
ACamara Municipal do Nordeste -‘1

ATA N.°54

-—Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 do

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 de 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 REUNIÃO ANTERIOR--—--— —

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia doze de outubro corrente, a qual

foi aprovada, por unanimidade.--—---—-— — ——-——--—

— ANTES DA ORDEM DO DIA—--—— —

—-O Sr Presidente realçou a forma como o Município do Nordeste tem abordado

com a comunidade alguns dos assuntos de relevante importância para o concelho e

para os nordestenses, referindo em concreto a discussão e apresentação prévia do

Plano e Orçamento deste Municipio para o próximo ano, em que foram realizadas

reuniões com os titulares do Direito de Oposição, Empresários do Concelho,

Presidentes das Juntas de Freguesia e população em geral, afirmando ser este o

modelo que quer para o Municipio do Nordeste. —----— — —

—Fez também alusão ao anuário financeiro dos municípios publicado recentemente,

em que o Município do Nordeste aparece muito bem posicionado, nomeadamente no

que diz respeito ao ranking global de eficiência financeira do exercício dos 35

municípios de pequena dimensão, onde o Nordeste encontra-se posicionado em 1.0

lugar, dizendo ser também este motivo de muita satisfação. — —
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---Aproveitou ainda a oportunidade para entregar ao Sr Vereador Rogério Frias o

oficio número dois mil duzentos e dezanove, de 22 de outubro corrente, desta

Câmara Municipal contendo a informação prestada pela Nordeste Jovem -

Associação Juvenil do Concelho do Nordeste, sobre o jantar quinhentista do dia 18

dejulhode2ol4. — ——------------ — —-—- — —-

---PROPOSTA DE ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA

2016---— —------------------- — — —---------- —---—-

---De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.° 54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua

atual redação e com a competência conferida a este Órgão pelo artigo 33.°, n.° 1,

alínea c) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro foi presente a Proposta de

Orçamento e das Grandes Opções do Plano desta Câmara Municipal para o ano de

doismiledezasseis.----— ——--- — —— — —-— —----

---Na Proposta de Orçamento foi prevista uma receita total de € 5.506.746,00 (cinco

milhões quinhentos e seis mil setecentos quarenta e seis euros), sendo €

4 599 166,00 (quatro milhões quinhentos noventa e nove mil cento e sessenta e seis

euros) de receitas correntes e € 907.580,00 (novecentos e sete mil quinhentos e

oitenta euros) de receitas de capital, para uma despesa total de igual montante,

sendo € 3525.719,00 (três milhões quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e

dezanove euros) de despesas correntes e € 1.981.027 (um milhão novecentos

oitenta e um mil e vinte e sete euros) de despesas de capital.———--

-—O investimento imputado ao Plano Plurianual de Investimentos foi no montante de

€ 912 723,00 (novecentos e doze mil setecentos e vinte e três euros), e nas

Atividades Mais Relevantes de € 1.046.786,00 (um milhão quarenta e seis mil

setecentos oitenta e seis euros). — —------—

—-Integrou o presente Orçamento o Mapa de Pessoal deste Município, nos termos do

disposto no n.° 3, artigo 5°, da Lei n° 12-N2008, de 27 de fevereiro. -—----—

—-Os titulares do direito de oposição foram ouvidos em audiência prévia sobre a

presente proposta de Orçamento e das Grandes Opções do Plano, em reunião que
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teve lugar no dia dezasseis de outubro corrente, conforme determina o n.° 3 do artigo

5.° da Lei n.° 24/98, de 26 de maio que aprova o Estatuto do Direito de Oposição.----

---Em virtude de na referida reunião, o Sr. João de Deus Sousa, representante da

Assembleia Municipal pelo Partido Social Democrata ter levantado dúvidas sobre a

legalidade da autarquia adquirir o terreno para construção do novo quartel dos

Bombeiros do Nordeste, foi presente nesta reunião um parecer jurídico sobre o

assunto, o qual foi lido na íntegra pelo Sr. Presidente da Câmara tendo realçado que

no passado a autarquia também o tinha feito para a construção do atual quartel,

Escola Secundária, Estalagem dos Clérigos e também tinha reservado no loteamento

do Topo um lote para a construção da sede dos escuteiros da Vila do Nordeste.

---Após a prestação dos referidos esclarecimentos, e não ter sido levantada qualquer

questão sobre a Proposta de Orçamento e das Grandes Opções do Plano do

Município para o próximo ano, o Sr. Presidente da Câmara determinou que se

passasse à respetiva votação, tendo a Câmara, deliberado, por três votos a favor e

dois votos contra, o seguinte:—--------- —-----—-----------—-------------

---1. Concordar com a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano do

Município do Nordeste para 2016 e submetê-la à aprovação da Assembleia

Municipal, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° e alínea a) do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, após apreciação técnica da

Direção-Geral das Autarquias Locais, em cumprimento do disposto no artigo 1O.°, n.°

1. alínea b) da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto.—-----------------------

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

—Votaram a favor o Sr Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.----------------------- —

---Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Fnas e Sara Raquel

Mendonça de Sousa, que justificaram a sua votação através da Declaração de Voto

que a seguir se transcreve: —-------- —

Os Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Nordeste, Rogério Frias e Sara

Sousa evidenciam grande apreensão face ao Plano e Orçamento para 2016, ora

aprovado pela maioria socialista na reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2015.

