
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°28

---Aos dez dias do mês de novembro 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 Lu[s 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 outubro findo, a

qual foi aprovada por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---O Sr. Vereador Milton Mendonça, na qualidade de fundador e Presidente da
Associação Cultural Grupo de Cantares de Nordeste, entregou aos Srs. Vereadores
Rogério Cabral Frias e Sara Raquel Mendonça de Sousa, os documentos
justificativos do apoio solicitado a esta Câmara Municipal, assim como os da
deslocação daquele Grupo ao Canadá, considerando as dúvidas suscitadas aquando
da efetivação da respetiva viagem por parte dos senhores vereadores pelo PSD.
---No seguimento do pedido do Sr. Vereador Rogério Cabral de Frias, foi-lhe
entregue, pelo Sr. Presidente da Câmara a Declaração apresentada pela Sra. Maria
Angelina Tavares. Em relação ã certidão também requerida, foi-lhe disponibilizado o
respetivo processo para que este definisse os documentos pretendidos, ao que o Sr.
Vereador Rogério Frias disse que não iria tomar qualquer decisão sobre a sua
pretensão sem antes consultar a sua advogada.
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-ORDEM, DODIA-

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

DO NÚMERO DE COMPROPRIETÁRIOS 1 ARTIGO 870 (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

Nordeste sob o número 515.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de: 1/60 para

Sónia Margarida Moniz Tavares Medeiros, Ernesto Manuel Moniz Tavares, José

Manuel Moniz Tavares, Américo Moniz Tavares e Roberto Carlos Moniz Tavares;

1/12 para Cipriano José Franco Tavares, Ernesto Luis 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

fisicamente o imóvel. —

---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.

---DINIS MONIZ SOARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE ALTERAÇÃO DO

NÚMERO DE COMPROPRIETÁRIOS 1 ARTIGO 1499 (RÚSTICO) DA FREGUESIA

DE SANTANA

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente
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na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 alteração do número de comproprietários do prédio rústico, com a área de

2787 m2, sito à Parede, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta

a norte e poente com José Jacinto Leite e outro, sul com Ana Correia e nascente

com Manuel Cabral, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Achada sob o

artigo 1499 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o

númerol34.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/4 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

Teixeira Soares; José Raposo Aguiar; Manuel Pacheco Correia.

---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

fisicamente o imóvel.

---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.

---DINIS MONIZ SOARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE 1 ARTIGO 1489 (RÚSTICO) DA FREGUESIA DE SANTANA--

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 constituição de compropriedade do prédio rústico, com a área de 1393 m2,

sito à Parede, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a norte

com Servidão, sul com Manuel Carreiro Serodeo, Nascente e poente com José

Jacinto Leite, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Achada sob o artigo

1489 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 132.-
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---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

TeixeiraSoares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio

acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---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.

---DINIS MONIZ SOARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE 1 ARTIGO 1488 (RÚSTICO) DA FREGUESIA DE SANTANA--

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 constituição de compropriedade do prédio rústico, com a área de 696 m2,

sito à Parede, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a norte

com Manuel Carreiro Serodeo, sul com Francisco Rita, nascente com José Soares e

ponte com Caminho, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Achada sob o

artigo 1488 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o

númerol3l.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

Teixeira Soares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio

acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta para

efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispões o n.° 3 do artigo 57.° da
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Lei n.° 75/2013 de 12 desetembro.

---DINIS MONIZ SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE 1 ARTIGO 1492 (RÚSTICO) DA FREGUESIA DE SANTANA--

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 constituição de compropriedade do prédio rústico, com a área de 348 m2,

sito ã Parede, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a norte

com Manuel Carreiro Serodeo, sul e nascente com António D’Amaral e poente com

Caminho, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Achada sob o artigo 1492

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 133.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

TeixeiraSoares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio

acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---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.

---DINIS MONIZ SOARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE 1 ARTIGO 1487 (RÚSTICO) DA FREGUESIA DE SANTANA--

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, Concelho

do Nordeste, solicitando nos termos no disposto no artigo 549 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 do prédio rústico, com a área de 348 m2,

sito à Parede, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a norte
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com Servidão, sul com José Jacinto Leite, nascente com José Soares e poente com

Caminho, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Achada sob o artigo 1487

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 130.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

Teixeira Soares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável á constituição da compropriedade do prédio

acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---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.

