
o
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 17

---Aos onze dias do mês de junho 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 vinte e sete de maio findo, a

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

— —-—-——ANTESDAORDEMDODIA —--————

---O Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra para apresentar o protesto que a
seguirsetranscreve:—-——- --— —--—----—---—

---“O boletim municipal difundido por este executivo camarário socialista foi alvo de

pertinentes comentários por parte dos Vereadores do Partido Social Democrata

(PSD). Estes também pediram algum espaço para ali tecer noticias de interesse

concelhio, o que lhes foi negado pelo Sr. Presidente da Câmara. É bem notório que o

boletim distribuído à população, para além das caraterísticas já evidenciadas e

enunciadas pelos Vereadores do PSD, continha cerca de 40 FOTOS do Presidente

da Câmara. Note-se.. .QUARENTA...! Um escândalo? Nunca tal se viu na história do
Nordeste. A própria capa do boletim transpira a necessidade de afirmação

patenteada pelo Presidente, senão vejamos: “ O Presidente aparece como um

monarca no canto superior direito, a olhar os súbditos de cima para baixo. Em baixo,
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o povo, (a arraia miúda da Fernão Lopes) quase chora de prazer, perante o novo
Mestre de Avis. Nova Geração se levanta. Faltam os títulos da nobreza”.----

—----—------ —----ORDEMDODIA — ——----—----_

---ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - VOTO
DE CONGRATULAÇÃO ILIFE — ILHAS SANTUÁRIO PARA AS AVES MARINHAS,

UM DOS MELHORES DE 2013 —--——-- —----— —----—------ —

---Presente o ofício número dois mil e noventa e seis, de vinte e dois de maio findo,
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, enviando o Voto de

Congratulação, aprovado por unanimidade, no dia oito de maio findo, por aquele
Órgão, sob proposta do Partido Socialista.-----------

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

---INSPECÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMUNICAÇÃO
DO INÍCIO DA AÇÃO INSPETIVA AO MUNICÍPIO DO NORDESTE —----- —-

---Presente o ofício número cento e quarenta e três, de trinta de maio findo, da

Inspecção Regional da Administração Pública, informando que de acordo com o seu
Plano de Atividades para o corrente ano, devidamente homologado em dezasseis de

dezembro de dois mil e treze por Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo
Regional, e objeto de publicação do Jornal Oficial, li Série n.° 2, de 3 de janeiro de

2014, se dará início a uma Inspeção Ordinária ao Município do Nordeste, no próximo

diadezasseisdejunho.— —--——---—--——----—----—----_

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

---COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO -CONVITE
PARA A PROCISSÃO EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO— ——— — —

---Presente o convite da Comissão de Festas de Santo António de Nordestinho

convidando o Sr. Presidente da Câmara a incorporar-se na procissão das festas do
seu Padroeiro, que se realiza no dia quinze de junho corrente, pelas dezanove

horas.- ____

—-A Câmara tomou conhecimento. —
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---IRMANDADE DO ESPIRITO SANTO DA ACHADA - CONVITE PARA A

PROCISSÃO EM HONRA DO DIVINO ESPIRITO SANTO----— — —--—

—-Presente o convite da Irmandade do Espirito Santo da Achada convidando o Sr.

Presidente da Câmara a incorporar-se na procissão em honra do Divino Espirito
Santo, que se realiza no dia quinze de junho corrente, pelas dezanove horas.

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

---IRMANDADE DO ESPIRITO SANTO DA ACHADA - CONVITE PARA

PARTICPAR NAS TRADICIONAIS SOPAS EM HONRA DO DIVINO ESPIRITO

SANTO —--------------------------- - ----- - -

-—Presente o convite da Irmandade do Espirito Santo da Achada convidando o Sr.

Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores a participarem nas tradicionais sopas
em honra do Divino Espirito Santo, que se realiza no dia catorze de junho corrente,

pelasvintehoras.-——---— —----—---—----——---—-—

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

---MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE E A ASSOCIAÇÃO GRUPO DE
VOLUNTARIADO E AMIGOS DO NORDESTE——-———-—— — —

---Presente a minuta do protocolo a celebrar com as entidades referenciadas em
epígrafe, o qual tem como objetivo definir os apoios a disponibilizar por esta

autarquia com vista ao desenvolvimento de ações no âmbito da ação social e de

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

-—A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o presente

protocolo.—-————— —

—-ATA DO ATO PUBLICO DA ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DO

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE A INSTALAR NA PISCINA DA BOCA

DA RIBEIRA DO GUILHERME——— — — —-—— —--——

--—Presente a ata do ato referenciado em epígrafe, o qual teve lugar no dia três de

junhocorrente. — —--—-—-—--— —————-———--———
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---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade o seguinte:__
---1. Adjudicar ao Sr. André Filipe Medeiros Pacheco residente na Rua do Burguete
n.° 15, freguesia da Achadinha neste Concelho o direito de exploração do quiosque

a instalar na piscina da Boca da Ribeira do Guilherme nos meses de junho a

setembro do corrente ano. ——- — — —

---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....._... _.._ — —

-—ANDRÉ FILIPE MEDEIROS PACHECO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA
VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E SANDES ------- — — —

---Presente um requerime~~0 apresentado por André Filipe Medeiros Pacheco,
residente na Rua do Burguete, n.° 15, freguesia de Achadinha deste Concelho
requerendo autorização para a venda de cervejas e outras bebidas alcoólicas em

recipientes de plástico e sandes no quiosque que vai explorar na Boca da Ribeira.-...

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

---1. Autorizar a referida pretensão~.... — — — _

---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.~ —---—-- —-----——-—----— —-_~

---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 Orçament&s_~ ———-O

---Foi aprovada a 3.~ Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de €

3.884,00 (três mil oitocentos oitenta e quatro euros),respejtante ao ano de dois mil e
catorze.~..

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dois de junho corrente,
tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:
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---Operações Orçamentais - € 1.689.222,74 (um milhão seiscentos oitenta e nove mil
duzentos e vinte e dois euros e setenta e quatro cêntimos);—--—--—

---Operações não Orçamentais - € 95.876,75 (noventa e cinco mil oitocentos setenta

e seis euros e setenta e cinco 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. -————-— — ——-——--—-----—-— ——-—

-—E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta e cinco 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, a ÇjLcctn 2ccc &cco cL
que a redigi e subscrevi.
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