
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°32

---Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco Mendonça Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.-

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

Deus Pacheco de MeIo Franco. —----—-

—-Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------------ — —

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia nove de dezembro corrente, a

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

— — — ANTESDAORDEMDODIÂ—— — —-

---O 5r. Vice-Presidente, Milton Mendonça, pediu a palavra para referir e registar o

momento quase único que teve lugar recentemente neste Concelho, nomeadamente

a conferência “Autonomia no Concelho do Nordeste” deixando uma palavra de

apreço aos intervenientes na mesma, Srs. deputados Renata Correia Botelho e José

Andrade, cujos temas apresentados foram de agrado de todos os presentes, fazendo

votos que eventos idênticos se repitam no futuro, considerando que se debatem

assuntos de muito interesse e de grande importância para o Nordeste. —-

---Sobre o assunto, o Sr. Presidente da Câmara manifestou igualmente a sua

satisfação, lamentando a ausência de alguns presidentes de juntas do nosso

concelho neste acontecimento de verdadeiro simbolismo de democracia. Lamentou

ainda que, enquanto deputado que exerceu durante 5 anos, o executivo de então

nunca o tenha convidado para exercer a sua representatividade Regional em eventos

como o referido, sendo portanto de salientar esta nova forma de estar na democracia
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local, convidando dois deputados de dois partidos com assento na nossa casa da

Autonomia.

---Por fim, o Sr. Presidente da Câmara, congratulou-se pelo resultado divulgado pelo

INE em relação às contas dos Açores, onde se regista alguma retoma econômica, ao

invés do que se verifica noutras regiões, dizendo que esta situação era motivo de

grandesatisfação.

ORDEM DO DIA

---BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES — MODIFICAÇÃO DA TAXA DE

JURO/CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.° ODS 0770001557

---Na sequência da solicitação do Sr. Vereador Rogério Frias, foi presente a carta

datada de cinco de maio do corrente ano, do Banco Esprito Santo dos Açores

informando que irá procederá alteração das atuais condições aplicáveis ao contrato

de financiamento referenciado em epígrafe, passando o spread aplicável a ser de

6,000%, mantendo-se em vigor todas as demais condições contratuais anteriormente

estabelecidas.

---A Câmara tomou conhecimento.

---ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA ESCOLA BÁSICA E

SECUNDÁRIA DE NORDESTE — ELEIÇAO DOS NOVOS CORPOS GERENTES----

---Presente o ofício número oito, de vinte e oito de novembro findo, informando a

composição da lista dos novos corpos gerentes eleitos no dia vinte e dois de outubro

último.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade congratular os novos

corpos gerentes, fazendo votos de que os mesmos sejam capazes de colocar

sempre os interesses da Associação em primeiro lugar, ou seja o interesse público

em detrimento do interesse individual.

---VETERANOS DO SPORT CLUBE IDEAL — AGRADECIMENTO / RECEÇÃO AO

CAMACHA FUTEBOL CLUBE
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---Presente uma carta da Direção do Sporting Clube Ideal, agradecendo o apoio

manifestado na receção que foi proporcionada aos Veteranos da Camacha Futebol

Clube da Ilha da Madeira, aquando da sua deslocação a esta IIha.—------

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

-—ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES -

RELATÓRIO!PROGRAMA OPERACIONAL DOS AÇORES 2014 - 2020 E OS

OBJETIVOS DOS MUNICÍPIOS DOS AÇORES—---— —

-—Presente o relatório final do trabalho desenvolvido pela Norma Açores e pela

Logistema, no âmbito da avaliação do Poder Local dos Açores sobre a proposta do

Programa Operacional 2014- 2020. ———————---------

—-A Câmara tomou conhecimento.— — —

-—ELETRICIDADE DOS AÇORES - ACORDO DE EXECUÇÃO 1 ALIMENTAÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE CAMPISMO DA FEIRA E PISCINA