---DINIS MONIZ SOARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE 1 ARTIGO 1500 (RÚSTICO) DA FREGUESIA DE SANTANA--

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 constituição de compropriedade do prédio rústico, com a área de 2090 m2,

sito á Parede, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a norte

com Domingos Soares Cabral, sul com Herdeiros de Manuel Carreiro, nascente com

Manuel Furtado Rebelo e poente com Caminho, inscrito na matriz predial rústica da

freguesia de Achada sob o artigo 1500 e descrito na Conservatória do Registo

Predial de Nordeste sob o número 135.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz~

Teixeira Soares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável á constituição da compropriedade do prédio
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acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---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.

---DINIS MONIZ SOARES — PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADEIARTIGO 19 (URBANO) DA FREGUESIA DE SANTANA--

---Presente um requerimento apresentado por Dinis Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 constituição de compropriedade do prédio urbano composto por uma casa

baixa destinada a habitação, com a área coberta de 66 m2 e descoberta de 1600 m2,

sito à Rua Direita, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a

norte com José Teixeira, sul com caminho, nascente com Manuel Carreiro Meio e

poente com Rosa Carreiro e outro, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de

Achada sob o artigo 19 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste

sobonúmerol28.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dinis Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

Teixeira Soares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio

acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---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.

---DINIS MONIZ SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE

COMPROPRIEDADE / ARTIGO 27 (URBANO) DA FREGUESIA DE SANTANA--
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---Presente um requerimento apresentado por Dinii Manuel Moniz Soares, residente

na Rua do Rocha, n.° 27-A, lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, 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 constituição de compropriedade do prédio urbano composto por uma casa

baixa destinada a habitação, com a área coberta de 48 m2 e descoberta de 656 m2,

sito á Rua Direita, freguesia de Santana, Concelho de Nordeste, que confronta a

norte com Serafim Carreiro Paiva, sul e nascente com Servidão e poente com

Caminho, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Achada sob o artigo 27 e

descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 129.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes proprietários: Dm15 Manuel Moniz Soares; Ana Maria Moniz

TeixeiraSoares.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável á constituição da compropriedade do prédio

acima identificado, considerando que os futuros comproprietários não pretendem

dividir fisicamente o mesmo.

---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.

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

REVISÕES AOS DOCUMENTTOS PREVISIONAIS DE 2014

---Presente o ofício número mil oitocentos quarenta e cinco, de vinte e nove de

outubro findo, da Direção-Geral das Autarquias Locais, enviando a apreciação

técnica da 2.~ revisão aos documentos previsionais do ano de dois mil e catorze

apresentada por este Município, na sequência do estabelecido na alínea b), do n.° 1

do artigo 10.° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade remeter o referido

documento para a Assembleia Municipal.
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---MEMORANDO - AUDIÊNCIA DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DA

ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA

DOS AÇORES COM SUA EXCELÊNCIA O PRIMEIRO-MINISTRO DE PORTUGAL-

---Presente o memorando dos assuntos apresentados pelo Presidente do Conselho

de Administração da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a

Sua Excelência o Primeiro-Ministro, na audiência que teve lugar no dia vinte oito de

outubro findo, no Solar da Madre Deus em Angra do Heroísmo.

---A Câmara tomou conhecimento.

---REGULAMENTO DO CONCURSO DE PRESÉPIOS DE NATAL

---Presente o regulamento referenciado em epígrafe, que estabelece as normas do

Concurso de Presépios promovido pela Câmara Municipal de Nordeste.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade submeter o referido

regulamento a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea

g), do n.° 1 do artigo 259 e alínea k) do n.° 1 do artigo 33°, ambos da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro:

---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.

---CONCURSO PÚBLICO PARA A CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DO RESTAURANTE DENOMINADO TRONQUEIRA —

RELATÓRIO FINAL ÍADJUDICAÇÃO

---Presente o Relatório Final do concurso designado em epígrafe, elaborado pelo

respetivo júri.

---A Câmara após ter apreciado o presente Relatório, deliberou por unanimidade, o

seguinte: —

---1. Concordar com o referido Relatório;

---2. Adjudicar a cessão da exploração do estabelecimento do Restaurante

denominado Tronqueira à concorrente Maria Joana de Sousa Salvador Andrade,

classificada em primeiro lugar, pelo prazo de três anos, em conformidade com as

condições estabelecidas no Programa de Concurso e no Caderno de Encargos,
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mediante o pagamento de uma mensalidade de € 850,00 (oitocentos e cinquenta

euros), durante o referido prazo;

---3. A exploração do referido estabelecimento terá início no próximo dia 2 de

fevereiro de 2015, data em que o atual cessionário entregará a este Município o

referido estabelecimento.

