
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 98

---Aos dezanove dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezassete, 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, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges. —----—

---Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.—

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

de Deus Pacheco de Meio Franco. ——- —--—------—-----— —

---Verificada, assim, a presença da maioria dos 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 seis de junho corrente, a qual

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

— — — ANTES DA ORDEM DO DIA- —

—Neste período de antes da ordem do dia o Sr. Vereador Rogério Frias apresentou

os seguintes protestos:— —------— —------------—- — —

—-Primeiro - Os Vereadores do PSD lamentaram profundamente o facto do Sr.

Presidente da Câmara se ter “apoderado do poder” e por inerência abusado do

mesmo, ignorando os Vereadores do PSD no que respeita à atribuição de

galardões de mérito a pessoas, entidades ou instituições. Estranharam o facto do

Sr. Presidente não ter telefonado aos respetivos Vereadores a indagar se tinham

porventura algo a acrescentar sobre a matéria. — —------------—

---Segundo — Lamentaram igualmente o facto do Sr Presidente se ter descuidado

tanto numa ocasião em que decorreu um evento promovido pelo Município, o qual

trouxe algumas pessoas de outros lugares ao nosso concelho, e não ter dado
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ordens para que fosse pintado o campo municipal, pelo motivo de se ter realizado

um evento desportivo. Acrescentaram ainda que toda a Vila está em estado

precário, com o património municipal (edifício da Câmara, mercado municipal, etc.)

por pintar, muros sujos e envelhecidos, sinalética horizontal por pintar, zonas

verdes que parecem matagais, postes sem candeeiros ou estes sem chapéus,

placas toponímicas sem azulejos e degradadas e caminhos esburacados.------------

---Terceiro — Lamentaram também o facto do Sr Presidente e seu executivo

estarem desatentos de tal forma que tudo deixam ao abandono nesta Vila e

concelho. Por incrível que pareça, nesta data, a única zona balnear com acesso

fácil aos residentes neste concelho, encontra-se em estado verdadeiramente

deplorável e ao abandono. Recomendaram ao Sr. Presidente mais decoro e

decência com o nosso ambiente, a bem do Nordeste —-----------—-

-—Por último apresentou uma declaração em ata que a seguir se transcreve:—

-—“Considerando que na ata n.° 93 de 10 de abril o Sr. Presidente introduziu uma

afirmação errada, a qual induz a generalidade das pessoas em erro sobre o destino

do capital da Norintur em 2001, os Vereadores do Partido Social Democrata (PSD)

esclarecem que no primeiro trimestre do ano de 2001 a Câmara Municipal vendeu

as ações que detinha na empresa Norintur ao Grupo Bensaúde, as quais

correspondiam a 60% do capital social daquela empresa. Cai assim por terra a

afirmação/mentira produzida pelo Sr. Presidente, ao afirmar que a Câmara tinha

doado o que tinha ao Grupo Bensaúde. O Sr. Presidente devia ser modelar e dar

exemplo nestas questões, dizendo a verdade aos nordestenses. Ao invés, prefere

caluniar os anteriores executivos camarários. Os Vereadores do PSD apresentam

esta declaração para que seja reposta a verdade”.—-— —----— ——-—

—Em relação aos protestos apresentados pelos Vereadores do PSD, o Sr.

Presidente no concerne às distinções honorificas relembrou que já tinha dito numa

das reuniões deste árgão para os Srs. Vereadores do PSD pensarem no assunto,

dizendo ser uma falta de honestidade assinar um voto de protesto sobre esta

matéria, quando na realidade o assunto já tinha sido abordado, ao contrário do que

acontecia no passado, afirmando que enquanto esteve na oposição nunca foi

pedida a sua opinião sobre as distinções atribuídas. Terminou dizendo aos Srs.

Vereadores da oposição que “falar mal é muito barato”, relembrando que no ano
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anterior, tinha solicitado aos vereadores do PSD a indicação de nomes e

instituições a homenagear por altura das comemorações do feriado municipal e que

até data não tinha sido indicado qualquer nome, logo, não fazia sentido a

apresentação do referido voto de protesto.—--— —

---Quanto ao complexo desportivo disse lamentar o facto de terem apresentado o

referido protesto, uma vez que o campo municipal foi pintado recentemente, tendo

para comprovar as suas afirmações apresentado várias fotos do recinto em que se

podiam verificar a pintura de bancada, muros e tribuna, e muita gente no local.

Recomendou ainda aos senhores vereadores pelo PSD estarem mais atentos à

realidade do concelho e participarem e assistirem a estes eventos no concelho para

não se deixarem levar por afirmações erradas como foi o presente caso.