Nordeste, 26 de outubro de 2015 — —_____
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Não se entende as linhas estratégicas do Plano dado que, para além do mesmo se

apresentar muito limitado em termos quantitativos, sendo apenas de 5.506,746

euros, verifica-se a ausência de investimentos, cifrando-se as despesas correntes

em 3.525,719 euros, o que corresponde a mais de 50% das despesas de capital, ou

seja, 1.981,027 euros. Este Plano não prevê para já o aproveitamento e consequente

investimento de fundos comunitários ao abrigo do P0 2020, sabendo-se que o

mesmo entrou em vigor em 2014. A receita comunitária naquele instrumento é de

apenas 92 100 euros, sendo de estranhar esta situação pois os fundos comunitários

já deveriam estar a ser utilizados com regularidade Note-se que este Plano e

Orçamento para 2016 não prevendo a utilização daqueles fundos, começa a dar azo

a uma situação muito preocupante, estando o Município no futuro em risco de perder

verbas previstas, face à não apresentação de projetos para execução. Aliás a não

utilização de verbas do P0 2020 até à data é um erro crasso, uma vez que, como se

sabe, o Município sempre utilizou a tempo e bem os fundos comunitários. Por outro

lado, estranha-se que face aos recentes temporais ocorridos na localidade da

Pedreira, conjugados com a apresentação de um documento que alude a 2 milhões

de euros de prejuízos não tenha sequer sido aberta a respetiva rubrica no Plano e

Orçamento. Os Vereadores do PSD criticam a existência de depósitos a prazo nas

instituições de crédito a juros míseros em mais de um milhão de euros, quando o

concelho carece de investimentos para potenciar a atividade económica Já que a

Câmara é contra o investimento, pelo menos use esse dinheiro para abater a dívida,

muito embora a nossa posição é que o mesmo deveria estar canalizado em

investimentos através dos fundos comunitários. A ausência de planeamento e de um

“plano estratégico de desenvolvimento concelhio” irão causar enorme debilidade na

economia e no tecido empresarial locais, assim como a não reprodutividade de

investimentos. Os Vereadores do PSD estranham estas lacunas, votam contra o

Plano e Orçamento em causa e temem pelo futuro do concelho”. — —

—-No seguimento da apresentação da referida declaração de voto, o Sr. Presidente

da Câmara disse que a mesma demonstrava claramente falta de conhecimento e

informação dos Srs Vereadores do PSD, realçando que as verbas dos fundos

comunitários ainda não estavam disponíveis nos Açores por falta de autorização do

Governo da República. —----- —--- —----- —

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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---Fez menção aos projetos que já se encontram em condições de candidatar ao

novo quadro comunitário, nomeadamente o Plano de Gestão de Águas e o Programa

de Sistema de Informação Geográfica realçando a falta de atenção dos Srs.

Vereadores do PSD para o documento que estava em apreciação, onde constam as

obras a candidatar ao novo quadro comunitário e ao Prorural com a referência à

respetiva taxa de comparticipação. —---------—--- —--------- — —-

-—Em relação ao facto de no Plano e Orçamento não estar aberta qualquer rubrica

para reparação dos estragos dos temporais de 3 de setembro, justificou que não

pretendia que esse valor fosse assumido pela autarquia, mas sim pelo Govemo da

República, na sequência da solicitação desta Câmara Municipal. —-----------

-—PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ——- —-—--—-

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

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

Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 31° da

Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro compete à Câmara Municipal apoiar atividades

de natureza social, cultural, educativa desportiva, recreativa ou outra de interesse

para o município; —------------- —---- —--— —-—-------- — —-

---Considerando a existência nesta Autarquia de Regulamentos para Apoio às

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de

Nordeste, para a Mobilidade e Intercâmbio Cultural e para as Atividades

DesporNvas;---------- —----—------ —-——— — —-----

Considerando que foram recebidas diversas candidaturas das coletividades que

pretendem beneficiar de apoios, no âmbito dos já referidos Regulamentos a saber:--

---AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS
COLECTIVIDADES DE CARÀCTER RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO E

SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE——----

-—Poderão beneficiar do disposto no presente Regulamento todas as entidades

legalmente constituídas que, sem fins lucrativos, prossigam atividades de

dinamização cultural, recreativa, cultural, recreativa, religiosa e social ao nível das

freguesias do Concelho.---—--— — — —

---São deveres das Associações entregar até 31 de dezembro de cada ano o Plano
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de Atividades previsto para o ano civil seguinte, assim como o montante de apoio

pretendido” (artigo 4.°, n.° 1, alínea a) do Regulamento de Atribuição de Apoios à

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de

Nordeste. -— —-——----—---—--—-—----------- — —

---As candidaturas aos apoios deverão ser instruidas com os documentos

referenciados no artigo 6.° do Regulamento.----— —--- — —

—-Assim ao abrigo do presente regulamento apresentaram candidatura aos apoios

financeiros as seguintes instituições deste Concelho para realização de diversas

atividades:-------—-------— —--—--—- —-—- — ——-—

—Santa Casa da Misericórdia de Nordeste (Casa do Trabalho de Nordeste)

-—Esta instituição solicita apoio para o desenvolvimento das seguintes ações:

Produção de artigos artesanais tradicionais; Valorizarão do artesanato genuíno feito

em teares manuais, com a confeção de trajes regionais, mantas e outros produtos de

relevante interesse para os turistas Divulgação dos artigos produzidos na instituição.

