
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 14

---Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 Luis Dutra Borges.-

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

DeusPachecodeMeloFranco.----- —----------

---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 catorze de abril corrente, a qual
foi aprovada por unanimidade.-------—---—------------ —--— —---------—------

— —--— —--ANTESDAORDEMDODIA---------------—--—---—

---Neste período, o Sr. Vereador Rogério Frias, pediu a palavra para dizer que tinha

lido uma notícia acerca da Estalagem dos Clérigos com a qual concordava, com

exceção da parte em que o Sr. Presidente da Câmara referia que estava a pagar as

dividas do anterior executivo referente à aquisição das ações de constituição da

Norintur, o que não corresponde à verdade, uma vez que o Grupo Bensaúde já tinha

ressarcido a Câmara pela venda das mesmas.—--------------—-------—----

---Questionou ainda se a Câmara tinha algum engenheiro ao seu serviço, e a ser

verdade, se o mesmo era do Concelho do Nordeste e qual a entidade que o tinha
contratado, se a Nordeste Ativo ou a Autarquia e ainda qual a vertente de engenharia

em que o mesmo era especializado.----—---— — —---------—

---Relativamente à consideração feita pelo Sr. Vereador Rogério Frias sobre as

ações da Norintur, o Sr. Presidente da Câmara confirmou ser verdade o que tinha
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sido publicado sobre o assunto, uma vez que estava a pagar ao Banif um

empréstimo contraído para aquisição de ações para constituição do capital social da

referida empresa. —

---Em relação ao Eng.° Miguel Pereira, o Sr. Presidente da Câmara informou que o

mesmo prestava serviço à Nordeste Ativo por um valor muito abaixo do praticado no

passado. Acrescentou ainda que o referido técnico é detentor de uma licenciatura na

área da topografia, está devidamente inscrito na Ordem dos Engenheiros e que

reside em São Pedro de Nordestinho, tendo o Sr. Vereador Luís Dutra enumerado os

diversos serviços que o referido técnico presta para além dos processos de obras

particulares.

---Em resposta, o Sr. Vereador Rogério Frias frisou que dada a pouca atividade da

Câmara, o referido engenheiro não estava a fazer nada, e para além disso não

percebia nada do assunto por ser engenheiro topógrafo.

ORDEM DO DIA

---NORDESTE JOVEM — ASSOCIAÇÃO JUVENIL DO CONCELRO DO

NORDESTE - NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

---Presente o ofício número um, de dez de abril corrente, da Nordeste Jovem —

Associação Juvenil do Concelho do Nordeste enviando a lista dos novos órgãos

sociais para o biénio 201 3/2014, eleitos no dia quatro de abril corrente.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade desejar aos novos

eleitos os melhores sucessos no desenvolvimento de atividades em prol do Nordeste

e sua juventude.

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - APRECIAÇÃO TÉCNICA DA
ja REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DO

NORDESTE DO ANO DE 2014

---Presente um email, datado de dezassete de abril corrente, da Direção-Geral das

Autarquias Locais remetendo a apreciação técnica da 1 Y Revisão Orçamental, em

cumprimento com o disposto na alínea b), do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.° 43/2012,
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de 28 de agosto. — —--------------- — — —----------------

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

---RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE

CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS REFERENTE AO ANO DE 2013 —-

---Presente o Relatório referenciado em epígrafe, elaborado pela Chefe de Divisão

Administrativa e Financeira deste Município, em cumprimento da Recomendação

n.°112009, de 1 de julho do Conselho de Prevenção da Corrupção.--—-----—----- —-

-—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o seguinte:

---1 .Enviar o referido relatório ao Conselho de Prevenção da Corrupção, ao Tribunal

de Contas, à Inspeção-Geral das Finanças e à Inspeção Administrativa Regional e
proceder ainda à publicitação do mesmo no site desta Câmara Municipal.

