
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°46

---Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, 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.----------

—-ATADA REUNIÃO ANTERIOR —--— — —---—-------—----— —

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e dois de junho findo, a

qual foi aprovada, por maioria. —--——-——-— —--—---------------

-—Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Rogério Cabral

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

---Absteve-se de votar a Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, em virtude

de não ter participado na reunião a que respeita a mesma.--

— ANTES DA ORDEM DO DIA--——

—-Neste período, o Sr. Presidente da Câmara, deu a conhecer o programa da sua

deslocação aos Estados Unidos da América, para participar no XXXIII Encontro de

Nordestenses, que terá lugar no dia onze de julho corrente, nos Estados Unidos da

América, e do programa deu especial destaque à visita protocolar à Câmara

Municipal de Dartmouth, às reuniões na Escola Profissional e Técnica de New

Bedford e no Providence College e ainda a várias entrevistas agendadas em vários

órgâos de comunicação social.
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—-Relembrou ainda que hoje iria ter lugar a inauguração do Posto de Turismo do

Nordeste, frisando que, para além das respetivas funções seria uma mais-valia como

rampa de lançamento para o turismo que a autalxluia pretende para o Nordeste, bem

como de apoio aos empresários da restauração, do artesanato, do alojamento e de

outros serviços.—--------------------- —--------— —---- — —_

— — ——-- ORDEMDODIA — — —-—

---JUNTA DE FREGUESIA DA ALGARVIA — PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE

PAGAMENTO DOS DUODÉCIMOS DO ACORDO DE EXECUÇÃO---—

—-Presente o ofício número dezassete, de vinte e dois de junho findo, da Junta de

Freguesia da Algarvia, solicitando o pagamento do valor em falta do 1.0 semestre do

Acordo de Execução e ainda que a importância da 2•a prestação seja acrescida do

equivalente a 30% do montante que falta transferir neste ano civil, visto ser um mero

adiantamento que não acarreta qualquer alteração ao valor global a transferir por

conta do referido Acordo. ——---—--- — — ——————

---A Câmara deliberou, por maioria não autorizar o adiantamento do pagamento da

verba correspondente a 30% do valor que falta transferir para a Junta de Freguesia

de Algarvia até ao final do corrente ano, uma vez que a solicitação não teve por base

qualquer fundamentação.-— —-------- — — — —

---Votaram contra o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges. — — —

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa, justificando que, por motivos de coerência, mantinham a sua

posição em relação a pedido idêntico já aprovado neste árgão — —

---JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE NORDESTINHO — PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DUODÉCIMOS DO ACORDO DE

EXECUÇÃO — —----— —

—-Presente o oficio número quinze, de vinte e dois de junho findo, da Junta de

Freguesia de São Pedro de Nordestinho, solicitando o pagamento do valor em falta

do 1.0 semestre do Acordo de Execução e ainda que a importância da 2•a prestação
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seja acrescida do equivalente a 50% do montante que falta transferir neste ano civil,

visto ser um mero adiantamento que não acarreta qualquer alteração ao valor global

a transferir por conta do referido Acordo.---- — —

A Câmara deliberou, por maioria não autorizar o adiantamento do pagamento da

verba correspondente a 50% do valor que falta transferir para a Junta de Freguesia

de São Pedro de Nordestinho até ao final do corrente ano, uma vez que a solicitação

não teve por base qualquer fundamentação.—— —-------------- —

---Votaram contra o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges. — —

—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa, justificando que, por motivos de coerência, mantinham a sua

posição em relação a pedido idêntico já aprovado neste órgão.

---STAI. — SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E

REGIONAL - ANÁLISE EFETUADA AO BALANÇO SOCIAL--——-- ——-----—

---Presente o ofício número cento e oitenta e seis, de vinte e quatro de junho findo,

do STAL — Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e Regional,

enviando a análise efetuada ao Balanço Social desta Câmara Municipal reportado a

dezembro do ano findo.--——-----— —-—— ———

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

—CONVITE — PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

—-Presente o convite referenciado em epígrafe, remetido a esta Câmara Municipal

pela Comissão de Festas e Pároco da Igreja Paroquial de Lomba da Pedreira.---—---—

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

—-PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO DO

NORDESTE AO PROFESSOR DOUTOR EDUARDO MANUEL HINTZE PAZ

FERREIRA — — — —

—-Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: —

-—“Eduardo Manuel Hintze Paz Ferreira, nasceu a 6 de maio de 1953, na ilha de 5.
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Miguel, Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, Presidente do

Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF) da Faculdade de Direito

da Universidade de Lisboa, Vice-Presidente do Instituto Europeu da Faculdade de

Direito da Universidade de Lisboa, Diretor da Revista de Finanças Públicas e Direito

Fiscal, Cátedra Jean Monnet em Estudos Comunitários, Sócio fundador da Paz

Ferreira e Associados — Sociedade de Advogados e Presidente do Conselho Fiscal

da Caixa Geral de Depósitos.----—----------------—- — —

-—Domínios de Especialização: Direito da Economia, Regulação e Concorrência,

Direito Comunitário, Finanças Públicas, Direito Fiscal, Direito Internacional

Económico.— — —

---Atividade Académica e Profissional: —--—-——----—

---Nas suas funções de docente orientou ou orienta mais de 20 teses de

doutoramento e algumas dezenas de teses de mestrado. — —

—-Regeu disciplinas de Mestrado e Pós-Graduações na Faculdade de Direito da

Universidade Agostinho Neto (Luanda), na Faculdade de Direito da Universidade

Eduardo Mondlane (Moçambique) e Professor Convidado da Faculdade de Direito do

Lubango (Angola).-—---— — —--—--—---—-—--—

—Membro da Comissão de Acompanhamento das Privatizações em representação

da Região Autónoma dos Açores. Representou, também, a Região na Comissão que

preparou a reforma Fiscal de 1988/89. Foi responsável pela elaboração dos

anteprojetos do novo regime do sector empresarial do Estado, da lei-quadro da

dívida pública, da lei de finanças das regiões autónomas, da lei do sector empresarial

local e do seguro sísmico. Assessorou o programa de Privatizações na Região

Autónoma dos Açores, definindo estratégias e redigindo projetos de diploma. Dirigiu

os estudos relativos à adaptação do sistema fiscal nacional à Região Autónoma dos

Açores.------—--—--—-—- — —----—-- — — —-

—-É, desde 2005, membro do grupo de reflexão sobre problemas da justiça do

Ministério da Justiça e membro do Conselho Cientifico Jurídico Autoridade da

Concorrência.—— — ——— —--—- —

-—Atividade Anterior Especialmente Relevante:— — —

---Chefe de Gabinete Ministério dos Negócios Estrangeiros (1976 a 1 977).--—---—

—-Presidente do Conselho Pedagógico e do Instituto da Cooperação Faculdade de
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Direito da Universidade de Lisboa (2005 a 2006). —

---Vogal Conselho Superior do Ministério Público (1983 a 1987 e 2006 a 2007).—

---Júri de Concurso para juizes Conselheiros Tribunal de Contas (2003/200512007).—

---Presidente Associação Fiscal Portuguesa (2001 a 2007).— —

---Tem publicado diversos livros e artigos nas áreas de Direito da Economia,

Finanças Públicas1 Direito Fiscal e Direito Comunitário. Da sua bibliografia destacam-

se: As Finanças Regionais; Da Dívida Pública e das Garantias dos Credores do

Estado; Estudos de Direito Financeiro Regional; União Económica e Monetária — Um

Guia de Estudo; Direito da Economia; Valores e Interesses — Desenvolvimento

Económico e Política Comunitária de Cooperação; Ensinar Finanças Públicas numa

Faculdade de Direito”.-— —-—------------ — —------——----- —-----

---Considerando que nos termos ao artigo 2.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Concelho do Nordeste, a Chave de Honra do Município do Nordeste

destina-se a galardoar titulares de órgãos de soberania nacionais ou estrangeiros,

diplomatas estrangeiros em Portugal e personalidades nacionais ou estrangeiras de

reconhecido mérito e prestigio.------------—---------- —

---Proponho que seja atribuida ao Professor Doutor Eduardo Manuel Hintze Paz

Ferreira a CHAVE DE HONRA DO MUNICIPIO DO NORDESTE, considerando que

se trata de uma figura de referência do mundo da advocacia, do ensino do Direito, da

área fiscal e das finanças públicas, do meio financeiro, da política externa e da

intervenção cívica, e em especial por ter sido um dos responsáveis pela atual Lei das

Finanças Regionais que de certo modo veio beneficiar os municípios e munícipes da

Região Autónoma dos Açores.— —---——-- —

---Mais se propõe que a entrega do referido galardão seja feita na sessão solene

comemorativa do quingentésimo primeiro aniversário do Concelho, a realizar no

próximo dia 18 de julho, na Praça da República”.-—---- — ——-—--

---A Câmara, usando a votação por escrutínio secreto, deliberou por unanimidade

aprovar a presente proposta. — — —---—---------- —

—-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.---— ——-- — — — ——--
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---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO

SERVIÇO FLORESTAL DO NORDESTE------------- —----—

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:------- — —

—“Desde os tempos do povoamento da ilha (século XV) que os recursos naturais

têm tido uma importância extrema para o Homem, seja como fonte de alimento

(direto ou indireto) ou como fonte de materiais imprescindíveis à vivência quotidiana:

construção de casas e templos, artefactos e engenhos, utensílios, meios de

transporte (p/ex: embarcações, carros de bois, carroças), produção de carvão,

estátuas e retábulos religiosos, mobiliário, etc. —---- —

---A ilha de São Miguel era rica em arvoredos densos que, ao longo dos séculos,

foram cortados para dar lugar a culturas agrícolas, para abrir espaços para a criação

de gado e também para a utilização da madeira para os mais diversos fins.---

---Século após século a desflorestação agravou-se e, não tendo havido ações de

reposição das florestas, rapidamente se chegou a um estado preocupante que levou

à introdução, nos séculos XIX e XX, de espécies florestais como a Criptoméria

Japónica e a Acácia Melanoxylon, como forma de tentar resolver o problema.-----—-—

—O início da atividade dos Serviços Florestais no Nordeste teve um grande impacto

positivo na população local pois ajudou a atenuar os graves problemas

socioeconómicos que então se viviam — desemprego e falta de recursos das famílias,

pertencendo à Administração Florestal do Nordeste a responsabilidade da

implementação do Projeto de Arborização do Perimetro Florestal de São Miguel

(1954), nos núcleos da Serra da Tronqueira (Nordeste, Fazenda, Santo António

Nordestinho e Achada), de Água Retorta, da Achadinha e da Lomba de São Pedro,

numa área total de 3376,2 ha, após estes terem sido submetidos ao regime florestal

das áreas de baldio (Decreto n.° 39776, de 17 de Agosto de 1954). —

---Em 1949 foi criado o Corpo de Policia Florestal, que contrariamente ao que

aconteceu no continente mantem-se no ativo desde então. Atualmente encontram-se

afetos ao Serviço Florestal do Nordeste 6 Mestres Florestais Principais e 2 Guardas

Florestais, estes últimos admitidos no ano de 2014.—

---Na década de 1960 chegaram a trabalhar no projeto de reflorestação cerca de 600

homens e mulheres. —-------- — —
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---Durante os primeiros anos, os principais trabalhos do Serviço Florestal do

Nordeste consistiram na instalação de viveiros e plantações, na transformação de

matos em pastagem, na plantação de cortinas de abrigo, na conservação e

tratamento de pastagens, na captação e abastecimento de água, na construção de

bebedouros para o gado, na construção e reparação de caminhos rurais e florestais,

na criação e conservação de reservas de vegetação, em repovoamentos piscícolas e

trabalhos na área da cinegética e na construção de casas para guardas e abrigos de
— —-----------------

—-Em 1957 existiam seis viveiros florestais públicos: Vila de Nordeste, Pedreira, Fajã

do Rodrigo, Espigão, Santo António de Nordestinho e Chã do Bardo (Feteira

Pequena). — —--------—-—--——-- — — —-

---Atualmente o Serviço Florestal do Nordeste é responsável por— —

---Gestão dos Perímetros Florestais e Matas Regionais localizadas nos concelhos do

Nordeste, Povoação e Ribeira Grande; —----

---Manutenção, conservação e beneficiação de cerca de 200 Km de caminhos

florestais e rurais;—---------—- —----- —--------—---- —---—-

---Gestão de 3 Reservas Florestais de Recreio, a da Vila do Nordeste, criada em

1989, a da Cancela do Cinzeiro e a de Água Retorta; —-------- —

---Gestão de 3 Viveiros Florestais (Vila do Nordeste (Achada e Achadinha).-------------

---As suas áreas de competência são:——-— — —

---Proteção do Património Florestal, através do licenciamento e fiscalização das

operações de exploração florestal; —------ —-------------— —

-—Fomento florestal, através do acompanhamento técnico de projetos de florestação

privados e execução de projetos públicos;--— — — —-

—-Viveiros florestais, que produzem anualmente milhares de plantas nativas e

exóticas, com vista à florestação; — —-— —

---Reservas Florestais de Recreio, locais geridos e cuidados com o objetivo de

proporcionar á população, local e visitante, o lazer em espaços florestais e o contacto

com diversas espécies da fauna e da flora;--—-— ————---—-—-—

—-Caminhos Rurais e Florestais, que constituem um elemento estruturante da

paisagem e determinante na atividade agro-florestal na Região;--— —-

-—Pastagens Baldias, colocadas ao serviço das populações através do arrendamento
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de áreas; — — —----- —--- —

