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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 107

—-Aos nove dias do mês de outubro, 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 Luis 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 dezoito de setembro findo, a

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

ANTES DA ORDEM DO DIA —

—-O Sr. Vereador Rogério Frias interveio para manifestar o seu regozijo e

satisfação pela forma ordeira como o povo do Nordeste encarou as eleições

autárquicas e congratular a forma sábia como escolheu os eleitos deste concelho

para os representar nos próximos quatro anos. Para os que irão ter um trabalho de

maior proximidade com a população desejou os votos de um profícuo trabalho em

prol dos nordestenses e as maiores felicidades para os que a partir desta data

poderão eventualmente exercer outras funções. — —

ORDEM DO DIA
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---CLUBE ASAS DE SÃO MIGUEL — AGRADECIMENTO

---Presente uma carta, datada de quinze de setembro corrente, do Clube Asas de

São Miguel, agradecendo o apoio prestado na realização do 23.° Festival

Internacional de Parapente Açores que teve lugar no final do mês de agosto do

corrente ano.

---A Câmara tomou conhecimento.

---CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL OS METRALHAS — AGRADECIMENTO---

---Presente uma carta do Clube Desportivo e Cultural os Metralhas, congratulando

esta Câmara Municipal pelo evidente investimento na realização do II Trail Run de

Nordeste e no saldo qualitativo do mesmo.

---A Câmara tomou conhecimento.

---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

---Presente o ofício número mil oitocentos cinquenta e dois, de vinte e dois de

setembro findo, da Nordeste Ativo, E.M.,S.A. remetendo o documento referenciado

em epígrafe, relativo ao 2.° trimestre do corrente ano, em cumprimento do disposto

no artigo 42.°, alínea e) da Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto.

—-A Câmara tomou conhecimento.

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

—-Aprovação de Alterações Orçamentais:

—-Foram aprovadas a 1V e a 18.° alterações ao Orçamento da Despesa, bem

como a 18~a às Grandes Opções do Plano, nos valores, respetivamente, de €

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), €7.100,00 (sete mil e cem euros) e €67.850,00

(sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta euros).

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia três de outubro
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corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

---Operações Orçamentais - € 1.554.388,07 (um milhão quinhentos cinquenta e

quatro mil trezentos oitenta e oito euros e sete cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 52.066,46 (cinquenta e dois mil sessenta e seis

euros e quarenta e seis cêntimos).

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

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

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

encerrado.

---O Sr. Presidente antes de encerrar a presente reunião referiu ter sido uma honra

e orgulho trabalhar para o Nordeste e para os nordestenses, afirmando que se

sentia mais enriquecido como ser humano e nordestense. Aprendeu a gostar cada

vez mais do concelho e a perceber melhor os nordestenses na totalidade.

Agradeceu ao executivo e aos colaboradores da Câmara Municipal e da Nordeste

Ativo todo o apoio dado na execução dos projetos para o Nordeste, uns mais do

que outros, mas a experiência foi sem dúvida uma mais-valia e fundamental para

alcançar os objetivos e metas traçadas. Para o novo elenco camarário formulou

votos de muitos sucessos nas suas vidas executivas e pessoais e oxalá que

consigam colocar, o Nordeste acima das cores partidárias e que nunca se

esqueçam que “Aqui a Ilha é Outra”. Durante 4 anos preparamos a rigor o futuro do

Nordeste, estando agora a autarquia e as suas contas mais equilibradas e

preparadas para levar avante os projetos já iniciados no âmbito dos fundos

•comunitários, nomeadamente os investimentos referentes ao saneamento básico

nas freguesias de Santana, Santo António, Lomba da Fazenda e Vila de Nordeste.

Referiu-se ainda ao projeto de melhoria de qualidade, captação e armazenamento

de água para as freguesias de Santana, Algarvia, Santo António, São Pedro e

Lomba da Fazenda. Fez referência também ao projeto da Casa do Conhecimento

para albergar a Incubadora de Empresas do Nordeste, Biblioteca, Espaço TIC,

Museu e espaço multifunções, estes e muitos outros já aprovados e com verbas a

receber, os quais serão mais-valias para os próximos 4 anos para o Nordeste e
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nossas gentes. -—-—-—-~----~-

---Que o novo executivo, tenha consciência que ainda existe muito a fazer com o

reequilíbrio das contas e que vão perceber ao contrário que afirmavam durante

estes 4 anos, que o Municipio e as suas empresas municipais encontram-se

“arrumadas” no que concerne às situações encontradas a 21 de outubro de 2013.---

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta minutos foi

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

lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos de execução

imediata e vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Maria de Deus Pacheco

de Meio Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.
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