—-Propõe-se a concessão de um apoio para despesas de funcionamento no

montante € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), considerando tratar-se de uma

instituição de referência na preservação e divulgação do artesanato nordestense.——

—-Lions Clube de Nordeste —-----—-— —-----——---------—

-—Esta Associação solicita apoio para a realização das atividades do seu plano de

atividades de cariz social, em prol dos mais desfavorecidos deste Concelho. Deste

modo, propõe-se a atribuição de um subsídio no montante global de € 450,00

(quatrocentos e cinquenta euros) para despesas de funcionamento. —

—-Grupo de Cantares da Vila do Nordeste———--——-—-——~ —

—-O Grupo de Cantares solicita apoio para fazer face às atividades a levar a efeito no

corrente ano. Considerando o vasto programa cultural do Grupo na recolha e

divulgação da música tradicional portuguesa, bem como do Concelho do Nordeste,

propõe-se a atribuição de um subsídio para despesas de funcionamento no valor de

€ 750,00 (setecentos e cinquenta euros).——-—— —------—---— —-----—

---Amizade 2000 — Associação de Apoio aos Deficientes Inadaptados do

Nordeste —--— —————

—-Esta Associação solicita apoio para o desenvolvimento das respetivas atividades,

propõe-se a atribuição de um apoio no montante € 1.000,00 (mil euros),

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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considerando a atividade desenvolvida neste concelho em prol das crianças com

necessidades educativas especiais — — — — —--------—--—-

---Grupo Folclórico São Jorge — -. —--

---Solicita apoio para a realização do II festival de Folclore propõe-se a atribuição de

€ 1.000,00 (mil euros), considerando a importância relevante do Grupo na promoção

da identidade do nosso povo, contribuindo para o enriquecimento cultural e social do

nosso Concelho------- —----- — —---- —----- —-----

---Grupo Folclórico de São José da Salga — — —

---Solicita apoio para o desenvolvimento das atividades decorrentes da ação do

Grupo, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros),

considerando a importância relevante do Grupo na promoção da identidade do nosso

povo, contribuindo para o ennquecimento cultural e social do nosso Concelho.—

---Casa do Povo da Lomba da Fazenda----- — —----- — —-

---Esta Instituição solicita apoio para as despesas de funcionamento do Grupo

Folclónco Imaculada Conceição, aquisição de material informático, realização de

pequenas obras de reparação do espaço sede da instituição, constituição de uma

equipa de futsal masculino, implementação de uma escola de musica para cordas e

realização de intercâmbio cultural, propõe-se a atribuição de um apoio para

despesas de funcionamento no valor de € 1.000,00 (mil euros), considerando a

importância relevante do Grupo na promoção da identidade do nosso

povo, contribuindo para o enriquecimento cultural e social do nosso Concelho.—

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1300— Pedreira----------

—Este Agrupamento pede apoio para desenvolvimento das suas atividades,

aquisição de material didático Deste modo propõe-se a atribuição de um apoio para

desenvolvimento do programa de atividades, no valor global de € 150,00 (cento e

cinquenta euros), considerando que o Agrupamento de Escuteiros se encontra

instalado em edifico cedido pela Câmara Municipal, não tendo encargos com água e

luz. —---- —------------ —--—-—-----—--— — — —-—

---Corpo Nacional de Escutas — Agrupamento 968 - Lomba da Fazenda

—-Este Agrupamento solicita apoio para o desenvolvimento das suas atividades e

aquisição de fardamento, e ainda realização de pequenas obras de manutenção da

sua sede. Deste modo propõe-se a atribuição de um subsídio de apoio ao programa

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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de atividades, no valor global de € 300,00 (trezentos euros).— —--------

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 720 — Nordeste— —

---Este Agrupamento solicita apoio para desenvolvimento das suas atividades e

aquisição de diverso material. Deste modo propõe-se a atribuição de um apoio para

desenvolvimento do programa de atividades, no valor global de € 150,00 (cento e

cinquenta euros), considerando que o Agrupamento de escuteiros se encontra

instalado em edifico cedido pela Câmara Municipal não tendo encargos com água e

luz. —--— — —----------------- —

—Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Integrada

com Secundária do Nordeste ——-- — —---- —----—

-—A Associação de Pais solicita apoio para desenvolvimento do seu Plano de

Atividades. Propõe-se a atribuição de um subsídio para despesas de funcionamento

no valor de € 200,00 (duzentos euros). — —--------— ——----——

---Associação Cultural e Desportiva da Escola Básica e Integrada de Nordeste---

—-Esta Associação solicita apoios para desenvolvimento do Plano de Atividades e

edição de publicação. Nestes termos, propõe-se a atribuição de um apoio para

formação musical, no valor de € 200,00 (duzentos euros).—---———----

-—Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste

---Esta Associação solicita apoio para beneficiação da sede, promoção de campos

de férias, conservação de viaturas e equipamentos, ações de sensibilização e ainda

para funcionamento da Charanga dos Bombeiros Propõe-se a atribuição de um

subsídio no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros) para despesas de

funcionamento.-———-——--- —-— ——-- — —----—

—-Sol Nascente — Associação Particular de Solidariedade Social —

---Solicita apoio para aquisição de equipamentos, instrumentos musicais e para

despesas de deslocação do Grupo de Cantares “Vozes do Norte”, grupo inserido na

valência da área cultural daquela Associação, propõe-se a atribuição de um subsídio

para despesas de funcionamento no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta

euros).----—-----— — — —-----—

—-AO ABRIGO DO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

—-O presente regulamento define as condições em que o Município apoia as

entidades desportivas que desenvolvem a sua atividades no Concelho de Nordeste,

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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estabelece as normas a que obedecem as respetivas candidaturas aos apoios

municipais e, ainda, as regras porque se pauta a utilização dos mesmos

---Podem beneficiar dos apoios previstos no presente Regulamento as entidades

desportivas com sede social na área geográfica do município de Nordeste.

