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Municipal do Nordeste

ATA

---Aos vinte e seis dias do de maio do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de

Nordeste, dos do e Nobre da Municipal,

pelas dez horas reuniu ordinariamente a Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a do Sr. Carlos Alberto Medeiros Presidente

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

Borges Pacheco Sara Raquel de Sousa e Luis Dutra Borges.-

---Secretariou a a Coordenadora da de Expediente, Maria de

Deus Pacheco de Meio Franco.---——----- —-------— —

---Verificada, assim, a de todos os membros que constituem a

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

—-ATADA ANTERIOR — ——

—-Foi lida a ata da realizada no dia doze de maio corrente, a qual

foi aprovada, por unanimidade.-—— — —

—--— — ANTES DA ORDEM DO DIA

—-Neste o Sr. Vereador Frias pediu a palavra para apresentar os

seguintes protestos:— —---—---- ~--— ——----——---—

—-Protesto 1 — Desemprego — —-—— —

—-“Na de de 12 de maio o Sr. Presidente de teceu

os maiores elogios implementadas a local e regional, as quais

permitiam o abaixamento do desemprego. Seria de bom senso e bom-tom que o Sr.

Presidente introduzisse no seu discurso uma adenda a referir que na base desta

baixa de desemprego em todo o pais, e concelho de Nordeste incluido, os

programas de cariz social. Estes, para a melhor traduzindo-se

contudo em sazonais, e de precaridade. Eu protesto, para

que conste, pois politizar assuntos desta forma assenta nada bem a quem tem
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responsabilidades na dada que a forma mais acertada explicar sempre o

que na base do acontecimento, o que, em foi feito.”

---Em resposta, o Sr. Presidente da disse que na deste

tinha referido que a “taxa de desemprego era a mais baixa do tendo, para

contrapor a do Sr. Vereador Frias, relido parte da ata no que

respeita ao assunto onde se constatou que o que realmente tinha sido informado

com base em dados fornecidos pelo de era que a taxa de

desemprego no 1.0 trimestre do corrente ano tinha descido para 14,9%, diminuindo

3,1 p.p. num ano e 0,6 p.p. relativamente ao trimestre anterior.

---Em termos trimestrais, relativamente ao trimestre, os foram a

do que diminuiu a taxa de desemprego, sendo que no se regista um

aumento da taxa de desemprego de 0,2 p.p.

---A taxa de desemprego dos deixou de ser a mais elevada do sendo

inferior ao Algarve (16,4%), Madeira (15,8%) e Alentejo (15,5%).

---No seguimento da falta de veracidade das do Sr. Vereador

Frias, o Sr. Presidente solicitou que a referida fosse corrigida.

-—Frisou uma vez mais que estes resultados foram aos Programas de

Emprego promovidos pelo Govemo Regional, nomeadamente Recuperar, PROSA e

CTTS, cofinanciados pelo Fundo Social Europeu, referindo que os mesmos

existem em mais nenhuma do tendo isto sido confirmado pela

Vereadora Sara Sousa.

do

As de que possibilitaram do tiveram

presentes algumas pessoas, (creio que duas) tendo na uma dessas

pessoas estado em ambas as a pessoa em tem

responsabilidades sendo Presidente de uma Junta de Freguesia, por sinal

tendo sido eleito pelo Partido Socialista, (PS) tendo na intervindo em

ambas as para dizer a mesma coisa, em desconformidade com a lei,

como foi dito noutro documento. O que se compreende nem se aceita a falta

de sensatez e de conhecimentos do Sr. Presidente da ao permitir que um

que assiste a uma o sentado “ da mesa onde o

executivo e a da tudo isto como se de um Vereador se
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tratasse. no que o Sr. Presidente seja conivente com esta

assistindo a tudo e sereno. Lamenta-se tal facto, por isso, perante

esta eu protesto de forma veemente.” —----——--------

a deste protesto, o Sr. Presidente da congratulou-se

pelo facto da Sra. Vereadora Sara Sousa ter assinado o mesmo, tendo remetido

a sua resposta para a ata da anterior onde o assunto foi abordado.--

---Referiu ainda que o documento apresentado era pura demagogia, lamentando que

o Sr. Vereador Frias se preocupasse mais em querer fazer politiquice do que

trabalhar em conjunto com o executivo elaborando propostas para melhorar e apoiar