---4. Notificar a adjudicatária para apresentar os seguintes documentos:

---a) Certidões comprovativas de que não se encontra em nenhuma das situações

referidas nas alíneas d) e e) do Anexo 1 do Programa de Concurso;

---b) Seguro multirriscos comércio conforme determina o artigo 11.0 do Caderno de

Encargos;

---c) Caução para garantir o bom e pontual cumprimento do contrato no valor de €

2.550,00 (dois mil quinhentos a cinquenta euros) equivalente ao pagamento de três

mensalidades da cessão.

---CONCURSO PÚBLICO PARA A CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DO RESTAURANTE DENOMINADO TRONQUEIRA —

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO

---Presente a minuta do contrato do concurso designado em epígrafe.

---A Câmara após ter analisado o presente documento, deliberou aprová-lo, por

unanimidade, tendo seguidamente rubricado todas as suas páginas.

---Mais foi deliberado enviar um exemplar da referida minuta do contrato à

concorrente adjudicatária, para ela se pronunciar no prazo de cinco dias úteis.

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33.° 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

parao município;

—-Considerando a existência nesta Autarquia de Regulamentos para Apoio às

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de
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Nordeste, para a Mobilidade e Intercâmbio Cultural e para as Atividades

Desporfivas;

---Considerando que foram recebidas diversas candidaturas das coletividades que

pretendem beneficiar de apoios, no âmbito dos já referidos Regulamentos, a saber:---

---AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS

COLECTIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO E

SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE —

---Poderão beneficiar do disposto no presente Regulamento todas as entidades

legalmente constituídas que, sem fins lucrativos, prossigam atividades de

dinamização cultural, recreativa, cultural, recreativa, religiosa e social ao nível das

freguesias do Concelho.

---São deveres das Associações entregar até 31 de dezembro de cada ano o Plano

de Atividades previsto para o ano civil seguinte, assim como o montante de apoio

pretendido” (artigo 4.°, n.° 1, alínea a) do Regulamento de Atribuição de Apoios à

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de

Nordeste.

---As candidaturas aos apoios deverão ser instruídas com os documentos

referenciados no artigo 6.0 do Regulamento.

---Assim ao abrigo do presente regulamento apresentaram candidatura aos apoios

financeiros as seguintes instituições deste Concelho para realização de diversas

atividades: —

---Filarmónica Eco Edificante - Esta Filarmónica solicita apoio para a Escola de

Música, intercâmbio regional da Filarmónica, reparação de instrumentos e para

despesas correntes, designadamente para pagamento ao Maestro. Propõe-se a!

atribuição de um subsídio para despesas de funcionamento no valor de € 8.000,00

(oito mN euros).

---Filarmónica Imaculada Conceição - Esta Filarmónica solicita apoio para o

funcionamento da escola de música, aquisição de instrumentos, fardamentos e

despesas correntes, designadamente para pagamento ao maestro, consumo de

energia, combustíveis e comunicações. Propõe-se a atribuição de um subsídio para

despesas de funcionamento no valor de € 8.000,00 (oito mil euros).
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---Filarmónica Estrela do Oriente - Esta Filarmónica solicita apoio para despesas

correntes, designadamente funcionamento da escola de música e aquisição de

instrumentos e fardamentos. Propõe-se a atribuição de um subsídio para despesas

de funcionamento no valor de € 8.000,00 (oito mil euros).

---Santa Casa da Misericórdia de Nordeste (Casa do Trabalho de Nordeste)

Esta instituição solicita apoio para o desenvolvimento da atividade artesanal da Casa

de Trabalho de Nordeste e divulgação dos artigos produzidos por aquela instituição.

Propõe-se a concessão de um apoio para despesas de funcionamento no montante

€ 3.500,00 (três mil e quinhentos euros).

---Lions Clube de Nordeste - Esta Associação solicita apoio para a realização das

atividades do seu plano de atividades de impacto social. Deste modo, propõe-se a

atribuição de um subsídio no montante global de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta

euros) para despesas de funcionamento.