MUNICIPAL DA FOZ DA RIBEIRA DO GUILHERME — —

—-Presente o acordo de execução referenciado em epígrafe, a celebrar entre esta

Câmara Municipal e a Empresa de Eletricidade dos Açores, tendo em vista a

ampliação da rede de Baixa Tensão ao Parque de Campismo da Feira e da Piscina

da Foz da Ribeira do Guilherme, incluindo Ramal de Média Tensão a 30 KV, Posto

de Transformação Cabine Baixa de 160 KVA, Rede de Baixa Tensão com uma

extensão de mil trezentos e cinquenta metros. O Sr Presidente da Câmara referiu

ser este um projeto ambicionado pelos nordestenses há muitos anos, que agora

torna-se possível a sua concretização, graças a esta pareceria com a Empresa de

Eletricidade dos Açores.— — ———— — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente Acordo de Execução ——

---PRESIDENTE DA CÂMARA — PROPOSTA! ATRIBUIÇÃO DA DISTINÇÃO DE

CIDADÃO HONORÁRIO DO CONCELHO DO NORDESTE AO ESCRITOR JOÃO

DEMELO — -. —

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:——---------— — —
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---“João Manuel de Meio Pacheco, mais conhecido por João de Meio, nasceu em

1949 e viveu na freguesia da Achadinha, conceiho de Nordeste, até concluir a

instrução primária. Em finais de 1960, partiu para o continente português, onde

prosseguiu os seus estudos.

---Mobilizado para Angola em 1971, esteve vinte e sete meses na guerra colonial

(1971-1974) como graduado dos serviços mihtares de saúde. Começou,

posteriormente, a frequentar o curso de Filologia Românica da Faculdade de Letras

de Lisboa, altura em que exerceu diversas profissões, nomeadamente, desenhador

urbanístico, colaborador da imprensa cultural, técnico de relações de trabalho num

sindicato, diretor editorial e monitor dos cursos de Literatura Portuguesa e Francesa

na Faculdade que frequentava.

---Concluiu a licenciatura em 1981, altura em que deu início à sua atividade como

professor do ensino secundário. Lecionou, ainda, Escrita Criativa e Teoria da Criação

Literária numa Universidade de Lisboa e foi Conselheiro para os Assuntos Culturais

na Embaixada Portuguesa em Madrid. —

---Pertenceu ao movimento literário de Angra, que se reunia em torno do suplemento

Glacial, a página de letras e arte do jornal “A União”, por onde passaram alguns dos

mais importantes escritores e poetas açorianos da sua geração.

---Como escritor, considera-se sobretudo um ficcionista, tendo-se estreado em 1975

com o livro de contos “Histórias da Resistência”. Quase toda a sua obra de ficção

está marcada por duas experiências fundamentais, a infância e adolescência nos

Açores e a Guerra Colonial, intercaladas por pequenos relatos da vivência no

seminário e da vida em Lisboa, cidade em que reside desde 1967.

---A ruralidade açoriana, com as suas tradições e superstições, deu corpo ao

romance “O Meu Mundo não é deste Reino publicado em 1983. Todavia, foi

com “Gente Feliz com Lágrimas”, 1988, que melhor conseguiu captar a essência da

identidade açoriana, esta, por sua vez, profundamente marcada pela insularidade e

pela emigração.

---Traduzido em Espanha, França, Holanda, Roménia, Alemanha e Hungria, “Gente

Feliz com Lágrimas”foi distinguido com os galardões de Grande Prémio do Romance

e da Novela da Associação Portuguesa de Escritores, Prémio Eça de Queiroz da

Câmara Municipal de Lisboa, Prémio Cristóvão Colombo das Cidades Capitais lbero
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Americanas (Lima, Peru, 1990), Prémio Fernando Namora e Prémio Antena 1 de

Literatura. — —------

-—( ...)‘~João de Meio será sempre o autor de “Gente Feliz com Lágrimas” e estas são
as suas palavras: —------ — — —