---No concerne à zona balnear questionou onde estava estipulado que a época

balnear se inicie no dia 1 ou 16 de junho.—----------------------

---No que diz respeito à declaração para a ata estranhou a mesma, uma vez que a

ata em questão teve a concordância e aprovação do Sr. Vereador Rogério Frias na

devida altura, esclarecendo que o Município detinha ações na Norintur, mas que

devido à redução do capital social da Norintur para cobertura de perdas, o

Municipio perdeu as ações que detinha no mesmo, referindo que não iria alterar

uma ata de abril. —---- ——-- —----—---- —

—O Sr. Presidente aproveitou ainda este período para entregar ao Sr. Vereador

Rogério Frias o ofício número mil duzentos e noventa e nove, de oito de junho

corrente, desta Câmara Municipal contendo a documentação solicitada através do

seu requerimento de sete do mesmo mês.——— ——--------—------—

---VOTO DE PESAR — — —

---Esta Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade manifestar o seu profundo

pesar pelas vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, em Leiria, e endereçar às

famílias afetadas a sua solidariedade neste momento de dor e consternação. —

---Trata-se de um momento de profundo sofrimento e de grande tristeza para as

respetivas famílias, amigos e toda a população do Pedrogão Grande, que até ao

momento vitimou 62 pessoas e mais de uma centena e meia de feridos.-——

---A Câmara enaltece igualmente o trabalho dos Bombeiros e de todos os meios da
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Proteção Civil que combateram as chamas, em particular aos membros das várias

corporações de bombeiros, pelo esforço notável demonstrado neste momento

particularmente difícil.--------- — — — —---- —-----------------

—-Que seja dado conhecimento do presente Voto de Pesará Câmara Municipal de

Leiria e à Junta de Freguesia de Pedrogão Grande.—--—- —

—--—------ —----- —ORDEMDODIA---- —----——--

---VOTO DE PROTESTO - DEGRADAÇÃO DE PATRIMÓNIO — —----—

---Presente o Voto de Protesto referenciado em epigrafe, subscrito pelos

Vereadores do PSD, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“O património municipal tem por obrigação ser reabilitado e conservado. Se for de

cariz cultural, merece maior cuidado e a melhor conservação e consequente uso

em condições. Por diversas vezes os Vereadores do Partido Social Democrata

(PSD) já alertaram para este facto. É do conhecimento público que o executivo

camarário anterior social democrata muito acarinhava a cultura e o património, ao

invés do atual executivo que está a deixar tudo descaído. A comunicação social

continua a falar mal do Nordeste. O Presidente da Câmara faz de conta que não

é verdade. Então o sr. Presidente que repare na página 7 do jornal açoriano oriental

de 7 de Junho de 2017 e veja as fotos e o texto alusivos ao “estado grave de

deterioração e abandono” em que se encontra o imóvel designado por Casa de

Cultura de João de Meio. Em quase quatro anos de mandato, este executivo não

teve o mínimo de tempo para fazer nada naquele imóvel, deixando a nossa cultura

popular ao abandono. Que dirá o grande romancista João de MeIo desta

situação? Como de costume, o atual Presidente diz que a culpa é do anterior

executivo camarário. O concelho está irreconhecível em termos sociais e culturais.

Nunca estivemos em idêntica situação. O próprio edifício da Câmara Municipal, no

que respeita ao estado das paredes exteriores, está em estado lamentável. Oh

paciência...! Ao que havia de chegar o concelho de Nordeste...!”

—-Sobre o presente assunto o Sr. Presidente interveio para referir o seguinte:—

—-Em relação à afirmação “(...) É do conhecimento público que o executivo

camarário anterior social democrata muito acarinhava a cultura e o património ao

Nordeste, 19 de junho de 2017

Página 4 de 23



ttNbt)

Câmara Municipal do Nordeste

invés do atual executivo que está a deixar tido descaido(..)” o Sr. Presidente

aproveitou para ler parte de um parecer emitido pelo Sr. Arquiteto Soares de Sousa,

datado de 27 de maio de 2014, sobre a obra da Casa João de Meio, o qual já tinha

sido presente á reunião ordinária deste árgão de 24 de junho de 2013, onde é

referido que pouco tempo depois da inauguração do edifício, verificaram-se

deficiências na cobertura, junto aos lanternins, por má compreensão do projeto,

construção e fiscalização da obra. No mesmo parecer é mencionado ainda que a

sua má construção e incompetente fiscalização técnica, veio produzir as

consequências penalizadoras que se conhecem. Disse também se o edifício em

questão é um património tão valioso porque razão o anterior executivo, do qual o

Sr. Vereador Rogério Frias fazia parte tinha alterado sem consentimento do

projetista, a caixilharia de madeira, substituindo-a por alumínios? — —

---Ainda sobre património leu ainda alguns excertos do artigo do Dr. Eduardo

Medeiros publicado no Correio dos Açores em agosto de 2015 que se transcrevem

..) a Ermida da Senhora do Pronto da minha terra natal, que conheço desde a
infância e que visito com regularidade, embora menos desde que a ampliaram e a

delapidaram no seu mais apreciado património(..)” “(. . .)Eu próprio indignado com

as obras e principalmente com a retirada do púlpito, que considerei um atentado, e

das pias de água benta(...)”.— — —-------------------—------------- —

-—Também sobre o mesmo assunto leu um parágrafo do oficio do Eng.° Tavares

Vieira, de 8 de abril de 2013, em relação ao Caminho do Tosquiado na Lomba da

Pedreira, que a seguir se transcreve: “Pelo email de 04/04/20 13, chamamos à

atenção da Câmara Municipal para o facto das sucessivas derrocadas e

deslizamentos neste caminho, especialmente dos taludes em aterro executados

numa empreitada anterior terem danificado valetas já executadas pelo empreiteiro,

deixando-as suspensas em vários troços. Resulta também o entupimento com

pedras de maior dimensão das caixas de entrada de águas pluviais executadas no

âmbito desta empreitada. Alertamos para o risco de derrocadas e deslizamentos é

constante o que pode vir até causar algum tipo de dano às moradias localizadas

naquele local (mais junto ao mar), assim como à população que esteja no locaL

Efetuamos também uma chamada de atenção em relação aos efe itos dos trabalhos

de desmatação, corte de vegetação e limpeza geral dos taludes que se verifica no
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— —--—-------------- — —