a qualidade de vida dos nordestenses. Frisou ainda que ao longo de mais de vinte

meses, embora o Sr. Vereador Frias tenha demonstrado fazer de

estar sempre para colaborar em prol de um Nordeste melhor, na realidade

passa o tempo todo a apresentar protestos como este, onde nem

mesmo, e muito bem, a sua vereadora colega de partido assina o respetivo

protesto, demonstrando assim como se deve estar na

---Ainda sobre o assunto, o Sr. Presidente da leu um parecer da

de e Desenvolvimento Regional do Norte sobre a dos

eleitos locais nas dos respetivos —---- —-----------

—Protesto 3 — Ofensas Dignidade do Ex-Autarca----------

---“O executivo anterior, por sinal do Partido Social Democrata, foi

por pessoas de idoneidade reconhecida que merecem ser respeitadas

quer politicamente quer na sua vida privada, pela seriedade, bom desempenho e

que colocaram me parece por isso muito correto

que o atual Presidente de esteja constantemente a colocar em causa o

nome de pessoas que tentaram e fizeram o melhor que podiam e sabiam por esta

terra. Carlos Barbosa Carreiro foi um Presidente que fica para sempre ligado

do Nordeste, pelos relevantes prestados ao concelho. Neste

momento se encontra no Pais. em no estrangeiro, por sua livre

vontade, a qual deve ser respeitada. Nem se percebe por que o atual

Presidente de ainda vive inquietado com ele. Muito menos se percebe o

motivo que leva o atual Presidente de a estar constantemente a desferir

“golpes ofensivos” pessoa em Como se bastassem os
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sucessivos pela negativa do foro agora conota-se aquele ex-autarca com

adjetivos ofensivos, o que no um desaforo para quem aqui nem

nem se pode defender. A ata 35 de 02.02.2015 exemplifica claramente esta

sendo um exemplo claro e muito evidente dessa atitude nada digna. O Sr.

Presidente de vive inquietado com aquele ex-autarca que sabendo

que este se encontra no estrangeiro o adjetiva como “turista” e ausente”(pgs

13 e 14). Tudo isto aliado forma e como foi elaborado o texto, acaba por

ser ofensivo e vergonhoso. Haja Deixem em paz quem se a sentir em

paz. queiram ofender a honra de quem tem credibilidade luz da

Carlos Barbosa Carreiro trabalhou muito para que este concelho fosse

conhecido e premiado com o de mais florido da Europa e o mais florido e

limpo da Foi um homem honesto e integro. Respeitem-no e pensem em tudo

o que dizem antes de dizerem tudo o que pensam.”

---Em resposta, o Sr. Presidente da leu a de voto apresentada

pelos membros do executivo informando que a mesma vinha no

seguimento do voto de protesto apresentado pelos Vereadores do PSD na

do dia dois de fevereiro do corrente ano, onde na qual justificavam a sua

sobre o voto de protesto apresentado, pelo que percebia o de

nesta altura o assunto ser novamente abordado. Pediu ainda que o Sr. Vereador

Frias, mais uma vez corrigisse o seu protesto, pois o da ata era

o quarenta e cinco como referiu, mas sim o trinta e cinco. Sobre este protesto, referiu

ser descabido, uma vez que passaram imensas depois da

realizada no dia dois de fevereiro onde foi abordado o assunto, tendo havido

qualquer da parte do Sr. Vereador, pelo que acha ser este protesto

recado pedido, informando que na ata trinta e cinco nunca foi dito ou

identificado o nome de Carlos Carreiro.

---Protesto 4-. Viagens do Executivo

---“Na de de 12.05.2015, o Sr. Presidente afirmou que viaja, que foi

e vai para o que vai para onde deve ir, onde quer que se encontre um

nordestense e passo a citar” porque a tem dinheiro e que se tivesse

pagaria do seu bolso”. Pois bem, para uma intitulada pelo seu Presidente

como estando “falida” lhe fica nada bem, estar constantemente a viajar.
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Ademais, nota-se que este executivo viaja em demasia, se considerarmos a

proporcionalidade com que apelidada de “falida”. A regra a adotar deve ser viajar