---Os apoios atribuidos e disponibilizados pela CMN podem ser, nomeadamente:

---a) Técnicos — como o apoio na conceção, execução e avaliação dos projetos;—-

---b) Logísticos — como a disponibilização de materiais, equipamentos instalações,

serviços; —— — —-- —

---c) Financeiros — em forma de subsídio ou de suporte indireto de despesas.----Ao

abrigo do referido regulamento apresentou candidatura aos apoios financeiros o:----—

---Clube Desportivo de Santo António de Nordestinho. -—------—-- —

---Solicita apoio para o desenvolvimento de várias atividades desportivas,

nomeadamente: atividade de treino e de competição no âmbito dos escalões de

formação, escolinhas do desporto, na modalidade de badminton, desporto adaptado

e ténis de mesa. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 3.000,00 (três mil

euros).— — —-------- — —------------

---No final da presente época 2015/2016, propõe-se ainda um acréscimo daquele

valor, no caso de se verificar as seguintes situações:— — —

---Majoração por equipa que alcance no seu escalão o título de campeão de São

Miguel, no valor de € 500,00 (quinhentos euros);-— — —

---Majoração a nível individual caso alcance alguma representação nacional no valor

de €200,00 (duzentos euros). —-—------ — —

---No caso de aprovação do apoio financeiro a conceder às Associações cujas

candidaturas ainda não se encontrem devidamente instruídas deverá o respetivo

pagamento ficar condicionado à apresentação da documentação em falta.— —

---O valor global dos apoios propostos é de € 18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e

cinquenta euros).------- ——-- — —----——--- — —

---Este valor cumpre a regra contida na Iniciativa 4 do Plano de Saneamento

Financeiro relativo ao empréstimo para saneamento financeiro contraído por este

Município, o qual impõe o congelamento do aumento de apoios atribuir a terceiros,

durante o período de vigência do aludido empréstimo, tendo em conta que no ano de

ano de 2007 (ano do empréstimo do saneamento financeiro) os apoios deliberados
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foram no montante global de €265.013,53. —------------------------- —

-—No que se refere ao PAF, poderá dizer-se que até à data a autarquia está a

cumprir o saldo global.—-------— ——------—---—-——-------------------------

---Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis”.

---A Câmara tomou conhecimento da presente proposta e procedeu à sua votação na

globalidade, com exceção de três apoios, pelo facto de haver membros deste Órgão

que têm interesse nos mesmos tendo a proposta sido aprovada por unanimidade.—-

-—De seguida, passou-se à votação dos apoios a conceder à Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste, Associação Cultural Grupo de Cantares da Vila de

Nordeste e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste sem a

presença dos membros que se encontram impedidos de nelas participar, nos termos

do disposto no artigo 69° n° 1 alínea a) e artigo 70.° do Decreto- Lei n.° 4/2015, de

7 de janeiro, designadamente: ----—-----------—-------— —---—----— —-

—A Sra. Vereadora Sara Raquel Mendonça de Sousa por desempenhar o cargo de

Secretária-Geral da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste; ------

—-O Sr Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça por desempenhar o cargo de

Presidente da Direção do Grupo de Cantares de Nordeste; —----——----— —-

---O Sr Presidente da Câmara por desempenhar o cargo de vogal da Direção da

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste.

-—Os apoios a conceder às três instituições referidas foram aprovados por

unanimidade.— —------ —-—- —---------------—---- —----— —

---RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INLCUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAL DO MUNICIPIO DE NORDESTE

---Presente o Relatório de Acompanhamento e Monitorização do Plano de

Reequilíbrio Financeiro, incluindo o Plano de Apoio à Economia Local referente ao

terceiro trimestre de dois mil e quinze, elaborado nos termos da Lei n.° 2/2007, de 15

de janeiro e do Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março. —-----—

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, concordar com o presente

relatório e remete-lo à Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea a), do

n.° 1 do arUgo 12.° da Lei n°43/2012, de 28 de agosto.-——-— — —-

Nordeste, 26 de outubro de 2015 —
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—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.——-—-— —

—-Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa, que justificaram a sua posição pelo facto de, aquando da

análise do referido documento se verificar existirem demasiados desvios

desfavoráveis nomeadamente na aquisição de bens e serviços, subsídios e

transferências correntes. —---———--—- —— —--— ——— —-

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que efetivamente tinha havido um

aumento das despesas correntes no valor aproximado de € 250.000,00 em relação

ao montante previsto no Plano de Ajustamento Financeiro, referindo ser esta

situação possível nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2015, uma vez

que o Município não tinha ultrapassado o montante global das despesas correntes

previstas naquele Plano. ——-——--—— — ———

—-Disse ainda em relação às despesas de capital ter-se verificado uma situação

inversa ou seja um valor inferior ao previsto no PAF em aproximadamente €

627 000,00, concluindo que perante os números apresentados, o que efetivamente

tinha ocomdo era uma poupança por parte deste executivo.—-——---——-—— —-

—SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - INFORMAÇÃO!PARECER PRÉVIO

VINCULATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 75.° DA LEI N.° 82-B12014, DE 31