-—( ...)“Ouço dizer que outros escritores se confrontaram já com o mesmo fadário:
ver uma obra sua sobrepor-se a todos os livros que tenham escrito ou venham ainda

a escrever. Passei a ser ‘o autor de Gente Feliz com Lágrimas’; depois de ter sido ‘o

açoriano’ e ‘o escritor da guerra colonial’. Se isso significa que afinal sou o que

sempre quis ser — isto é, um escritor português —, tanto melhor. Nunca pretendi ser

um ‘regionalista’, mas alguém com direito à sua visão do tempo e da história, e com

olhosaçorianos’(...)-------- —---- —------ —-------— —-----——---------

—Outras obras literárias fazem parte do reportório de João de Meio, como, por

exemplo, A memória de ver matar e morrer - 1975; Antologia panorâmica do conto

açoriano - 1978; A produção literária açoriana nos últimos lO anos — 1980;

Navegação da Terra — 1980; Há ou não uma literatura açoriana — 1982; Toda e

qualquer escrita — 1982; O meu mundo não é deste reino — 1983; Autópsia de um

mar de rumas — 1984; Entre pássaro e anjo — 1987; Os anos da Guerra — 1988;

Crónica do princípio e da água — 1991; As manhãs rosadas — 1991; Bem

aventuranças — 1992; Dicionário de paixões — 1994; O homem suspenso — 1996;

Açores: O segredo das llhas — 2000; Antologia do conto português — 2002; Literatura

e identidade — Identidade y literatura — 2003; As coisas da alma — 2003; O mar de

Madrid — 2006; O vinho — 200& Luxúria branca e Gabriela — 2009; A divina miséria —

2009; carta a EI-rei Dom Manuel sobre o Achamento do Brasil, adaptada para os

mais novos — 2009, Lugar caído no crepúsculo — 201 4;-------------- —

—Considerando o percurso profissional de João de Meio, propõe-se que, ao abrigo

do disposto no artigo 29.° do Regulamento das Distinções Honorificas do Município

do Nordeste, seja atribuído ao escritor João de Meio o título de “Cidadão Honorário

do Concelho do Nordeste”, pelo reconhecimento do seu notável trabalho literário e

ainda pela promoção e divulgação do Concelho do Nordeste e das suas gentes.—-—

---Propõe-se, ainda, que esta distinção seja atribuida na cerimónia de encerramento

dos 500 anos do Concelho do Nordeste”. — — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir ao escritor João de Meio a distinção
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de ‘Cidadão Honorário do Concelho de Nordeste”, pelo contributo ao longo da sua

vida na promoção e prestígio do Nordeste, nunca negando as suas origens.

---De acordo com o artigo 29.° do Regulamento das Distinções Honorificas a

distinção de “Cidadão Honorário do Concelho de Nordeste” tem em vista

homenagear individualidades nacionais ou estrangeiras que se tenham destacado

por serviços distintos e relevantes ao Município, ou aos seus habitantes, ou que

tenham contribuído inequivocamente para a promoção e prestígio do Nordeste.

---“Gente Feliz com Lágrimas” da autoria deste novo cidadão honorário de Nordeste

é um exemplo único de serviço relevante ao Município.

—-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 75/2013 de 12 de setembro.----

---PRESIDENTE DA CÂMARA - PROPOSTA DE SUSPENSÃO TOTAL DO PLANO

DE PORMENOR DE UMA ÁREA DA VILA DE NORDESTE E ESTABELECIMENTO

DE MEDIDAS PREVENTIVAS

---Tendo em vista a prossecução do desenvolvimento sustentável da Vila de

Nordeste, foi presente uma proposta subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara, a qual

tem por finalidade a suspensão total do Plano de Pormenor de uma Área de Vila de

Nordeste, procedendo ao necessário estabelecimento de medidas preventivas e’

consequente revisão daquele plano. Esta intenção prende-se com o facto do Plano

de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste se encontrar manifestamente

desatualizado face à adequação, à evolução do Município de Nordeste, bem como

das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que determinaram a sua

respetiva elaboração.