---Grupo de Cantares da Vila do Nordeste - O Grupo de Cantares solicita apoio para

fazer face às atividades a levar a efeito no corrente ano. Considerando o vasto

programa cultural do Grupo, propõe-se a atribuição de um subsídio para despesas

de funcionamento no valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros).

---Amizade 2000 — Associação de Apoio aos Deficientes Inadaptados do Nordeste -

Esta Associação solicita apoio para o desenvolvimento das respetivas atividades,

bem como para aquisição de equipamentos e materiais específicos necessários à

realização das suas atividades, propõe-se a atribuição de um apoio no montante €

1.000,00 (mil euros).

---Grupo Folclórico São Jorge - Solicita apoio para a realização do 1 festival de

Folclore que teve lugar em maio do corrente ano, propõe-se a atribuição de €

1.300,00 (mil e trezentos euros). —

---Grupo Folclórico de São José da Salga - Solicita apoio para pagamento de

algumas despesas referentes ao reinício das suas atividades, nomeadamente com a

aquisição de indumentária tradicional, propõe-se a atribuição de um apoio no valor

de € 1.300,00 (mil e trezentos euros).

-—Casa do Povo da Lomba da Fazenda - Esta Instituição solicita apoio para as

despesas de funcionamento do Grupo Folclórico Imaculada Conceição,

implementação de um Grupo de Teatro, de uma equipa de futsal e de uma escola de
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música para cordas, propõe-se a atribuição de um apoio para despesas de

funcionamento no valor de € 1.300,00 (mil e trezentos euros).

---Orquestra Ligeira do Nordeste - Esta Associação solicita apoio para despesas de

funcionamento e para a realização de um Workshop. Considerando o papel desta

Associação na formação musical e de um modo especial dos nossos jovens, propõe-

se a concessão de um apoio no valor de € 800,00 (oitocentos euros).

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1342 - Santo António de Nordestinho -

Este Agrupamento solicita apoio para concretizar o Plano de Atividades, aquisição de

fardamentos, tendas e outros utensílios, propõe-se a atribuição de um apoio para

desenvolvimento do programa de atividades, no valor global de € 150,00 (cento e

cinquenta euros), considerando que o Agrupamento de Escuteiros se encontra

instalado em edifico cedido pela Câmara Municipal, não tendo encargos com água e

luz.

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1300 — Pedreira - Este Agrupamento

pede apoio para desenvolvimento das suas atividades, aquisição de material didático

e fardamento e formação de dirigentes. Deste modo propõe-se a atribuição de um

apoio para desenvolvimento do programa de atividades, no valor global de € 150,00

(cento e cinquenta euros), considerando que o Agrupamento de Escuteiros se

encontra instalado em edifico cedido pela Câmara Municipal, não tendo encargos

com água e luz.

---Corpo Nacional de Escutas — Agrupamento 968 - Lomba da Fazenda - Este

Agrupamento solicita apoio para o desenvolvimento das suas atividades e aquisição

de fardamento, formação de dirigentes e ainda realização de pequenas obras de

manutenção da sua sede. Deste modo propõe-se a atribuição de um subsídio de

apoio ao programa de atividades, no valor global de € 300,00 (trezentos

:euros).Propõe-se ainda um apoio no valor de € 400,00 (quatrocentos euros) para o

desenvolvimento da atividade da Desfolhada, no âmbito das comemorações dos 500

anos do Concelho, a pagar mediante a entrega de comprovativos de despesa.

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 720 — Nordeste - Este Agrupamento

solicita apoio para desenvolvimento das suas atividades e aquisição de diverso

material. Deste modo propõe-se a atribuição de um apoio para desenvolvimento do

programa de atividades, no valor global de € 150,00 (cento e cinquenta euros),
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considerando que o Agrupamento de escuteiros se encontra instalado em edifico

cedido pela Câmara Municipal, não tendo encargos com água e luz.

---Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Integrada com

Secundária do Nordeste - A Associação de Pais solicita apoio para desenvolvimento

do seu Plano de Atividades, bem como para aquisição de material de escritório.

Propõe-se a atribuição de um subsídio para despesas de funcionamento no valor de

€ 300,00 (trezentos euros).

---Associação Cultural e Desportiva da Escola Básica e Integrada de Nordeste - Esta

Associação solicita apoios para diversos projetos, sendo de destacar a formação

musical de vários alunos. Nestes termos, propõe-se a atribuição de um apoio para

formação musical, no valor de € 200,00 (duzentos euros).