DE DEZEMBRO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO

PROGRAMA CIÊNCIA DIVERTIDA--—--—--— ——-- —----—---—

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Assistente Técnica

Nélia Raposo, cujo conteúdo a seguir se transcreve: ——-— —-—---—

—-“No seguimento do despacho proferido por V Exa datado de vinte de outubro do

corrente ano, foi ordenado a abertura de um procedimento para prestação de

serviços a que se refere o assunto mencionado em epígrafe. —

—Para o efeito, informo V. Exa. que o artigo 75.°, n.° 5 da Lei n.° 82-8/2014, de 31

de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2015) estabelece a

necessidade de um parecer vinculativo a emitir pelo órgão executivo. ---——-

—-Em 4 de fevereiro 2015, foi publicada a Portaria n.° 20/2015, que veio

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo previsto no n.° 5

Nordeste 26 de outubro de 2015
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do referido artígo, determinando o n.° 2 do artigo 3.° da mencionada Portaria que o

parecer seja instruído com os seguintes elementos ---------

---a) Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de relação

jurídica de emprego público constituída ou a constituir e a inexistência de pessoa! em

situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à

contratação em causa-—-— ———----—--—-—------------------------------ —

—Relativamente a este requisito, informa-se o seguinte: — —---------------

---Trata-se de uma prestação de serviços para implementação do Programa Fun

Science - Ciência Divertida, Complemento Curncular 2015/2016. Este facto surge da

vontade que a Câmara Municipal tem manifestado no combate ao insucesso e

absentismo escolar A implementação do Programa “Aprender Amanhã

Experimentando Hoje é desenvolvido no âmbito da ação educativa protagonizada

pela conceituada Fun Science, vulgo, Ciência Divertida. Este Programa visa

promover a Ciência nas unidades de ensino do concelho, nomeadamente junto dos

alunos do 1.0 2.° e 3 ° ano. As sessões da Ciência Divertida são ministradas por

formadores certificados segundo critérios pedagógicos e científicos definidos pela

Fun Sciense e representam uma clara mais-valia para suscitar nos alunos acrescido

interesse pelo conhecimento consubstanciado na observação, experimentação e

conclusões elaboradas mediante contributo dos discentes e monitores de Ciência

Ademais, releve-se a expetável consolidação e desenvolvimento de aprendizagens

promovidas em contexto de sala de aula. — —---------------- —-

---Por este motivo, pode considerar-se que existe inconveniência de recurso à

modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir; —-

---No que respeita à verificação da inexistência de pessoal em situação de

qualificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em

causa, cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma que

institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas,

informo que de acordo com a circular n° 92/2014-PB, emitida pela Associação

Nacional de Municípios Portugueses, que disponibiliza a nota técnica n° 5/JP/2014

emitida em 5 de maio de 2014, pelo Secretário de Estado da Administração Pública e

que acolhe a posição já amplamente partilhada pelos Municípios e inúmeros Juristas

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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que se debruçaram sobre a presente matéria, embora a Administração Local se

encontre abranqida Dela aplicabilidade da Portaria n°48/2014, de 25 de fevereiro, no

entanto, está dispensada de consultar o INA (Direção Geral de Requalificação dos

Trabalhadores em Funções Públicas), assumindo cada entidade (elencadas no n.°1

do art.° 15.° do Decreto-Lei n°209/2009, designadamente as Câmaras Municipais), a

posição de EGRA, (Entidade Gestora da Regualificação nas Autarquias) enquanto

essa não esteia constituída nos termos do artigo 16°-A do mesmo diploma legal.---—

—A DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais, também disponibilizou a sua

solução interpretativa uniforme sobre o assunto em causa, e que dispõe que as

Autarquias Locais não têm de consultar a Direção Geral de Requalificação dos

Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação.—-—------— ——

---b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgâo,

serviço ou entidade requerente:—-— —-—---——--—-—-------—--— — —-

Anexa-se a declaração de cabimento.— —--—-—---— —-—---— —-

---c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação de

contrato:———— —-—--------———--—-————-— —

—-O procedimento escolhido por V. Exa. para prestação do referido serviço foi o

aiuste direto ao abrigo do regime simplificado previsto no artigo 128.° do CCP

conjugado com os artigos 11.0 e 12.° do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2009/A,

de 28 de julho na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n° 15/2009/A, de

6 deagosto.—----—------—--— ————— —

---d) Identificação da Contraparte:— —-—-- —-—---- ——--——--

—-A identificação da contraparte escolhida para o procedimento em causa foi a

TETRAPI, Centro de Atividades Educacionais, S.A., com sede na Rua Manuel da

Ponte, 51, 9500-085 Ponta Delgada. ———-—-—————--—----—----—— —-

—-Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no

n.° 1 do artigo 4.° da Lei n.° 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.°s 1, 2, 3, 4, 9 e 10

do artigo 75.°, da Lei n.° 82 8/2014, de 31 de dezembro, juntando para o efeito, os

elementos e cálculos relevantes, face ao contrato renovação ou anteriormente

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou

contraparte. ——----—------ ——-——--——

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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-—O n° 1 do artigo 75.° da LOE para 2015, determina que a redução “deverá ser

aplicada aos valores pagos por contratos de aquisição de serviços que em 2015,

venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou contraparte de

contrato vigente em 2014”. — — — — —----— —

---O n.° 2 do referido artigo determina, também, que para efeitos da aplicação da

redução a que se refere o número anterior é considerado o valor total agregado dos

contratos, sempre que, em 2015 a mesma contraparte preste mais do que um

serviço ao mesmo adquirente.--- —----------------------

---Porém, na presente situação as referidas normas legais não se aplicam, por se

tratar do primeiro contrato que irá ser celebrado este ano com a referida contraparte.