---Cinegética, através do ordenamento, monitorização e gestão das populações de

espécies cinegéticas e fiscalização do exercício da caça;---- —-------- —

---Piscicultura, pela fiscalização do exercício da pesca e repovoamentos

populacionais a partir dos efetivos produzidos em posto aquícola;

—-Melhoramento Florestal, pela prossecução do Plano de Melhoramento Florestal

que, há mais de 14 anos, se tem centrado na melhoria da qualidade e adaptabilidade

das espécies florestais para fins de produção de material lenhoso;

-—Inventário Florestal, que procura permanentemente caracterizar a floresta açoriana

esuaevolução; —-- — —----- —---

---Sistemas de Informação, Cartografia e Planeamento, que utilizando toda a

informação gerada diariamente pelo normal funcionamento dos Serviços Florestais

cria o suporte necessário ao planeamento e definição de políticas florestais a curto,

médio e longo prazo.-----------—- — — — — —

---Através das suas reservas florestais de recreio e do Centro de Divulgação

Florestais, inaugurado em 2012, desenvolvem ainda atividades de educação

ambiental para o público em geral, no sentido de promover uma maior

consciencialização das comunidades para o papel das florestas em termos

socioeconómicos e ambientais e do papel dos Serviços Florestais na conservação,

gestão e valorização da floresta açoriana”. —

-—Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste a Medalha de Mérito Municipal destina-se a

agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos

resulte aumento de prestígio do Concelho do Nordeste, melhoria das condições de

vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do

ensino, da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do

desporto.— ——- — — — —

—-Considerando o papel relevante do Serviço Florestal do Nordeste na melhoria da

qualidade de vida dos nordestenses, no desenvolvimento socioeconómico do

Concelho do Nordeste, na promoção de atividades de educação ambiental e na

conservação, gestão e valorização da floresta açoriana, proponho que lhe seja

atribuida a MEDAIJIA DE MÉRITO MUNICIPAL. ——— —
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---Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene

comemorativa do quingentésimo primeiro aniversário do Concelho, a realizar no

próximo dia 18 de julho, na Praça da República”.-—------------ —----

—-A Câmara, usando a votação por escrutínio secreto, deliberou por unanimidade

aprovar a presente proposta. ——-- —-—

---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.--------- —-----—------ —------------ —------

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO LIONS

CLUBE DO NORDESTE------------ — —

—Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: — —------ —

O Lions Clube de Nordeste foi fundado há 24 anos, a 9 de junho de 1991, com

escritura da constituição em 27 de março de 1992 e a entrega da respetiva carta

constitutiva em 13 de abril de 1992. — —--—

---Teve como seu clube padrinho o Lions Clube de Povoação, como padrinho

individual o CL Adelino Dinis e como sócio honorário o CL Edmundo Raposo Lima.

Coube ao então CL Jorge Manuel de Oliveira Morgado o cargo de Presidente

Fundador. — —----- — —------------ —

---O Lions Clube de Nordeste, ao longo dos 24 anos de existência, tem vindo a

desempenhar um importante papel no apoio aos mais desfavorecidos e carenciados

do concelho de Nordeste, através de diversas ações que contam com a participação

dos membros do clube bem como dos seus familiares e amigos, num espírito de

entreajuda e de prestação de auxilio à comunidade local. —---------- —

---O quadro social do clube tem sido atualizado nos últimos anos com jovens

membros que têm trazido um maior dinamismo às atividades realizadas junto das

populações. Atualmente o Lions Clube de Nordeste conta com 14 membros efetivos

que, todos os anos, reúnem esforços para levar a cabo diversas atividades de cariz

social, em regime de voluntariado, que têm tido um significativo na vida de várias

pessoas deste concelho. —----- —--— — —

—-Apesar da sua pequena dimensão, o Lions Clube de Nordeste tem sido precursor
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de várias atividades que têm feito eco na sociedade nordestense e que têm dado

origem a movimentos paralelos organizados por outras entidades em prol da

população, como é o caso dos “convívios de idosos”, a “loja social” ou os “cabazes

solidários”, abrindo o caminho, despertando consciências e deixando um legado

muito positivo de ajuda à comunidade.

---A partir de 1991, as atividades do Lions Clube de Nordeste proporcionaram

diversas formas de auxílio à população do Nordeste, abrangendo desde crianças

(através de rastreios à visão, feitos anualmente) até aos idosos (com a realização

dos convívios de idosos que juntavam centenas de participantes), passando também

por ações de recolha de sangue, de despiste de diabetes, de promoção da saúde e

boas práticas alimentares para os idosos, oferta de eletrodomésticos, angariação e

distribuição de roupas e de bens de primeira necessidade, etc.