---Face aos pressupostos acima referidos e à necessidade da sua adequação à

prossecução dos interesses públicos que norteiam a atividade desta Autarquia,

pretende-se rever o referido Plano mediante uma cuidada avaliação das atuais

carências da sede de concelho, que passam pelo enquadramento dos seguintes

objetivos:

---a) Melhoria da qualidade urbana da Vila de Nordeste;

---b) Permitir a realização de operações urbanísticas nos edifícios cuja demolição

está atualmente prevista no Plano de Pormenor, privilegiando as operações de
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reabilitação dos mesmos em oposição à sua demolição; —----

---e) Promover medidas que incentivem a reabilitação urbana; —---

---d) Prever no centro da Víla de Nordeste equipamentos/serviços que promovam

vivências adequadas às necessidades atuais da sede de concelho, nomeadamente: -

---i. Realizar obras de alteração no edifício da Rua António Alves de Oliveira, n.°1 A,

para instalação de um Posto de Turismo, promovendo a reabilitação de um imóvel

com valor arquitetónico significativo e integrando-o num projeto de uso público que

visa desenvolver o Turismo local; —------------------ —

—-ii. Construir um novo Quiosque no Largo do Jogo da Choca que disponha de uma

esplanada e de um miradouro voltado para o mar, para usufruto público e turístico;---

-—iii. Construção de um novo quartel para os Bombeiros Voluntários de Nordeste

numa zona afastada da Escola Básica e Secundária de Nordeste e onde os espaços

envolventes permitam desenvolver diversas atividades, pois o atual edifício não dá

resposta às necessidades dos BVN e da AHBVN; —---—---

---iv. Preservar o abrigo de passageiros e respetiva instalação sanitária existentes

no Largo do Jogo da Choca, por se encontrarem num estado de conservação

razoável e por serem um importante apoio aos serviços de transportes públicos

rodoviários que ali operam;—---—-----—---- — — —

---v. Prever uma localização para instalação de um posto de abastecimento de

combustível, que permita retirar o posto de abastecimento de combustível existente

junto à escola básica da Vila de Nordeste;—— — —----

---e) Desenvolver áreas destinadas à instalação de comércio /serviços e restauração;

---f) Desenvolver áreas destinadas ao usufruto turístico, passando pela instalação do

Posto de Turismo acima referido, bem como pela identificação de locais privilegiados

para a fruição da paisagem e para esplanadas, cafés, restaurantes, etc; —

—-g) Prever intervenções na área onde se situa o Forno de Cal que assegurem a

salvaguarda integral do mesmo e prevejam a reabilitação do imóvel como elemento

significativo do património arquitetónico municipal (não autorizando a sua demolição),

incentivando-se a preservação e recuperação do edifício através da adaptação a

novos usos que permitam um usufruto congruente com vivências contemporâneas —

preservando a identidade do imóvel como peça de reconhecido valor arquitetónico e

patrimonial — e, de preferência, com acesso ao público;---—

Nordeste,19 de dezembro de 2014

Página 7 de 14



a
Câmara Municipal do Nordeste

---h) Reservar uma área para implantação do novo Tribunal de Nordeste, vinculado á

eventual decisão de permanência deste equipamento no concelho;

—-i) Prever uma área para a Biblioteca Municipal, a qual atualmente se encontra

instalada na antiga Escola Primária da Lomba da Cruz e cuja localização não se tem

verificado prática nem eficaz para a população do concelho. —

—-Para esses efeitos, propõe a suspensão total do Plano de Pormenor de uma área

da Vila de Nordeste bem como o consequente estabelecimento de medidas

preventivas, sublinhando-se o seguinte:

---a) Suspensão total das soluções de planeamento urbano representadas na

cartografia do PP-VN;

---b) Suspensão total das normas contidas no Regulamento do PP-VN;

---e) Suspensão total das normas que determinam a demolição do Forno de Cal da

Rua d’Além e do edifício atualmente utilizado como arrecadação da CMN na Rua

António Alves de Oliveira, n.° 1 A.

---Assim, a suspensão incide na totalidade da área do PP-VN e abrange todas as

disposições previstas no PP-VN (incluindo a cartografia e o regulamento).

---O prazo de vigência da suspensão total plano e de aplicação das respetivas

medidas preventivas será de dois anos após publicação em Jornal Oficial, prorrogável

por mais um ano, caducando com a entrada em vigor da revisão do PP-VN.