—Face ao exposto levo o assunto à superior consideração de V Exa. para efeitos

de solicitar ao órgão executivo a emissão de parecer prévio vinculativo sobre a

prestação de serviços em causa, conforme determina os números 5 e 12 do artigo

75.° da Lei 82-8/2014, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2015).-

o que me cumpre informar”. —— — —-----— —

---A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:-————~-———----~-—

—-1. Concordar com a presente informação;——-— ——-----------—------— —-

—2. Emitir parecer prévio favorável, no uso da competência conferida a este órgão,

nos termos dos n °s 5 e 12 do artigo 75.° da Lei n.° 82-B/2014, de 31 de dezembro

(Lei do Orçamento de Estado para 2015). —-----— —------------—-

—-3. 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.——-—— — — ——-- —----——--

—SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - INFORMAÇÃOIPARECER PRÉVIO

VINCULATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 75.° DA LEI N.° 82-B12014, DE 31

DE DEZEMBRO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, MANUTENÇÃO E ALOJAMENTO DO

WEBSITE E DOS EMAILS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

-—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Assistente Técnica

Nélia Raposo, cujo conteúdo a seguir se transcreve:————---— —

-—“No seguimento do despacho proferido por V. Exa., datado de 19 de outubro do

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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corrente ano, foi ordenada a abertura de um procedimento para prestação de

serviços a que se refere o assunto mencionado em epigrafe —-----—--— —

---Para o efeito, informo V. Exa. que o artigo 75.°, n.° 5 da Lei n.° 82-B/2014, de 31

de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2015) estabelece a

necessidade de um parecer vinculativo a emitir pelo árgão executivo.—

—Em 4 de fevereiro 2015, foi publicada a Portaria n.° 20/2015, que veio

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo previsto no n ° 5

do referido artigo, determinando o n.° 2 do artigo 3.° da mencionada portaria que o

parecer seja instruído com os seguintes elementos: — —-----—-

---a) Descrição do contrato e seu objeto demonstrando não se tratar de trabalho

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de relação

jurídica de emprego público constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em

situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à

contratação em causa;

—Relativamente a este requisito, informa-se o seguinte: —----—----

—-Trata-se da necessidade de adquirir uma prestação de serviços de Manutenção

dos Equipamentos Informáticos, Manutenção e Alojamento do website e dos Emails

da Câmara Municipal, a qual não se enquadra no conceito de trabalho subordinado,

uma vez que diz respeito a uma prestação de serviços por uma empresa;

---Por este motivo, pode considerar-se que existe inconveniência de recurso à

modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir; —-

—-No que respeita à verificação da inexistência de pessoal em situação de

qualificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em

causa, cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma que

institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas,

informo que, de acordo com a circular n ° 92/2014-PB, emitida pela Associação

Nacional de Municípios Portugueses, que disponibiliza a nota técnica n.° 5/JP/2014,

emitida em 5 de maio de 2014, pelo Secretário de Estado da Administração Pública e

que acolhe a posição já amplamente partilhada pelos Municípios e inúmeros Juristas

que se debruçaram sobre a presente matéria, embora a Administracão Local se

encontre abranoida Dela aplicabilidade da Portaria n.° 48/2014. de 25 de fevereiro, no

entanto, está dispensada de consultar o INA (Direção Geral de Requalificação dos

Nordeste, 26 de outubro de 2015
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Trabalhadores em Funções Públicas), assumindo cada entidade (elencadas no n°1

do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, designadamente as Câmaras Municipais).

a posição de EGRA, (Entidade Gestora da Regualificação nas Autarquias) enquanto

essa não esteia constituída nos ternos do artigo 1S.°- A do mesmo diploma legal.

---A DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais, também disponibilizou a sua

solução interpretativa uniforme sobre o assunto em causa, e que dispõe que as

Autarquias Locais não têm de consultar a Direção Geral de Requalificação dos

Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação.-- ------

---b) Declaração de confirmação de cabimento orçamenta! emitida pelo órgão,

serviço ou entidade requerente;-— —

—-Anexa-se a declaração de cabimento.

---c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação de

—O procedimento escolhido por V Exa. para prestação do referido serviço, foi o

Aiuste Direto, ao abrigo da alínea a), n.° 1 do artigo 20.° do Código dos Contratos

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual

redação. — — — — ——--

---d) Identificação da contraparte;---——--------------—----—-- —-—------—-—

-—A identificação da contraparte escolhida para o procedimento em causa foi a

Globaleda, Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A., com sede na Rua

Eng.° José Cordeiro, n.° 6, 9504-535 Ponta Delgada.—-—--—---- —

---Demonstraçâo do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no

n.° 1 do artigo 2.° e artigo 4.° da Lei n.° 75/2014, de 12 de setembro, e nos n°s 1, 2,