---Nos anos mais recentes o clube tem feito um grande esforço para identificar as

atuais carências da população, renovando ciclicamente as tipologias das atividades e

estudando parcerias que permitam encontrar soluções criativas para os problemas

com que a sociedade se debate, estendendo a mão àqueles que, por diversas

•vicissitudes da vida, se encontram mais vulneráveis e carecem de ajuda”.

---Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Municipio do Nordeste a Medalha de Mérito Municipal destina-se a

agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos

resulte aumento de prestígio do Concelho do Nordeste, melhoria das condições de

vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do

ensino, da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do

desporto.

---Considerando o papel relevante do Lions Clube de Nordeste na melhoria da

qualidade de vida dos mais desfavorecidos através das suas ações de benemerência

levadas a efeito no Concelho, proponho que lhe seja atribuída a MEDALHA DE

MÉRITO MUNICIPAL

---Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene

comemorativa do quingentésimo primeiro aniversário do Concelho, a realizar no

próximo dia 18 de julho, na Praça da República.

Nordeste, 6 de julho de 2015

Página 10 de 13



Câmara Municipal do Nordeste

---A Câmara, usando a votação por escrutínio secreto, deliberou por unanimidade

aprovar a presente proposta.----— — — ~----—

—-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.---—-—-- — —-— —-----— —---------—- —

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A JOSÉ

MANUEL PIMENTEL FURTADO — — ———

—-Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:----——— —

—-“José Manuel Pimentel Furtado, nasceu a 21 de fevereiro de 1965, na freguesia

da Lomba da Fazenda, concelho do Nordeste, onde reside atualmente.———

-—Começou o seu percurso cultural em 1983, ingressando no Grupo Folclórico da

Imaculada Conceição, na sua terra natal, na Lomba da Fazenda, continuando nos

dias de hoje a participar ativamente neste grupo e a colaborar com outras instituições

culturais como o Grupo Folclórico de São José da Salga e o Grupo Folclórico de São

Jorge da Vila do Nordeste. — — ——--—

—-Seis anos mais tarde, em 1989, frequentou um curso de teatro na ilha da Terceira,

fazendo várias representações teatrais na sua localidade com um grupo de jovens.

Na década de 90, criou o Grupo de Cantares Ventos do Norte da Lomba da

Fazenda. De modo a enriquecer a sua formação musical, frequentou o curso de

violas, de violão e acordeão lecionado pelo professor Eduardo Jorge Meio.

—-Atualmente, dá formação de instrumentos de corda como a viola da terra, e de

acordeão. —--- — ——---— —

—-Está ainda inserido na Orquestra de Violas da Terra em Ponta Delgada, cujo

maestro é Rafael Carvalho e ainda se encontra no Grupo Coral da sua paróquia, na

Lomba da Fazenda como ensaiador e tocador”. — —

—-Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste a Medalha de Mérito Municipal destina-se a

agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos

resulte aumento de prestígio do Concelho do Nordeste, melhoria das condições de
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vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do

ensino, da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do

desporto.

---Considerando que a ação do cidadão José Manuel Furtado tem contribuído

significativamente para o desenvolvimento cultural do concelho de Nordeste.

-—Pelo reconhecimento do trabalho desenvolvimento nas áreas da cultura e da

formação musical, proponho que seja atribuída a José Manuel Pimentel Furtado a

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL por forma a valorizar o seu trabalho.

—-Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene

comemorativa do quingentésimo primeiro aniversário do Concelho, a realizar no

próximo dia 18 de julho, na Praça da República.

---A Câmara, usando a votação por escrutínio secreto, deliberou por unanimidade

aprovar a presente proposta.

---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.

---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 6.a alteração às Grandes Opções do Plano no valor de € 4.660,00

(quatro mil seiscentos e sessenta euros), bem como a 8.2 alteração ao Orçamento da

Despesa no valor €8.410,00 (oito mil quatrocentos e dez euros).

--A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia trinta de junho findo,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

—-Operações Orçamentais - € 1.908.043,15 (um milhão novecentos e oito mil

quarenta e três euros e quinze cêntimos);
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Operações não Orçamentais - € 96.678,11 (noventa e seis mil seiscentos setenta e

oito euros e onze cêntimos). — — — — — —

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

—PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO PÚBLICO-----— —

---Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto

ao público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado. —----------—---— —---—----— — —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e quarenta e cinco

minutos, foi declarado 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,

JY\ia~~~o~ ~ que a redigi e subscrevi.
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