---Cidade Rural — Associação de Apoio à Família, à Cultura e ao Desenvolvimento do

Meio Rural - Esta Associação tem como finalidade entre outras o apoio à integração

;social e comunitária das camadas mais desfavorecidas da sociedade, a promoção da

cultura. Considerando que esta Associação desenvolveu na freguesia da Salga uma

atividade no âmbito dos 500 anos do Concelho do Nordeste, propõe-se a atribuição

de um subsídio para despesas de funcionamento no valor de € 400,00 (quatrocentos

euros), a pagar mediante apresentação dos respetivos comprovativos de despesa.---

---Centro Padre Jacinto Amaral - Este Centro pede apoio para cobrir as despesas

normais de funcionamento. Considerando que o Centro Sociocultural Padre

Francisco Jacinto Amaral é uma entidade sem fins lucrativos, propõe-se a atribuição

de um subsídio para despesas de funcionamento no valor de € 300,00 (trezentos

euros).

---Nordeste Jovem - Esta Associação solicita o apoio para colaborar na organização

das comemorações dos 500 anos do Concelho, nomeadamente para Iluminação e

sonorização das bandas que irão atuar no recinto das festas, atuação do cantor

Nelson Freitas e do grupo musical Quinta do BilI, animação de rua e atuação dos

DJS Overule e Mari Ferrari. Deste modo, propõe-se a atribuição de um subsídio no

valor de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), a pagar mediante a apresentação

dos respetivos comprovativos de despesa.

---Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste - Esta Associação

solicita apoio para beneficiação da sede, promoção de campos de férias,
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conservação de viaturas e equipamentos, ações de sensibilização e ainda para

funcionamento da Charanga dos Bombeiros. Solicita ainda apoio para pagamento do

seguro de acidentes pessoal de bombeiros. Propõe-se a atribuição de um subsídio

no montante global de €7.119,93 (sete mil cento e dezanove euros e noventa e três

cêntimos, sendo € 5.000,00 (cinco mil euros) para despesas de funcionamento e €

2.119,93 (dois mil cento e dezanove euros e noventa e três cêntimos) para

pagamento do referido seguro, nos termos do recibo apresentado.

---Associação Jovens Ser Diferente - Solicita apoio para o desenvolvimento de

atividades culturais, desportivas e recreativas e sociais, envolvendo a juventude do

Concelho, propõe-se a atribuição de um apoio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos

euros).

---Comissões Fabriqueiras das Paróquias da Salga, Achadinha, Santana Algarvia,

Santo António, São Pedro, Lomba da Fazenda e Lomba da Pedreira - Solicitam

apoio para financiamento das atividades culturais levadas a efeito por ocasião das

festas das suas padroeiras. A cada uma destas entidades propõe-se que seja

concedido um apoio às festas das respetivas paróquias, no valor de € 800,00

(oitocentos euros).

---AO ABRIGO DO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

---O presente regulamento define as condições em que o Município apoia as

entidades desportivas que desenvolvem a sua atividades no Concelho de Nordeste,

estabelece as normas a que obedecem as respetivas candidaturas aos apoios

municipais e, ainda, as regras porque se pauta a utilização dos mesmos.

---Podem beneficiar dos apoios previstos no presente Regulamento as entidades

desportivas com sede social na área geográfica do município de Nordeste.

---Os apoios atribuidos e disponibilizados pela CMN podem ser, nomeadamente:

---a) Técnicos — como o apoio na conceção, execução e avaliação dos projetos;

---b) Logísticos — como a disponibilização de materiais, equipamentos, instalações,

serviços;

---c) Financeiros — em forma de subsídio ou de suporte indireto de despesas.

---Ao abrigo do referido regulamento apresentaram candidatura aos apoios

financeiros os seguintes Clubes Desportivos para realização de diversas atividades:-

---Associação de Veteranos de Nordeste - Solicita apoio para a realização de um
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Fórum do Desporto Federado, formação, ações de solidariedade e ainda para

incentivar a prática do exercício físico visando a promoção de hábitos saudáveis na

comunidade, propõe-se a atribuição de um apoio no montante de €2.000,00 (dois mil

euros) para realização do torneio interíreguesias e torneio quinhentista.

---Achada Futebol Clube - Solicita apoio para o desenvolvimento da modalidade de

futsal, com dois escalões de formação (benjamins e juniores) e ainda com uma

equipa sénior que irão competir nas provas da Associação de Futebol de Ponta

Delgada, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 4. 800,00 (quatro mil e

oitocentos euros). No final da presente época 2014/2015, propõe-se ainda um

acréscimo de € 1.000,00 (mil euros) caso sejam vencedores do campeonato de 5.