---Ou seja, afinal quem não respeitava o património municipal de acordo com estas

comunicações era o anterior executivo eleito pelo PSD e no qual o Vereador

Rogério Frias fazia parte e tinha o pelouro das obras.- —----—-

---No que concerne à afirmação “que a comunicação social continua a falar mal do

concelho do Nordeste”, o Sr. Presidente disse não ser verdade, tendo mostrado

algumas noticias a contrapor a referida afirmação, nomeadamente sobre: Galardão

de qualidade de água; Redução da divida em mais de 6 milhões em três anos;

Nordeste foi o 3.° Município que consegui reduzir mais divida, Duas mil pessoas na

prova do Drag Race no Nordeste; Inauguração dos Pisos dos Polidesportivos da

Salga, Achadinha e Algarvia; Inauguração do Recreio da Lomba da Fazenda;

Construção da Capela Funerária da Salga, Espaço Jovem Santo António;

Reabilitação da Escola do 1.° Ciclo da Pedreira; Índice da Transparência; Ml baixa

no Nordeste; Vacinação rotavírus; Teleassistência/Telealarme; Fórum da Saúde;

PrioloCup. ---- — — —---------------—

—Terminou dizendo que “falar mal é muito barato”, o que custa é fazer as obras e

ações que marquem gerações, se o Município tivesse dinheiro e não tivesse a

obrigação de cumprir com os compromissos bancários fazia muito mais e melhor.---

---Após as referidas intervenções a Câmara deliberou, por maioria rejeitar o

presente Voto de Protesto: — —---— —-— —

---Votaram contra o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Dutra Borges -

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

MendonçadeSousa.---------——---——— — —-----—-----—-----——

---Por se ter verificado empate na votação o Sr. Presidente da Câmara usou do voto

de qualidade nos termos do n.° 2 do artigo 54.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro.-——--— ——--— —----— — _____~_ —

—-PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL À LOJA

FOLHA DE MILHO — — — —

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: — —

—-“A Loja de Artesanato Folha de Milho é uma referência na freguesia da Salga e
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no concelho do Nordeste.-~-—-~-—

---A Sra. Tibéria Maria Correia, a artesã e proprietária, fez do artesanato o seu

modo de viver, há quase 4 décadas, sendo das primeiras artesãs a conseguir que

as bonecas de folha de milho se tornassem um produto típico dos Açores. Na

freguesia da Salga tem o seu atelier, onde o visitante pode ver o trabalho

artesanal e adquirir as bonecas, assim como chapéus de junco e pequenas figuras

e flores em folha de milho, miolo de figueira e em escama de peixe.

---Além das bonecas de diferentes formas e tamanhos, esta família produz

presépios em folha de milho, colares, anéis, brincos, porta-chaves, ímanes para

frigoríficos, chapéus e quadros com flores, entre outros artigos que são

comercializados em várias lojas nos Açores, Madeira e Portugal continental.

-—Iniciou a atividade de artesã com flores de penas de galinha, bonecas de trapo e

mais tarde as de folha de milho, conta com o apoio de três filhos e já participou em

várias feiras, não só em 5. Miguel como no Continente Português, Estados Unidos

da América, Canadá Itália e Espanha, oportunidades únicas não só de promoção,

comercialização dos seus produtos, como também de divulgação do Concelho do

Nordeste.—--- ——-- —------ — — — —

---Considerando a importância da Folha de Milho na valorização do artesanato e na

promoção, desenvolvimento económico e turístico do Concelho. —

---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 prestigio 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 que a Loja de Artesanato Folha de Milho tem contribuído para a

promoção e valorização das potencialidades do artesanato e do desenvolvimento

económico e turístico do Concelho, proponho que lhe seja atribuída a MEDALHA

DE MÉRITO MUNICIPAL pelo reconhecimento da ação desenvolvida ao longo de

38anosdeexistência — — —-— — —

---Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene
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comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 17 de julho, na

Praça da República’. — — — —---------

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

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

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

HERCULANO CABRAL DUTRA — —----------—- —----------—

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

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

---“Herculano Cabral Dutra, nasceu na freguesia de Nordestinho, nomeadamente no

então lugar da Algarvia, a 15 de julho de 1945, onde residia, era casado com
Vicência Maria Amaral Pacheco Dutra, onde teve dois filhos: Delia Pacheco Dutra e

António José Pacheco Dutra e 4 netos.-- —-—-----— — —

—Q Sr. Herculano Cabral Dutra conhecido comerciante e empresário foi também

Presidente da Junta de Freguesia de Algarvia durante 2 mandatos, e secretário da

então Junta de Freguesia de Nordestinho durante 16 anos.— — —-------

—Importante dinamizador da sua freguesia, onde pugnou de forma intransigente

pela mesma, sempre quis uma Algarvia bonita e asseada, não descurando a parte

sociaL —— — —-----— ———-_-----—_--_

---Foi também um acérrimo defensor e lutador pelo êxito da Filarmónica Estrela do