---Considerando o disposto no n.° 9 do artigo 133.° do RJIGT-A, onde é referido que

a suspensão total do PP-VN “implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas

preventivas”, propõe-se que nas áreas objeto de suspensão vigorem as seguintes

normativas:

---a) Para a realização de operações urbanísticas, públicas ou privadas, aplicar-se-á o

disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE); —

—-b) Nas áreas abrangidas pela suspensão total do PP-VN, o zonamento

corresponderá ao disposto na planta de ordenamento do PDM-N e serão aplicáveis

as normas constantes no PDM-N, sem prejuízo da aplicação das demais normas

legais e regulamentares aplicáveis;

---c) Poderão ser executadas operações urbanísticas avulsas nos edifícios pré-

existentes, desde que promovam a reabilitação urbana dos imóveis em causa;

---d) Poderá proceder-se às obras de alteração do edifício situado na Rua António
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Alves de Oliveira, n.°IA, atualmente utilizado como arrecadação da CMN, para

adaptação a Posto de Turismo de acordo com o programa de ocupação a definir pela

CMN em sede de projeto;— —---- — —

—-e) Nas áreas abrangidas pela suspensão total do PP-VN, a realização de

operações urbanísticas em prédios rústicos ou onde não existam edificações pré-

existentes passíveis de reabilitação urbana só será permitida mediante o

cumprimento cumulativo de algumas condições a verificar previamente aos

procedimentos previstos no RJUE.-—-----—-—--—-- — — — —-

—4) Poderá prever-se intervenções na área onde se situa o Forno de Cal desde que

assegurem a salvaguarda integral do Forno de Cal e prevejam a reabilitação do

imóvel como elemento significativo do património arquitetónico municipal (não

autorizando a sua demolição), incentivando-se a preservação e recuperação do

edifício através da adaptação a novos usos que permitam um usufruto congruente

com vivências contemporâneas — preservando a identidade do imóvel como peça de

reconhecido valor arquitetónico e patrimonial — e, de preferência, com acesso ao

público.--—----- — —------—---—--— —-—- —-----—--

—-Importa referir que a suspensão total do PP-VN e o estabelecimento de medidas

preventivas não suspendem as servidões e restrições de utilidade pública em vigor

na respetiva área.— — —--~ ———— —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia

Municipal a presente proposta de Suspensão Total do Plano de Pormenor de uma

Área da Vila de Nordeste nos termos do disposto na alínea b), do n.° 2 do artigo

133.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo

Decreto Legislativo Regional n.° 35/2012/A, de 16 de agosto. — —

-—REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO

MUNICÍPIO DO NORDESTE—-— — — —

—-Presente o ofício número trinta e cinco, de cinco de dezembro corrente, da

Assembleia Municipal de Nordeste, enviando o Regulamento do Conselho Municipal

de Segurança, aprovado na sessão ordinária daquele órgão do dia dois de dezembro

corrente. — — —------ — —--— —
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---A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o referido regulamento e

remetê-lo ao Conselho Municipal de Segurança, para efeitos de parecer.

---AMÉRICO MONIZ TAVARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE ALTERAÇÃO

DO NÚMERO DE COMPROPRIETÁRIOS 1 ARTIGO 70 (RÚSTICO) DA

FREGUESIA DE ACHADINHA

---Presente um requerimento apresentado por Américo Moniz Tavares, residente na

Rua Direita, n.° 51, freguesia da Achadinha, Concelho do Nordeste, 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 alteração do

número de comproprietários do prédio rústico, com a área de 13.240 m2, sito à Chã

da Cancela, freguesia da Achadinha, Concelho de Nordeste, que confronta a norte

com Jacinto Pacheco D’Amaral, sul com Manuel Bento Pacheco, nascente com

Caminho e poente com Ribeira, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de

Achadinha sob o artigo 870 e descrito na Conservatória do Registo Predial de

Nordestesobonúmerosl5.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de: 1/24 para

Cipriano José Franco Tavares e Emesto Luis Pacheco Tavares; % para Cipriano

José Franco Tavares, Ernesto Luís Pacheco Tavares e Maria da Trindade Pacheco;

2/3 para Jorge Meio Garcia.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à alteração do número de comproprietários

do prédio acima identificado, considerando que os mesmos não pretendem dividir

fisicamenteoimóveL
!_~~Mais deliberou, por unanimidade, 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.

---ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO NORDESTE — LISTA FINAL DE

PROPOSTAS A SUBMETER A VOTAÇÃO

---Presente um informação da Técnica Superior do Gabinete de Ação Social,

Anabela Medeiros, informando que após análise técnica das propostas apresentadas
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no âmbito do Orçamento Participativo de Nordeste, foi elaborada para efeitos de

divulgação a lista provisória das propostas admitidas, para apresentação de

eventuais recursos, no prazo de dez dias, conforme determina o n.° 4 do artigo 14.°

do Regulamento do Orçamento Participativo de Nordeste.

---A Câmara, deliberou por unanimidade submeter a votação pública as referidas

propostas aprovadas pela Comissão da Análise Técnica. —-------

---ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXECIONAL A INDIVIDUOS E AGREGADOS

FAMILIARES EM SITUAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÓMICA — — —

---Presente uma informação, subscrita pela Técnica Superior do Gabinete de Ação

Social, Anabela Medeiros, relativa à análise da Candidatura apresentada pelo Sr.

Nuno André Sousa Tavares, ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoio

Excecional a Indivíduos e Agregados Familiares em situação de Carência

Económica. —------- — —-—--- —--—— — — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar o Despacho do Sr. Presidente da

Câmara relativo à atribuição do apoio concedido ao referido requerente, no valor de €

487,14 (quatrocentos oitenta e sete euros e catorze cêntimos), destinado ao

pagamento dos valores em divida para com o vendedor ambulante de pão e

mercearia local. —--------—---— — — — —

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÃMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:—-—-----—- — —

---Emissão de Parecer Prévio e Genérico Vinculativo e Favorável-—-—

---Foram emitidos os seguintes pareceres prévios e genéricos vinculativos e

favoráveis relativamente às seguintes prestações de serviços:---—---- —

—-Reparação da viatura da marca Citroen Berlingo, adjudicada a João Pavão —

Sociedade Unipessoal, Lda pelo valor de € 100,00 (cem euros), ao qual acresce o

IVA à taxa legal em vigor; — — — — —

—-Seguro de Peças de Arte Sacra, adjudicado à Companhia de Seguros

Tranquilidade, pelo valor de € 174, 98 (cento e setenta e quatro euros e noventa e

oito cêntimos); — — —--------—
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---Sonorização do artista Tony Silveira Band e da Peça de Teatro o “ Doido e a

Morte”, adjudicada à Empresa NORPROSOM de Leonor da Conceição Medeiros

Simão, no valor de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), ao qual acresce o IVA à taxa

legal em vigor;

---Produção do Concerto com o artista Tony Silveira Band, adjudicada à Empresa

SOFESTAS — Animação Turística, Produção de Eventos e Restauração, Lda, pelo

valor de € 2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco euros), ao qual acresce o IVA à taxa

legal em vigor;

---Reinspecção da viatura pesada de mercadorias com a matricula 38-AS-38,

adjudicada à Centrovia, Lda pelo valor de € 22,13 (vinte e dois euros e treze

cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Fornecimento de um jantar no âmbito da Atividade Reflexão dos 500 Anos “ A

Igreja e a Comunidade”, adjudicado à Tumor — Turismo do Nordeste, Lda, pelo valor

de €271,19 (duzentos e setenta e um euros e dezanove cêntimos), ao qual acresce

olVAàtaxalegalemvigor;

---Regularização dos faróis da viatura pesada da marca Mercedes com a matricula

38-AS-38, adjudicada à Oficina António Vieira & Lopes, Lda, pelo valor de € 29,22

(vinte e nove euros e vinte e dois cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em

vigor;