MigueL

---Clube União Desportiva de Nordeste - Pretende apoio para as atividades da época

desportiva 2014/2015, com a modalidade de futebol nos seguintes escalões:

Escolas, infantis, iniciados, juniores e séniores, num total de 95 atletas, propõe-se a

atribuição de um apoio no valor de - € 14.500,00 (catorze mil e quinhentos euros), a

pagar em duas tranches. O pagamento da primeira terá lugar em dezembro do

corrente e a segunda em fevereiro do próximo ano.

---No final da presente época 2014/2015, propõe-se ainda um acréscimo daquele

valor, no caso de se verificar as seguintes situações:

---Escalão Sénior

---Pela subida de Divisão no campeonato de 5. Miguel — € 10.000,00 (dez mil

euros);

---Pela obtenção do 2.° e 3.° lugar - € 3.000,00 (três mil euros).

---Escalão formação lniciados/iuvenis e Juniores

---1.° lugar no Campeonato de Ilha -€2.000,00 (dois mil euros).

---Clube Desportivo de Santo António de Nordestinho - Solicita apoio para o

desenvolvimento de várias atividades desportivas, nomeadamente: atividade de

treino e de competição no âmbito dos escalões de formação, escolinhas do desporto,

na modalidade de badminton, atividade ritma expressiva, no âmbito do desporto

adaptado. Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 3.000,00 (três mil

euros).

-—No final da presente época 2014/2015, propõe-se ainda um acréscimo daquele
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valor, no caso de se verificar as seguintes situações:

---Majoração por equipa que alcance no seu escalão o título de campeão de São

Miguel, no valor de € 500,00 (quinhentos euros);

---Majoração a nível individual caso alcance alguma representação nacional, no valor

de €200,00 (duzentos euros).

---AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE APOIO À MOBILIDADE E INTERCÂMBIO

CULTURAL

---O presente 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;

---c) 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.

---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.

---No âmbito do presente regulamento apresentaram candidaturas as seguintes

entidades:

---Associação Cultural e Desportiva da Escola Básica e Secundária do Nordeste -

Esta Associação solicita apoio para deslocação ao Continente Português de um
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grupo de alunos do 1.0 ciclo da Escola Primária da Salga para realização de uma

visita de estudo. Nos termos, propõe-se um apoio no valor de € 102,14 (cento e dois

euros e catorze cêntimos) correspondente a uma passagem aérea para o destino

requerido (Lisboa), a pagar contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura,

recibo e cartão de embarque).

---Grupo Folclórico São Jorge - Este Grupo solicita apoio para deslocação ao Corvo

propõe-se um apoio no valor de € 612,00 (seiscentos e doze euros) correspondente

a 6 passagens aéreas para o destino requerido (Corvo), a pagar contra a

apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e cartão de embarque).

-—Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste - Solicita apoio

para a deslocação ao Corvo, para participar na procissão de Nossa Senhora dos

Milagres e no Festival dos Moinhos. Conforme consta da candidatura o n.° de

inscrições é de 7 e nos termos do artigo 17.° do Regulamento de Apoio de

Mobilidade tem direito 6 passagens. Propõe-se um apoio no valor de € 612,00

(seiscentos e doze euros) correspondente a 6 passagens para o destino requerido

(Corvo), a pagar contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e

cartão de embarque).

---Associação Cultural Grupo de Cantares da Vila de Nordeste - Esta Associação

solicita apoio para deslocação ao Canadá a convite da Casa dos Açores de Toronto.

Conforme consta da candidatura o n.° de inscrições é de 11 e nos termos do artigo

17.° do Regulamento de Apoio de Mobilidade tem direito 2 passagens aéreas.

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de € 1056,00 (mil e cinquenta e seis

euros), a pagar contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e

cartão de embarque).

---Filarmónica Imaculada Conceição - Solicita apoio para a deslocação à Ilha do Pico

como forma de divulgação da nossa cultura e tradições. Conforme consta da

candidatura o n.° de inscrições é 54 e nos termos do artigo 17.° do Regulamento de

Apoio à Mobilidade tem direito a 6 passagens aéreas. Nos termos, propõe-se um

apoio no valor de €612,00 (seiscentos e doze euros) correspondente a 6 passagens

aéreas para o destino requerido (Pico), a pagar contra a apresentação do respetivo

comprovativo (fatura, recibo e cartão de embarque).