Oriente, onde assumiu a respetiva direção durante 6 anos.---—------——

---Na freguesia pertencia aos respetivos movimentos religiosos e foi mestre do

rancho de romeiros da sua localidade durante 15 anos. —--—--—

—-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
—------—-—----— — —

—-Considerando o papel relevante do Sr Herculano Cabral Dutra na melhoria das

condições de vida da população e de um modo especial da freguesia, proponho
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que lhe seja atribuida a título póstumo a MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL---—--

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

comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 17 de julho, na

Praça da República.”------------- —---------— —-----------

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

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

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

FERNANDO REBELO DE SOUSA — —---- ——------ —

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

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

—-“João Fernando Rebelo de Sousa, nasceu a 16 de maio de 1947, na freguesia da

Achada, neste concelho, onde reside, sendo casado com Albertina Maria Cabral

Dias Sousa com quem tem 4 filhas: Sónia Margarida Dias Sousa Torres, Ana Isabel

Dias Sousa Raposo Andreia Dias Sousa Carvalho e Fernanda Dias Sousa e 5

netos. —------------—----- — — —

—-Cantador há 54 anos, tendo aprendido a referida arte com o seu tio Manuel

Francisco de Sousa quando tinha apenas 14 anos de idade.—————

---A sua primeira cantoria fora do concelho teve lugar no Solar do Espirito Santo na

freguesia dos Arrifes, concelho de Ponta Delgada, onde cantou com António

Fernando Furtado Soares seu conterrâneo. —————————

—-Na sua longa atividade de cantador percorreu a ilha de São Miguel, Santa Maria,

Pico e São Jorge divulgando não só a cultura popular, como também o Concelho do

Nordeste, onde teve a oportunidade de cantar com alguns cantadores de renome

dosAçores.---- ————--———--— — ————- —--—

—-Considerando que as cantorias são uma forma de expressão popular, muito

característica do meio rural, onde reúne em muitos eventos vários apreciadores

desta arte, tendo o Sr. João Fernando Sousa contribuído para ajudar a manter esta

tradição secular no Concelho do Nordeste. —-— —---—

---Considerando que este cantador nordestense também já foi distinguido pela

Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores.——- —----

—-Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções
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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 que a ação do cantador João Fernando Rebelo de Sousa tem

contribuído significativamente para o desenvolvimento da cultura popular açoriana e

para o engrandecimento cultural do concelho de Nordeste, proponho que lhe seja

atribuída a MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL pelo reconhecimento da ação

desenvolvida ao longo de mais meio século de vida.— — —--------—------

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

comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 17 de julho, na

PraçadaRepública”.-------------------- — — —------------—

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

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

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

ALEXANDRE GARCIA RODRIGUES —----—----—

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

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

—-“O atleta Alexandre Garcia Duarte, nasceu a 7 de abril de 1994, na freguesia de

Lomba da Fazenda, filho de Luís Jorge Raposo Rodrigues e Maria Natália

Casadouro Garcia e irmão de Valter Garcia Rodrigues. ----—-----—— —

---O Alexandre frequentou a escola primária da Lomba da Cruz e a Escola Básica e

Secundária de Nordeste, onde conclui o 3.° ciclo, encontra-se atualmente a

frequentar a Amizade 2000 - Associação de Apoio aos Deficientes Inadaptados do

Nordeste. —--——-- — — —----—

—-No passado dia 29 de abril do corrente ano, o atleta Alexandre Garcia Rodrigues,

pertencente ao núcleo de Atletismo Adaptado da Associação Nordeste Jovem, fez-

se representar no Campeonato Nacional de Desporto Adaptado de Ar Livre, que

teve lugar no Luso, distrito de Aveiro, tendo arrecadado o 2.° lugar neste
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campeonato nacional, na prova de 1500 metros marcha, com o tempo de 8 minutos

34 segundos e 38 centésimos.--—-—--- — — —---— —

---Ainda no corrente ano, mais propriamente no dia 4 de fevereiro o atleta sagrou-se

o primeiro campeão nacional do Nordeste com a conquista do 1.° lugar no

campeonato Nacional de Desporto Adaptado de Pista Coberta, nos 800 metros

marcha. —--- — — — —------ — —

—No ano de 2016 obteve o recorde nacional nos 1500m marcha. ——-

—-É de salientar ainda, as metas de excelência alcançadas, dignificando os valores

do desporto e colocando o Nordeste como uma referência no panorama do

atletismo nacional. —---- —--------------------—----——

---Considerando que nos termos do artigo 139 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 que o Alexandre Garcia Rodrigues tem dignificado os valores do

desporto e colocado o Nordeste como uma referência no panorama do atletismo

nacionaL —-- — —----- — — —

—-Pela dedicação e pela sua relevante contribuição na área do desporto adaptado,

proponho que seja atribuído a Alexandre Garcia Rodrigues a MEDAI.HA DE

MÉRITO MUNICIPAL como forma de reconhecimento pelos excelentes resultados

alcançados. —--—--— — — — —

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

comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 17 de julho na

Praça da República”.—---—-— — — ———-- —

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

aprovar a presente proposta.— —-— — — —
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---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A MARIA

DELURDESFERNANDES — — —

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

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

—“Maria de Lurdes Femandes nasceu na Vila do Nordeste em 1927. Casou aos 29

anos, sendo o marido, Manuel Barbosa de Frias, também da sede do concelho.