---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
—----------—----—----—-------—----------—

---ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DO RESTAURANTE DENOMINADO TRONQUEIRA

---Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, a Câmara deliberou por

maioria, oseguinte:--— —--------—-------—----------—----— —----—----------—

---1 .Abrir concurso público para a cessão da exploração do estabelecimento do

Restaurante denominado Tronqueira, tendo para o efeito aprovado o Programa de

Procedimento e Caderno de Encargos.---—----— —

---1.1.0 prazo para a receção das propostas será até às 16:30 horas do dia 2 de

junhode2ol4.--------- —------—-—----—-- —---- —----— —---— —-

---1.2.0 ato público de abertura das propostas terá lugar no dia 3 de junho pelas

10:00horas. —----- —--—--—---—--—----— — —----------------— —-

---2.Designar o júri do referido concurso, cuja constituição é a seguinte:-—---—

---Membros efetivos:----—----------- ——--—----— —--— —----—-----—---— —-

---Milton Borges Pacheco Mendonça, Vice- Presidente da Câmara Municipal, que

servirá de Presidente;--—-------------—-——--—----— — —----—--—-—---— —-

---Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e
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Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

—-Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, Coordenadora Técnica da Secção de

Aprovisionamento.

---Membros Suplentes:

---Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente;

---Néha de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica.

---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.

---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 Cabrai de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa.

---ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DE HOSPEDARIA DENOMINADA SÃO JORGE, NESTA SE

INCLUINDO O MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME

---Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, a Câmara deliberou por

maioria, o seguinte:

---1 Abrir concurso público para a cessão da exploração do estabeTecimento da

Hospedaria denominada São Jorge, nesta se incluindo o Moinho da Ribeira do

Guilherme, tendo para o efeito aprovado o Programa de Procedimento e Caderno de

Encargos.

---1.1.0 prazo para a receção das propostas será até às 16:30 horas do dia 2 de

junho de 2014.

---1.2.0 ato público de abertura das propostas terá lugar no dia 3 de junho pelas

11:00horas.

---2.Designar o júri do referido concurso, cuja constituição é a seguinte:

---Membros efetivos: —

---Milton Borges Pacheco Mendonça, Vice- Presidente da Câmara Municipal, que

servirá de Presidente;
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---Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administratíva e

Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedímentos;

---Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, Coordenadora Técnica da Secção de

Aprovisionamento. —----— —----——--—-- —----—---—

---Membros Suplentes:------------ —--—----——------—----— —----—

---Maria de Deus Pacheco de MeIo Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente;----— —----—---— — —--— —

---Nélia de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica.----—--—-----—---—---—---—---

---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.° 7512013 de 12 de

setembro. — —---— —----—---—--—------—--— ——------—

---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

Mendonça de Sousa —--—----- ——-——— —--——-——--—

—-NORDESTE ATIVO, E.M. SA — DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOANODE2OI3 — — — ——----—————

---Presente o oficio número oitocentos oitenta e oito, de vinte e dois de abril corrente,

da Nordeste Ativo, E.M.,S.A. remetendo os respetivos Documentos de Prestação de
Contas referentes ao ano de 2013, em cumprimento do disposto na alínea d), do n.°

1 do artigo 429 da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto.-——— ——--—

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

---H.S.N. - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO

NORDESTE, E.E.M. - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE

2013——————— — — ———

---Presente o ofício número vinte e dois, de vinte de abril corrente, do Liquidatário da

H.S.N. — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M.

remetendo os respetivos Documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de

2013, em cumprimento do disposto na alínea g) do artigo 11.° dos estatutos da
referida Empresa Municipal.—-—-——— — ——-————--—
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---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o seguinte:---—----—

---1. Aprovar os referidos Documentos de Prestação de Contas da H.S.N. E.E.M;--—-
---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. —----—---—----— — —--—----—---—-----—---------------—

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

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e um de abril

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

---Operações Orçamentais - € 1.384.664,13 (um milhão trezentos oitenta e quatro mil

seiscentos sessenta e quatro euros e treze cêntimos);—--— —----------—

---Operações não Orçamentais - € 144.689,76 (cento e quarenta e quatro mil

seiscentos oitenta e nove euros e setenta e seis cêntimos).

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e trinta minutos, 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,

?ac &cco rÇcLo ~ que a redigi e subscrevi.-

r
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