---Filarmónica Estrela do Oriente - Solicita apoio para a deslocação à Ilha Terceira
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como forma de divulgação da nossa cultura e tradições. Conforme consta da

candidatura o n.° de inscrições é 47 e nos termos do artigo 17.° do Regulamento de

Apoio à Mobilidade tem direito a 6 passagens aéreas. Nos termos, propõe-se um

apoio no valor de € 600,00 (seiscentos euros) correspondente a 6 passagens aéreas

para o destino requerido (Terceira), a pagar contra a apresentação do respetivo

comprovativo (fatura, recibo e cartão de embarque).

---No caso de aprovação do apoio financeiro a conceder às Associações cujas

candidaturas ainda não se encontrem devidamente instruídas deverá o respetivo

pagamento ficar condicionado à apresentação da documentação em falta.

---A análise dos pedidos de apoios teve em conta a respetiva candidatura, instrução

do procedimento, o dinamismo evidenciado pelas respetivas agremiações e

atividades levadas a cabo. Foi ainda tido em conta a presente conjuntura de

contenção e redução de despesas e ainda a prática habitual do Município em termos

de igualdade face a pedidos similares.

---O valor global dos apoios propostos é de € 125.664,07 (cento e vinte e cinco mil

seiscentos sessenta e quatro euros e sete cêntimos).

---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 encontram-nos a cumprir

os saldos global e primário, expurgando o recebimento da verba da 3•a tranche do

empréstimo do PAEL, bem como a despesa que a mesma serviu para pagar.

---Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis”.

---A Câmara tomou conhecimento da presente proposta e procedeu à sua votação na

globalidade, com exceção de quatro apoios, pelo facto de haver membros deste

Órgão que têm interesse nos mesmos, tendo a proposta sido aprovada por maioria,

com os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. Vereadores Milton

Borges Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges e as abstenções dos Srs.

Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel Mendonça de Sousa.
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‘---De seguida, passou-se à votação dos apoios a conceder à Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste, Associação Cultural Grupo de Cantares da Vila de

Nordeste, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste e

Associação de Veteranos de Nordeste, sem a presença dos membros que se

encontram impedidos de nelas participar, nos termos do disposto nos artigos, 44.°,

n.° 1, alínea a) e 45.° do Decreto-Lei n.° 442/95, de 15 de Novembro (Código do

Procedimento Administrativo), designadamente:

---A Sra. Vereadora Sara Raquel Mendonça de Sousa por desempenhar o cargo de

Secretária-Geral da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;

---O Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça por desempenhar o cargo de

Presidente da Direção do Grupo de Cantares de Nordeste;

---O Sr. Presidente da Câmara por desempenhar os cargos de vogal da Direção da

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste e de Presidente da

Direção da Associação de Veteranos de Nordeste

---O Sr. Vereador Luís Dutra Borges por desempenhar o cargo de Secretário da

Assembleia Geral da Associação de Veteranos de Nordeste.

---Assim, os apoios a conceder às quatros instituições referidas foram aprovados por

maioria, tendo-se registado a seguinte votação:

---Santa Casa da Misericórdia de Nordeste — Votaram a favor o Sr. Presidente da~

Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges

e absteve-se de votar o Sr. Vereador Rogério Cabral de Frias.

---Grupo de Cantares de Nordeste — Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o

Srs. Vereador Luís Dutra Borges e abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores

Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel Mendonça de Sousa.

---Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste — Votaram a favor

os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges e

abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

MendonçadeSousa.

---Associação de Veteranos de Nordeste — Votou a favor o Sr. Vereador Milton

Borges Pacheco Mendonça e abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério

Cabral de Frias e Sara Raquel Mendonça de Sousa.
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---Mais foi deliberado 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 VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR. LUIS

DUTRA BORGES, NO ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA

COMPETÊNCIA QUE LHE FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particulares

---Legalização de Ampliação de Moradia — Carlos Alberto Almeida, freguesia da

Salga;

---Construção de Moradia — Leila Pacheco Medeiros, freguesia de Santo António de
:Ndtih

---Construção de Edifício de Apoio destinado a Arrumos — José Manuel Botelho de

Frias, freguesia de Nordeste;

---Construção de Muro Divisório — Leonardo Alberto Baganha Cabral, freguesia de

LombadaFazenda.