Teve quatro filhos, Maria Manuela, Maria da Conceição e Luis Carlos Femandes,

tendo falecido um dos filhos ainda na infância.—--------------- —------

—Durante 26 anos trabalhou como cozinheira na então Escola Preparatória do

Nordeste. Começou pela escola nas antigas instalações da PSP, passando depois

para a Casa do Trabalho e por fim para o atual edifício da secundária.—

---Ao longo de toda a vida prestou apoio a instituições, à igreja, a congregações,

mordomias e comissões de festa, sendo sempre a cozinheira requisitada para a

confeção das refeições, ajuda que ainda hoje esporadicamente mantém, apesar da

sua avançada idade.--— —-----------—--— —----------- —--------

---De realçar o seu apoio a diversas causas sociais, destacando-se a sua

colaboração assídua nas iniciativas da LIAM — Liga Intensificadora da Ação

Missionária, na angariação de fundos para as missões e ainda famílias carenciadas

do concelho, estando igualmente também sempre disponível para qualquer

cidadão.— —-------- —------—---- —---------------------------_

---Maria de Lurdes Fernandes foi também mulher ativa nos cortejos etnográficos

que durante anos se realizaram na Vila do Nordeste, destacando-se sempre o carro

da Grota da Bravo. Decorava-os e integrava-os e ainda escrevia as quadras para

as cantorias, versos que ainda guarda de recordação.-—

---É mulher de amor extremoso pela sua família e de uma forma especial pelos

netos e bisnetos.--——--— —----— —

-—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
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desporto.--— —--—- — — — — — —

---Considerando o papel relevante da Sra. Maria de Lurdes Fernandes pela forma

empenhada e desprendida com que tem contribuído para a comunidade

nordestense no apoio às instituições sociais e cultuais do Nordeste, proponho que

lhe seja atribuída a MEDAIHA DE MÉRITO MUNICIPAI, pelo reconhecimento e

contributo desta cidadã para com as instituições locais. — —

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

comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 17 de julho, na

Praçada República”. —----- —----------— — —

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

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

---GRUPO MOTARD’S NORDESTE - AGRADECIMENTO-----— —

---Presente uma carta, datada de trinta de maio findo, do Grupo de Motard’s de

Nordeste, agradecendo o apoio da Câmara Municipal na cedência dos emblemas

com o respetivo Iogotipo.—-———---— — — —

—-A Camara tomou conhecimento. — — — —-----

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE - AGRADECIMENTO-------

-—Presente um email, datado de dez de junho corrente, da Santa da Misericórdia de

Nordeste, agradecendo muito reconhecidamente a prestimosa contribuição desta

Câmara Municipal no IV Simpósio promovido por aquela instituição.——-——

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

---FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES - AGRADECIMENTO - -

---Presente um carta, datada de maio findo, da Fundação Mário Soares,

agradecendo o voto de pesar em homenagem a Mário Soares, aprovado por este

executivo. —---—----— — — — — —

—-A Câmara tomou conhecimento. — — —

—-ASSEMBLEIA DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE NORDESTE —

INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA AUTARQUIA —
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—Presente uma carta datada, de trinta e um de maio findo, da Escola Básica e

Secundária de Nordeste, solicitando a indicação do representante desta Câmara

Municipal na Assembleia de Escola para o ano letivo 2017/2018, em conformidade

com o estipulado no n.° 3 do artigo 57.° do Decreto Legislativo Regional n.°

13/2013/A de 30 de agosto.--——------ — —---- —-----------

---A Câmara deliberou, por unanimidade designar o Sr. Vice-Presidente da Câmara,

Milton Borges Pacheco Mendonça para representar a Câmara Municipal na referida

Assembleia de Escola. —---- — — —----- —

---INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE — RESULTADO DA DILIGÊNCIA

INSTRUTORA —-------- —---— — —----—

---Presente o oficio número cento e trinta e sete, de seis de junho corrente, da

Inspeção Regional do Ambiente, enviando o resultado da diligência instrutória

relativamente ao auto de noticia levantado pela GNR a esta Câmara Municipal

sobre algumas irregularidades identificadas no Parque de Máquinas. —------

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

---TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PONTA DELGADA - AÇÃO

ADMINISTRATIVA —-------— —-----— — — — —-

-—Presente uma citação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada

notificando este Municipio para no prazo de 30 dias contestar a ação que lhe foi

intentada pela Empresa Transporte Rodoviário de Mercadorias de Andrade e

Esposa, Lda. relativamente a um acidente de viação ocorrido no dia onze de março

do corrente ano, no caminho da Lomba D’Além, em São Pedro de Nordestinho.——

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

-—NORDESTE ATIVO E.M.S.A - 2? REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DE