3, 4, 9 e IOdo artigo 75.°, da Lei n O 82-8/2014, de 31 de dezembro, juntando para o

efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato renovação ou

anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e,

oucontraparte.———-—--—-——-—-----—--—- —-—----—

—-O n.° 1 do artigo 75.° da LOE para 2015, determina que a redução “deverá ser

aplicada aos valores pagos por contratos de aquisição de serviços que em 2015,

venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou contraparte de

contrato vigente em 2014”. —---—- —-—------——------—-

Nordeste, 26 de outubro de 2015 —~_______________________________________
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---O n.° 2 do refendo artigo, determina, também, que para efeitos da aplicação da

redução a que se refere o número anterior é considerado o valor total agregado dos

contratos sempre que, em 2015, a mesma contraparte preste mais do que um

serviço ao mesmo adquirente. — — —

---Assim, informa-se:---- — — —

---Em conjugação com o referido artigo 75.° deve ser aplicada a redução

remuneratória prevista no disposto no n.° 1 do artigo 2.° e no artigo 40 da Lei no

75/2014, de 12 de setembro. —-— —---- —----- —----

---Logo a taxa de redução a aplicar (com base no disposto na alínea c) do n ° 1 do

artigo 2.° da Lei n 075/2014, de 12 de setembro) é de : —--

8% (que resulta da reversão de 20%, a aplicar á taxa de 10%, cfr. artigo 4.° da

Lei n.° 75/2014, de 12/9), o que corresponde a uma redução por agregação dos

contratos celebrados durante o ano de 2015, com a mesma contraparte, em virtude

da entidade convidada já ter prestado um contrato designadamente:—---—----------------

—-Prestação de Serviços para Criação e Manutenção do Website Oficial da Câmara

Municipal de Nordeste, com o valor de € 3.800,00;--------— —---- —----

---A redução a aplicar na presente situação só poderá ocorrer após a apresentação

da proposta.— —-——-- —— —-----------—-------- ———

---Face ao exposto, levo o assunto à superior consideração de V. Exa., para efeitos

de solicitar ao órgão executivo a emissão do parecer prévio vinculativo sobre a

prestação de serviços em causa, conforme determina os números 5 e 12 do artigo

75.° da Lei n.° 82-B12014, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para

2015). —-— ————— — —— ———- —

---Éoquemecumpreinformar”.----— — —

-—1. Concordar com a presente informação;—--—-------— —

-—2. Emitir parecer prévio favorável, no uso da competência conferida a este órgão,

nos termos dos n 0~ 5 e 12 do artigo 75.° da Lei n.° 82-B/2014, de 31 de dezembro

(Lei do Orçamento de Estado para 2015). —---— —

—-3. 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. — —--— — — — —
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO IATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:— —-------------—---- —--------- —---

No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que os munícipes abaixo identificados

reúnem as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo

processo de candidatura encontre-se devidamente instruído, tudo nos termos do ad.°

5.° e do n.° 4 do art.° 6.° do Regulamento em apreço.——-------—- —----—----—

---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsidio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:—--- —-----— — —--------

---a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de familia;—---—-—- —--— ——-----——

---b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos

independentemente do escalão que lhe for atribuído;—--——--------—----——--

—c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de família. — —-—---— — —------ —

—-O artigo 4,°, no seu n.° 3 refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar a

quantia de € 50,00 (cinquenta euros), cedido pela Câmara Municipal de Nordeste,

adquirido no comércio local, e composto de produtos de natureza variada,

adequados a crianças até aos doze meses.——- — —--------—

—-Assim temos:----—---—---—-— — ———

—-Carolina Vitória Figueiredo Vieira - € 300,00 (trezentos euros); —

—-Rosa Rodrigues Costa - € 300,00 (trezentos euros); — —

-—Ana Cristina Medeiros Sousa Cabral - € 300,00 (trezentos euros). —
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Página 18de22



-‘ t É
E’, it•~—

4=*—
Câmara Muni~pai do Nordeste_______ ____

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido apoio, nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho do Nordeste

---RELATÓRIO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELOS TEMPORAIS DE 3 DE

SETEMBRO DE 2015—----— — —--— —

—-Presente o relatório referenciado em epígrafe, o qual especifica os estragos

ocorridos neste Concelho no dia 3 de setembro findo, bem como o valor estimado

para reparação dos mesmos.-— —— —--— —— —

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

---MOÇÃO - REDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO

PARA O MUNICIPIO DO NORDESTE — — —

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

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

—-“O Poder Local tem sido fortemente afetadas pelas políticas recessivas,

principalmente no que se refere ao seu nível de financiamento, onde ao longo dos

últimos anos se tem verificado uma quebra de receitas municipais significativas

referentes às transferências do Orçamento de Estado.——--- —----—

---Estes cortes sucessivos estão associados a um conjunto de decisões legislativas

que vêm, ao longo dos últimos anos, limitando de forma inconstitucional a autonomia

do poder local e consequentemente a natural diminuição do investimento municipal.—

—-De realçar que os cortes sucessivos nas transferências do Estado para o Município

do Nordeste atingem, desde 2011, cerca de 400 mil euros, que dariam para um

concelho com a nossa dimensão, executar duas grandes obras para o concelho.——

-—Este executivo tem feito um grande esforço para cumprir o Plano de Ajustamento

Financeiro, mas defronta-se com dificuldades para dar resposta a áreas de

intervenção que são da sua competência, nomeadamente na área social, agravada

pelo facto do Nordeste ser um concelho pequeno e com receitas municipais

reduzidas.-------------—---------- — — —

---A par das dificuldades referidas há ainda a acrescentar as recentes intempéries

que assolaram o concelho do Nordeste no passado dia 3 de setembro onde se

verificaram avultados prejuízos em vias de comunicação e habitações, cujo
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orçamento de reparação dos mesmos atinge o montante de dois milhões de euros,

sem que até ao momento esta autarquia tivesse recebido a solidariedade e o apoio

do Governo da República. — — —

---E porque se torna necessário repor a verdadeira missão dos municípios e sua a

capacidade de intervir em prol do desenvolvimento do concelho e da melhoria da

qualidade de vida das suas populações, delibera a Câmara por maioria, o seguinte:-