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

---Foi aprovada a 12•a alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de €43.820,00

(quarenta e três mil oitocentos e vinte euros), bem como a 10~a alteração ao Plano

Plurianual de Investimentos no valor de € 7.670,00 8 (sete mil seiscentos e setenta

euros).

---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:

---Atuação da Banda Militar dos Açores, pelo valor de € 311,13 (trezentos e onze

euros e treze cêntimos), já com do IVA incluído, adjudicado ao Comando da Zona

Militar dos Açores;
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---Trator para deslocação do Quiosque da Boca da Ribeira pelo valor de € 300,00

(trezentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, adjudicado a José

Francisco Cabral Medeiros; —

---Empilhador Telescópico, pelo valor de € 1.020,00 (mil e vinte euros), ao qual

acresce o IVA à taxa legal em vigor, adjudicado José de Simas Moniz & Filhos, Lda.;

---Trator, atrelado pá e cisterna, pelo valor de € 2.677,20 (dois mil seiscentos e

setenta e sete euros e vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legar em vigor,

adjudicado a Miguel de Sousa Pimentel;

---Jantar a realizar no âmbito do “V Festival de Curtas — Metragens da Ribeira

Grande, com Extensão ao Concelho de Nordeste, pelo valor de € 2.847,46 (dois mil

oitocentos e quarenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos), ao qual acresce o

IVA à taxa legal em vigor, adjudicado à Empresa Bensitur, Lda.;-

---Almoço no âmbito da visita ao Concelho de Nordeste do Gabinete do Xerife do

Condado de Bristol, pelo valor de € 255,68 (duzentos e cinquenta e cinco euros e

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

CasadePastooCardoso,Lda.;-

---Almoço no âmbito da Palestra do Dia Mundial da Coluna, pelo valor de € 254,24

(duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos), ao qual acresce o

IVA à taxa legal em vigor, adjudicado ao Centro Social, Recreativo e Cultural de

Nordeste;

---Reinspecção ao veículo pesado Mercedes 38-AS-38, pelo valor de € 22,13 (vinte e

dois euros e treze cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, adjudicado

a Centrovia, Lda.;-

--—Execução de uma capota em lona para a viatura Mercedes 38-AS-38, pelo valor

de € 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal

em vigor, adjudicado a Eduardo Manuel Lourenço Santos;

---Execução de uma capota em lona para a viatura Nissan 40-BF-06, pelo valor de €

100,00 € (cem euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, adjudicado a

Eduardo Manuel Lourenço Santos;

---Almoço entre os membros da Câmara Municipal de Nordeste e a Câmara

Municipal de Vila Franca do Campo, pelo valor de € 70,59 (setenta euros e cinquenta

e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, adjudicado ao Snack
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Bar O Jarrinha de Sofia de Fátima C Mota;—-----------------------------------

---Serração de troncos de madeira para a oficina de carpintaria da Câmara Municipal

de Nordeste, pelo valor de € 440,00 (quatrocentos e quarenta euros), ao qual
acresce o IVA á taxa legal em vigor, adjudicado a Mário Jorge Pacheco Melo;---------

—-Almoço entre os membros da Câmara Municipal de Nordeste e o Sr Diretor

Regional de Obras Públicas, pelo valor de € 47,12 (quarenta e sete euros e doze

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

Restaurante Esplanada; —---- —-—---- —---------

---Confeção de cortinados para o estabelecimento escolar da Vila de Nordeste, pelo

valor de € 1.370,07 (mil trezentos e setenta euros e sete cêntimos), ao qual acresce

o IVA à taxa legal em vigor, adjudicado ao Euromotas, de António Rodrigues Mota &
FNhos, Lda;----------- —--—--— —--—------------ —-------—

---Inspeção do veículo ligeiro Nissan Qashqai 17-GL-87, pelo valor de € 27,09 (vinte

e sete euros e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor,

adjudicadoaCentrovia,Lda. —-------- — —------—--—-----------------

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia quatro de novembro

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

---Operações Orçamentais - € 2.065.243,94 (dois milhões sessenta e cinco mil

duzentos quarenta e três euros e noventa e quatro cêntimos);--—---—--—
---Operações não Orçamentais - € 103.122,93 (cento e três mil cento e vinte e dois

euros e noventa e três cêntimos). — — — —---

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO 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 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,
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