—-Presente o ofício número mil e trinta e nove, de um de junho corrente, da

Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo o documento referenciado em epígrafe, em

cumprimento do disposto na alínea a), no n,° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012 de
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3ldeagosto. -~-—----—-—-——---——---—-

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

—-FAM — FUNDO DE APOIO MUNICIPAL — CAPITAL DO FUNDO DE APOIO

MUNICIPAL —------ —---- — —----——--

---Presente o ofício número dois, de trinta e um de maio findo, do Fundo de Apoio

Municipal, informando que nos termos do n° 1 do artigo 19.° da Lei n.° 53/2014, de

25 de agosto, a realização do capital do Fundo de Apoio Municipal efetua-se nos

meses de junho e dezembro de cada ano. —-----—---------- —

---Assim, face ao estipulado informa que a primeira tranche deverá ser paga

durante o mês de junho.— —--—---—---- —----------—----—-----—--

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

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - APRECIAÇÃO TÉCNICA

DAS REVISÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2017------------

—-Presente o oficio número oitocentos e vinte sete, de trinta e um de maio findo da

Direção-Geral das Autarquias Locais, enviando a apreciação técnica dos

documentos referenciados em epigrafe, em cumprimento do disposto na alínea b),

do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.° 43/2012 de 28 de agosto. —------—--— —-

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

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — PEDIDO DE APOIO

—Presente um email datado de um de junho corrente, da Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste solicitando um apoio para a participação da Casa de

Trabalho na Feira Internacional de Artesanato que se realiza de vinte e três de

junho a dois de julho próximos, em Lisboa tendo em vista a divulgação dos

produtos manufaturados naquela instituição, bem como promover a marca Açores e

o selo Cores. —---- —----

---A Câmara deliberou, por unanimidade conceder um apoio equivalente ao

pagamento de duas passagens aéreas para Lisboa, no regime de ida e volta, em

classe económica, o qual será pago mediante a apresentação dos comprovativos

da despesa, bem como dos cartões de embarque — —
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—-A Sra. Vereadora Sara Sousa não participou na votação do presente assunto por

se encontrar impedida, nos ternos do disposto no artigo 69 °, n.° 1, alínea f) e

artigo 70.° do Decreto- Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, nomeadamente por ser

secretária-geral da referida instituição.-— —---- — —-----—--

—-No momento da discussão e votação do presente assunto, a Sra. Vereadora

ausentou-se da sala, conforme preceitua o artigo 55°, n.° 6 da Lei n.° 75/201 3, de

l2desetembro.-----------------------------------—----—— —------——---------—

-—PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DO NORDESTE E A

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO

NORDESTE—-— —---------————— ——--- —-

—-Presente o protocolo referenciado em epígrafe, o qual define as regras de

colaboração entre ambas as entidades, nomeadamente, limpeza e higiene das vias

municipais do concelho, transporte, apoio técnico e socorro de cidadãos durante

eventos culturais e festividades sobre a responsabilidade e o apoio do Município,

proteção e segurança dos banhistas durante a época balnear no concelho, apoio na

higiene e segurança dos espaços públicos das zonas balneares do concelho, apoio

logístico no desenvolvimento social e cultural do concelho e a proteção de tradições

e costumes Iocais.———------ — ———---—--———— ——-— —

—-Sobre o assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que as nossas zonas

balneares não possuem os requisitos exigidos para obtenção da bandeira azul, pelo

que não se tornava obrigatório a existência de nadadores salvadores nas mesmas,

tendo a autarquia optado por colocar vigilantes, afetando um bombeiro creditado a

cada uma das zonas balneares. —--—--—-—--— ———----—-——-----—

—-Após esta afirmação, o Sr. vereador Rogério Frias referiu que realmente as zonas

balneares deste concelho não reúnem as condições para obtenção da bandeira

azul, conforme determina a Lei. —————---—

—A Câmara depois de analisar o presente protocolo deliberou, aprová-lo, por

unanimidade. — — — —------—— ——-—-

---PROPOSTA — ATRIBUIÇÃO DE APOIOS— — —-
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---Presente a proposta referenciada em epigrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir transcreve- — —

---Consíderando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 330 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

paraomunicípio;—----— — — — —-—- — — — —

---Considerando que foram recebidas 2 candidaturas ao Abrigo do Regulamento de

Apoio à Mobilidade e Intercâmbio Cultural; — ——------—

---Considerando que o referido Regulamento tem como objetivo: -—-—-

-—a) Fomentar a mobilidade e o intercâmbio cultural pela cooperação estreita e

solidária entre os agentes culturais como garantia de solidariedade e de coesão,

determinantes para o futuro do concelho de Nordeste;-------------------——————-----——

—-b) Promover a mobilidade em todo o território nacional, contribuindo, pela

aproximação a vivências e realidades socioculturais diferentes, para aprofundar a

nossa identidade regional; — — —-———————-———-

—-e) Proporcionar condições privilegiadas de aprendizagem não formal dos jovens,

que integram os diversos agentes culturais, o conhecimento das diversas regiões e

a compreensão da sua evolução histórica comporta; ———

—d) Incentivar os agentes culturais para o estabelecimento de intercâmbios,

permitindo deste modo a vivência de realidades socioculturais e económicas

diferentes, fomentando a troca de experiências, hábitos e tradições.---------- —

—-Considerando que as despesas elegíveis no âmbito desta medida são, nos

apoios a projetos de deslocação: —--------— —

—-a) Nos grupos constituídos até 5 participantes — 1 passagem aérea;

-—b) Nos grupos constituídos entre 6 a 10 participantes —2 passagens aéreas; —

—c) Nos grupos constituídos entre 11 a 15 participantes —3 passagens aéreas;—

-—d) Nos grupos constituídos entre 16 a 20 participantes —4 passagens aéreas;——-

-—e) Nos grupos constituídos entre 21 a 25 participantes — 5 passagens aéreas;----

—-f) Nos grupos constituídos por 26 ou mais elementos —6 passagens aéreas.