---1. Manifestar o seu forte repúdio contra as gravosas medidas de redução de

verbas dos municípios, nomeadamente do Orçamento de Estado, que condicionam

fortemente a aplicação do princípio da estabilidade orçamental e do equilíbrio

financeiro das autarquias locais, em claro prejuízo da sua capacidade de

investimento e do seu objeto de ação na comunidade; —

---2. Enviar esta moção para a Presidência da República, a Presidência da

Assembleia da República, para os Grupos Parlamentares da Assembleia da

República, Presidente do Governo Regional dos Açores, Presidente da Assembleia

Legislativa Regional, Grupos Parlamentos da Assembleia Legislativa Regional dos

Açores, Assembleia Municipal de Nordeste, Juntas e Assembleias de Freguesia do

Nordeste e Associação Nacional de Municípios de Portugal”. —---

---Votaram a favor 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

MendonçadeSousa.-— — — —---------- —

—--O Sr. Presidente da Câmara disse lamentar a posição dos Srs Vereadores do

PSD sobre o assunto em questão, uma vez que o mesmo vinha na sequência do

acordado na última reunião desta Câmara Municipal, ao que o Sr. Vereador Rogério

Frias respondeu de que não tinha sugerido a apresentação de qualquer Moção.----—

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara confirmou que de facto o Sr Vereador

Rogério Frias apenas tinha referido que se devena fazer algo sobre o assunto, e que

tinha proposto que fosse uma Moção, ao que o Sr. Vereador não se manifestou

contra, podendo tudo isto ser confirmado na ata da reunião anterior. — —-

---E mais uma vez lamentou o Voto dos Srs Vereadores do PSD num assunto de

enorme interesse para o Concelho, frisando que ao longo destes dois anos o que

realmente se tem verificado era que o PSD nesta Câmara Municipal tem colocado o
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partido acima dos interesses do concelho, demonstrando ser mais relevante a defesa

do partido do que os interesses do concelho e dos nordestenses. Sendo importante

para o concelho, todos os nordestenses terem conhecimento destas prioridades para

o PSD/Nordeste, pois com isto os nordestenses sentem-se prejudicados com este

tipo de trabalho feito pela oposição no nosso concelho — —---

-—VOTO DE CONGRATULAÇÃO ÀS ENTIDADES COLABORADORAS NAS

INTEMPÉRIES DE 3 DE SETEMBRO DE 2015----—- —---- —

---Presente o ofício número vinte e cinco, de nove de outubro corrente, da

Assembleia Municipal de Nordeste, enviado cópia do voto de congratulação

referenciado em epígrafe, aprovado na sessão ordinána daquele órgão, realizada no

dia 29 de setembro findo. — —-- —------------------ —

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

—VOTO DE CONGRATULAÇÃO - REDUÇÃO DOS PRAZOS MÉDIOS DE

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES— —--— —--— — —

—Presente o ofício número vinte e três, de nove de outubro corrente, da Assembleia

Municipal de Nordeste, enviado cópia do voto de congratulação referenciado em

epígrafe, aprovado na sessão ordinária daquele árgão, realizada no dia 29 de

setembro findo. ---- —------— — —--—

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

—-INFORMAÇÕES DO VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR. LUÍS

DUTRA BORGES, NO ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA

COMPETÊNCIA QUE LHE FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: —

—-Licenciamento de Obras Particulares —

—-Foram deferidos os seguintes processos de licenciamentos de obras particulares:—

—-Legalização e ampliação de moradia — Laudelino Couto Pereira, freguesia de

Lombada Fazenda;-— ——-—--—-— — ——--—-—

—-Construção de moradia — Mário Dalbuono, freguesia de Algarvia; —--—
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—Renovação de licença de ampliação de moradia — Carlos Alberto Almeida Costa,

freguesiadaSalga.----—--------— —--------—- —---—-

---ACâmaratomouconhecimento. — —--—------------— —

—-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 Altera~es Orçamentais———---- —--—----—

---Foram aprovadas a 15•a e a 16•a alteração ao Orçamento da Despesa de 2015,

nos valores de € 148.587,00 (cento e quarenta e oito mil quinhentos oitenta e sete

euros) e € 246.144,00 (duzentos quarenta e seis mil cento e quarenta e quatro

euros), e a 11•a e 12•a alteração às Grandes Opções do Plano nos valores de €

155.587,00 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos oitenta e sete euros) e €

213.453,00 (duzentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e três euros),

respetivamente.---—--------— — —--------- —-—

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

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

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte de outubro~

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

-—Operações Orçamentais - € 2.243.908,20 (dois milhões duzentos quarenta e três

mil novecentos e oito euros e vinte cêntimos);— ———-—-

Operações não Orçamentais - € 39.321,79 (trinta e nove mil trezentos vinte e um

euros e setenta e nove cêntimos). —------—--------— —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas, 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, €~ Qtt JJjt~

cL JkiJ_& 3lc’v~tta- que a redigi e subscrevi.---—---
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