELATÓRIO

DO EXERCÍCIO PRIOLO LIVEX-1

---Presente relatório do Exercício Priolo LivEx-1 realizado no dia trinta do mês de

maio do corrente ano.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar o documento

ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para conhecimento, agendar

uma reunião, para discussão do documento, com a Comissão e Serviço Municipal de

Proteção Civil e atualizar o documento de acordo com a cartografia de riscos.

---PRESIDENTE DA CÂMARA — DESPACHO 1 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

TÉCNICA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO DOS ESPAÇOS DE

JOGOS DE RECREIO

---Presente despacho assinado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de

Nordeste, sobre a constituição da Comissão Técnica Municipal de acompanhamento

Periódico dos Espaços de Jogos de Recreio.

---A Câmara tomou conhecimento.

---PRESIDENTE DA CÂMARA — DESPACHO 1 REUNIÃO COM A:

ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, PAGAMENTO DAS

DESPESAS INERENTES À DESLOCAÇÃO DO DR. PAULO DIAS

---Presente despacho assinado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de

Nordeste, sobre a necessidade do Dr. Paulo Dias estar presente na reunião com a
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administração da Caixa Geral de Depósitos que se realizará no dia sete do corrente

mês.---- - - - — —

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

—PRESIDENTE DA CÂMARA — PROPOSTA 1 PAGAMENTO DE ALUGUER DE

AUTOCARRO PARA APOIO ÀS FESTIVIDADES DA LOMBA DA FAZENDA

---Presente proposta, subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de

Nordeste, de apoio às festividades religiosas da freguesia da Lomba da Fazenda,

nomeadamente, através de uma prestação de serviços, no valor de trezentos e

noventa euros, para aluguer de um autocarro aos Bombeiros Voluntários da Ribeira

Grande com o intuito de transportar os Grupos Folclóricos, da Relva para o Nordeste

e vice-versa, que atuarão nas festas em honra de Nossa Senhora da Conceição no

dia quatro do corrente mês, contribuindo, desta forma, para a realização de um

evento cultural de grande interesse para o município e populações locais. —-

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta

de apoio acima mencionada nos termos referidos.— —----—

---PRESIDENTE DA CÂMARA - PROPOSTA / APOIO ÀS IRMÃS DOROTEIAS—-—

—-Presente proposta, subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de

Nordeste, de um apoio, no valor de oitenta e três euros e quarenta cêntimos, à

comunidade das Irmãs Doroteias da Salga com vista à realização de uma atividade

recreativa e desportiva que a mesma pretende desenvolver no âmbito do seu 1500

aniversário.----—-— —--------------------—--

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta

de apoio acima mencionada nos termos referidos. —-—---—----—-

—PRESIDENTE DA CÂMARA - PROPOSTA / PAGAMENTO DE ALUGUER —

INTERCÂMBIO ENTRE OS NORDESTENSES E A DIÁSPORA——— —

—-Presente proposta, subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de

Nordeste, de apoio à deslocação do grupo de emigrantes, que recebeu a Câmara

Municipal de Nordeste aquando da sua viagem ao Canadá e visita à Casa dos

Açores de Ontário, ao Nordeste, nomeadamente, através de uma prestação de
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serviços, no valor de quatrocentos e vinte euros, para o aluguer de um autocarro à

empresa Caetano Raposo e Pereira.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta

acima mencionada nos termos referidos.

---PRESIDENTE DA CÂMARA — PROPOSTA 1 PAGAMENTO DE ALUGUER DE

1AUTOCARRO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA
!_~~Presente proposta, subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de

Nordeste, de apoio à deslocação da Associação Desportiva da Camacha — Madeira -

que recebeu a Associação dos Veteranos de Nordeste aquando da sua viagem ao à

Madeira, ao Nordeste, nomeadamente, através de uma prestação de serviços, no

valor de quatrocentos e oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos, para o aluguer

de um autocarro à empresa Auto Viação Micaelense.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta

acima mencionada nos termos referidos.

---PARECER PRÉVIO VINCULATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 73.° DA LEI

N.° 83-C12013, DE 31 DE DEZEMBRO (LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA

O ANO DE 2014)

---Presente decisões proferidas pelo Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

ao abrigo do parecer prévio e genérico yinculativo e favorável da Câmara Municipal

para a celebração de conftatosde~prestação de”serviços, a partir de 2014, nos

termos da Lei de Aprovação do orçamento de Estado para 2014, autorizado por

deliberação na reunião de Câmara realizada em dezassete de março do corrente

ano.

---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:

---Aprovação de Alterações Orçamentais

---Foi aprovada a 8Y Alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de €113.922,00
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4)
Câmara Municipal do Nordeste

(cento e treze mil, novecentos e vinte e dois euros).-------- —---------------- —-

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

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

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e nove do Julho

findo, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:—

—Operações Orçamentais - € 1.750.232,86 (um milhão setecentos e cinquenta mil,

duzentos e trinta e dois euros e oitenta e seis cêntimos); ——------------

---Operações não Orçamentais - € 95.224,37 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e

quatro euros e trinta e sete cêntimos). — —----- —

—-Antes de terminar a reunião, o Presidente da Câmara aproveitou a oportunidade

para entregar ao vereador do Partido Social Democrata, Dr. Eduardo Cabral, um

exemplar da revista e a medalha alusivas às comemorações dos 500 anos de

elevação do Nordeste a concelho. —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo treze horas e trinta e cinco 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.—
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