—-Considerando que no âmbito do presente regulamento foram apresentadas 2

candidaturas da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola

Básica e Secundária de Nordeste uma para apoio à Viagem de finalistas e a outra
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para uma Visita de Estudo. —--------—-----— —-----------------------

---O 1.° Projeto de Viagem de Finalistas dos Alunos do 12.° ano da Escola Básica e

Secundária de Nordeste tem como objetivo a aplicação de conhecimentos e

competências adquiridas no espaço escolar, contato e relacionamento social e

cultural com outros alunos e com a comunidade local.— — —----—-

—-Conforme consta da candidatura a deslocação teve lugar de 4 a 11 de abril do

corrente ano e o no de participantes foi de 16, pelo que nos termos do artigo 17.°

do Regulamento de Apoio à Mobilidade tem direito a 4 passagens aéreas.

—--Nos termos, propõe-se um apoio no valor de € 536,00 (quinhentos trinta e seis

euros) correspondente a 4 passagens aéreas para o destino requerido (Lisboa), a

pagar contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e cartão de

embarque);-----—--— — —---— —--—-—---—-—--------------

—-O 2.° Projeto de visita de estudo dos alunos do 9.° ano da Escola Básica e

Secundária de Nordeste no âmbito do Projeto NordesteEduca tem como objetivo o

complemento de conteúdos temáticos lecionados em diversas áreas curriculares

disciplinares.—---——---—-- — — —------—--— —----—

—-Conforme consta da candidatura a deslocação tem lugar de 3 a 7 de julho do

corrente ano e o n.° de participantes é de 24, pelo que nos termos do artigo 17.° do

Regulamento de Apoio à Mobilidade tem direito a 5 passagens aéreas.--———---—-

—-Nos termos, propõe-se um apoio no valor de € 670,00 (seiscentos e setenta

euros) correspondente a 5 passagens aéreas para o destino requerido (Lisboa), a

pagar contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e cartão de

embarque); —----—----—------- —

—O valor global dos apoios propostos é de € 1206,00 (mil duzentos e seis 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 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.——— —-—- — —-— —
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---Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis”.--

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovara presente proposta.

---SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS - INFORMAÇÃOIDESIGNAÇÃO DA

COMISSÃO DE VISTORIAS — — —

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Coordenadora da

Secção de Taxas e Licenças, cujo conteúdo a seguir se transcreve:----------

---“Nos termos do artigo 65.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de dezembro

na sua atual redação (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), as vistorias

são efetuadas por uma comissão composta, no mínimo, por três técnicos, a

designar pela câmara municipal, dos quais pelo menos dois devem ter habilitação

legal para ser autor de projeto, correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o

regime de qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e

subscrição de projetos. — — —-— —---—-----

—-A Comissão de vistorias era composta pelo Eng.° Miguel Pereira, a Arqa Mafalda

Vicente e o Fiscal Artur Meio, mas, atualmente, o Eng. Miguel Pereira já não presta

serviço para esta edilidade, a Arqa Mafalda Vicente encontra-se de atestado médico

e o Fiscal Artur Meio já não exerce funções de Fiscal Municipal.--—

---Neste momento, estão a prestar serviços o Engenheiro Roberto João Andrade

Aguiar, a Arquiteta Liliana Maria Andrade Ferreira e na Fiscalização Municipal, o

Fiscal Procópio José Pacheco Dutra. — — —---—--—

—Face ao exposto, e dado que esta competência é da Câmara Municipal, deverá

V. Exa. proferir despacho, no sentido da presente informação ser enviada á próxima

reunião de câmara para deliberar a designação dos 3 técnicos que irão pertencer à

comissão de vistorias. — — —

---À superior consideração de V. Exa”. — — — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade designar o Eng.° Roberto João Andrade

Aguiar, a Arquiteta Liliana Maria Andrade Ferreira e o Fiscal Municipal Procápio

José Pacheco Dutra para constituir a comissão de vistorias a que se refere o n.° 2

do artigo 65.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro--— —--—
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---HERDEIROS DE JAYME REZENDES TEIXEIRA E MARIA NATÁLIA DE