---Alojamento de dois oradores para a conferência sobre o tema “Turismo e Futuro

do Concelho do Nordeste, adjudicado a Tradicampo, Casas de Campo Tradicional,

Lda, pelo valor de € 228,57 (duzentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete

cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Confeção de um Estandarte, adjudicado à Santa Casa da Misericórdia do

Nordeste, pelo valor de €2.372,88 (dois mil trezentos e setenta e dois euros e oitenta

e oito cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Segurança na IX Corrida de Terras do Priolo, adjudicada à Policia de Segurança

Pública de Nordeste, pelo valor de €215,45 (duzentos e quinze euros e quarenta e

cinco cêntimos);

---Alojamento dos Vereadores da Câmara Municipal de São Vicente para

participarem na conferência sobre o tema “Turismo e Futuro do Concelho do

Nordeste, adjudicado a Tradicampo, Casas de Campo Tradicional, Lda, pelo valor de
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€ 247,62 (duzentos quarenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos), ao qual

acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Fornecimento de Almoço à Comitiva de São Vicente, participação na conferência

sobre o tema “Turismo e Futuro do Concelho do Nordeste, adjudicado ao

Restaurante Delicias do Mar, pelo valor de € 211,00 (duzentos e onze euros), ao qual

acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Alojamento dos participantes no Encontro das CPCJ dos Açores, adjudicado ao

Espirito Santo Hotel, pelo valor de € 82,50 (oitenta e dois euros e cinquenta

cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Fornecimento de Almoço à Comitiva de São Vicente, participação na conferência

sobre o tema “Turismo e Futuro do Concelho do Nordeste, adjudicado ao

Restaurante de António Soares Cardoso, pelo valor de € 81,00 (oitenta e um euros),

ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Alojamento dos participantes deste Município, na Assembleia Intermunicipal da

AMRAA, adjudicado à Terceira Mar Hotel, pelo valor de € 160,95 (cento e sessenta

euros e noventa e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Fornecimento de refeições à comitiva de São Vicente, participação na conferência

sobre o tema “Turismo e Futuro do Concelho do Nordeste, adjudicado ao

Restaurante Tony’s — Sociedade Unipessoal, Lda, pelo valor de € 64,80 (sessenta e

quatro euros e oitenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Fornecimento de refeição à comitiva de São Vicente e de Nordeste, participação

na conferência sobre o tema “Turismo e Futuro do Concelho do Nordeste, adjudicado

ao restaurante Moagem, pelo valor de € 104,66 (cento e quatro euros e sessenta e

seis euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Confeção de porco no espeto, no âmbito das comemorações dos 500 anos do

Concelho do Nordeste, adjudicado ao Clube União Desportiva de Nordeste, pelo

valor de € 974,58 (novecentos e setenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos);

ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;

---Alojamento do Presidente e Vice-Presidente da Câmara - reunião com a

‘administração da Caixa Geral de Depósitos, adjudicado ao Hotel Alif Campo

Pequeno, pelo valor de € 94,34 (noventa e quatro euros e trinta e quatro cêntimos),

ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;
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---Alojamento do palestrante da Conferência do Encerramento das Comemorações

dos 500 Anos do Concelho do Nordeste, adjudicado ao Hotel do Colégio, pelo valor

de € 95,24 (noventa e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA

àtaxalegalemvigor.—--------- — — — —

—Aprovação de Alteracões Orçamentais — —

—Foram aprovadas as 1 3•a e 14•S alterações ao Orçamento da Despesa, no valor de

€ 7.900,00 e € 94.045,00, bem como a ~ •a alteração ao Plano Plurianual de

Investimentos no valor de € 77.440,00 respetivamente. ——-—-- —-—--—-

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

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia quinze de dezembro

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

—-Operações Orçamentais - € 1.646.364,77 (um milhão seiscentos quarenta e seis

mil trezentos sessenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos;

—-Operações não Orçamentais - € 70.109,12 (setenta mil cento e nove euros e doze

cêntimos). —— —

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

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas, o Sr. Presidente declarou,

em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a

presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, JW0~t.2e ct2kaz~

que a redigi e subscrevi. — —-—---—-—-

a
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