AMARAL - PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE —

---Presente um requerimento apresentado por Judite Teodoro, com morada

profissional na Rua Sousa e Silva, n O 22/24, freguesia da Matriz, concelho da

Ribeira Grande, na qualidade de procuradora de Márcia Maria Amaral Teixeira de

Frias, Lina Maria Amaral Teixeira Ferreira, Maria Filomena de Amaral Teixeira

Frias, e por Maria Guiomar Moniz Teixeira, residente na Rua Alice Moderno,

freguesia de São Pedro, concelho de Ponta Delgada, na qualidade de procuradora

de Vanessa de Fátima Teixeira Pacheco, solicitando nos termos no disposto no

artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.°

64/2003, de 23 de agosto, parecer sobre a constituição de compropriedade dos

seguintes prédios:—---- —------ — —-------- — —

---1. Prédio rústico com a área de 2.787 m2, sito na rua Direita, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com João José Cordeiro,

sul com Manuel Pacheco, nascente com Caminho e poente com Regueira, inscrito

na matriz predial rústica sob o artigo 905 e descrito na Conservatória do Registo

Predial de Nordeste sob o número 1406/Achadinha;—----— — —

-—2. Prédio rústico com a área de 2.089 m2, sito no Columbreiro, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Manuel Furtado

Pereia, sul com José Medeiros Carasoula, nascente com Caminho e poente com

Grota, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1033 e descrito na

Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 291/Achadinha;-—--—---

---3. Prédio rústico com a área de 2.090 m2, sito no Arrendamento, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Herdeiros de Padre

Manuel Inácio de Medeiros, sul com José Jacinto de Amaral, nascente com

Francisco de Rezendes e poente com Caminho, inscrito na matriz predial rústica

sob o artigo 1237 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o

número 1407/Achadinha; —------———--------— — — —

---4. Prédio rústico com a área de 2.090 m2, sito no Arrendamento, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com João Jacinto de

Amaral, sul Jacinto Pacheco de Amaral, nascente com Francisco de Rezendes e

Nordeste, 19 de junho de 2017

Página 20 de 23



Câmara Municipal do Nordeste

poente com Caminho, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1238 e descrito

na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 1408/Achadinha;----

-—5. Prédio rústico com a área de 2.090 m2, sito no Chá dos Moios, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Jacinto Pacheco de

Amaral, sul com Genoveva de Rezendes, nascente com Ribeira e poente com

Caminho, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1250 e descrito na

Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 1409/Achadinha;——

---6. Prédio rústico com a área de 1.741 m2, sito no Arrendamento, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Francisco de

Andrade, sul com Manuel Rezendes Cipriano, nascente com Ribeira e poente com

Herdeiros de António Jacinto, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1442 e

descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número

1410/Achadinha; ———--------—- ——-- —-----—

—-7. Prédio rústico com a área de 4.181 m2, sito nas Fontinhas, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste que confronta a norte com Canada, sul com

José Francisco Correia, nascente com Servidão e poente com José Pacheco,

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1552 e descrito na Conservatória do

Registo Predial de Nordeste sob o número 141 llAchadinha;-—---———-—

—-8. Prédio rústico com a área de 4.179 m2, sito no Chá dos Moios, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Júlio de Sousa

Macedo, sul com António Soares de Amaral, nascente com Caminho e poente com

João Furtado Matias, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1752 e descrito

na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 141 2/Achadinha;——

—-9. Prédio rústico com a área de 6.969 m2, sito na Roça de Alves, freguesia da

Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte e nascente com Caminho,

sul com José Pacheco Bicudo, e poente com Ribeira, inscrito na matriz predial

rústica sob o artigo 75 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste

sob o número 342/Achadinha; —--—---— — — — —-

—-São coproprietários dos referidos prédios, Mércia Maria Amaral Teixeira de Frias,

casada com António Mariano Correia de Frias, no regime imperativo de separação

de bens, Lina Maria Amaral Teixeira Ferreira, casada sob o regime da comunhão

geral com António José Resendes Ferreira, Maria Filomena de Amaral Teixeira
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Frias, casada sob o regime da comunhão geral com João Manuel de MeIo Moniz de

Frias e Vanessa de Fátima Teixeira Pacheco, solteira.-——— — — —-

---Os prédios ficarão em regime de compropriedade numa proporção de 1/4 para

cada um dos coproprietários acima identificados:—----——---- —

---A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na informação da Sra. Arquiteta

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade dos prédios acima

identificados, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente

os mesmos.— —-— —------------------------- —

---COMUNICAÇÃO DA CELEBRAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE

AQUISIÇÃO SE SERVIÇOS — —---- — — —---—

---Presente a comunicação referenciada em epígrafe, em cumprimento do disposto

nos n.°s 4 e 12 do artigo 49 ° da Lei n.° 42/2016 de 28 de dezembro, que aprovou a

Lei no Orçamento do Estado para 2017. ——----— — —--------

—-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: — —

-—Foi aprovada a 9Y alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de €

121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos euros), bem como das Grandes

Opções do Plano, no valor de € 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros).------—--------—

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

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

-—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia treze de junho

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

—-Operações Orçamentais - € 1.747.379,41 (um milhão setecentos quarenta e sete

mil trezentos setenta e nove euros e quarenta e um cêntimos); —

—-Operações não Orçamentais - € 35.430,60 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta

euros e sessenta cêntimos). — — — —-— —
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---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas foi declarado em nome da

Leí encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a presente ata que

vaí ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Mana de Deus Pacheco de Meio

Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.-------- — —

L
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