quando se pode, isto conforme as posses das pessoas e das entidades ou

Afinal, conforme se nota e diz o Sr. Presidente, a muito

bem financeiramente, pois as viagens sucessivas, antes assim. Os resultados,

as atitudes e do executivo, configuram uma falida, antes pelo

preciso mais rigor e maior cuidado, pois ainda bem pouco tempo

estavam ausentes da ilha em o Presidente e o Vice-presidente da

que sendo proibitiva, no estranha. Nada disto fica

bem e protesto pela estreita e limitada com que o Sr. Presidente trata este

assunto, o que abona nada a seu favor, nem pouco a bem do

— —-------- ———--

---Em resposta, o Sr. Presidente da disse que a demagogia do Sr. Vereador

Frias era evidente uma vez mais, referindo que este deveria colaborar mais

com o executivo de de propostas, nomeadamente para

melhorar a financeira do em vez de estar constantemente com

protestos que em nada o dignificava.—— — —

---Relembrou o Sr. Vereador Frias que a do

advinha do anterior executivo, cujo desiquilibrio financeiro foi declarado pela

Assembleia Municipal em sua de 8 de de 2012, altura

em que tinha responsabilidades no executivo dizendo ter tido a

oportunidade de comparar os gastos com as viagens realizadas neste e no anterior

mandato, de que lhe foi disponibilizada recentemente,

verificando-se alguma para menos, nos valores despendidos com as

viagens do atual executivo, reafirmando ainda que todas as efetuadas por este

executivo foram de pertinente para o concelho. Se o que o Sr.

Vereador Frias dispende em tentar fazer demagogia com este

executivo, fosse canalizado para colaborar em arranjar adequadas para o

desenvolvimento do concelho em com este executivo, o Nordeste ficaria

certamente agradecido, frisado uma vez mais que o Sr. Vereador Frias se

encontra sozinho nesta demagogia, pois nem a Sra. Vereadora Sara Sousa assina

os seus protestos.--— — — —
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a dos referidos protestos, o Sr. Presidente da distribuiu a

todos os membros do elenco um convite remetido pela de

Festas da Igreja de Santo Nordestinho, para participar na do seu

Padroeiro, que tem lugar no dia catorze de junho, pelas dezanove horas.

neste o Sr. Presidente da aproveitou a oportunidade

para, no seguimento dos pedidos de apresentados pelo Sr. Vereador

Frias, entregar ao mesmo:

mil cento e sessenta, de vinte e seis de maio corrente desta

Municipal, contendo a resposta ao requerimento com o registo de entrada

novecentos noventa e nove, de vinte e um de maio corrente, com o “ Direito

de Esclarecimento - Despesas Inerentes Festividades de

Nordeste 2015”, a qual a seguir se transcreve:

---“Relativamente ao requerimento apresentado por V. Ex.a, sobre o assunto em

cumpre-me informar que esta Municipal das

solicitadas, uma vez que a dos artistas a cargo da

Nordeste Jovem, assim como outros eventos a realizar nas Festas do Nordestes do

corrente ano.

---Quanto estar falida, como refere no requerimento em informo

que a do anterior executivo, cujo financeiro foi

declarado pela Assembleia Municipal em sua de 8 de de

2012, data em que V. Exa. tinha responsabilidades neste

---Aproveito ainda a oportunidade para lamentar as de V. Exa. quando

em anos anteriores, em que tinha responsabilidades neste executivo nunca

desencadeou no sentido de reduzir os custos das festas, como por exemplo

a dos em recintos fechados com o pagamento dos respetivos

bilhetes e ainda o pedido de para das festas.---

---Acresce ainda que o Sr. Vereador Frias sabe de tantas

pelas quais o concelho e suas passam e nestes meses todos de atual

mandato apresentou qualquer proposta para melhorar a economia do

e das nossas optando por meros requerimentos de uma

mesquinha muito superiores dividas que o seu executivo deixou nesta autarquia e

maior ainda que os que os nordestenses neste momento a passar
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suas dos anos enquanto

deste —------ — —---- —---—

do Gabinete de Social, datada de vinte e dois de maio corrente,

contendo a resposta ao requerimento com o registo de entrada mil, de vinte

e um de maio corrente, com o titulo “Direito de

Esclarecimento — Entrega de a qual a seguir se transcreve:

---“No seguimento da assumida pela Autarquia no apoio que mais

necessitam, nos dias 23 e 24 do passado de abril o Gabinete de Social da

Autarquia (GAS) procedeu entrega de alguns equipamentos, nomeadamente dois

dois e um esquentador, a economicamente

desfavorecidas.—--— —---- — —------------ —

---A entrega destes equipamentos teve origem na do ISSA, do

NAS-Nordeste, de um conjunto de que, considerando a

apresentada, detinham capacidade, per si, para proceder

dos referidos equipamentos, tidos como na da

qualidade de vida dos mesmos. — —------- —-—

—-O GAS procedeu das apresentadas, sendo de parecer

dos equipamentos em causa, devendo estas ser

suportadas com as verbas provenientes das comunidades de emigrantes

nordestenses dos EUA e atendendo que ao encontro da finalidade das

mesmas.—--- —-------- — — —

—Neste sentido a Autarquia, assumiu um papel de neste processo,

considerando que as verbas referidas foram disponibilizadas Nordeste

Jovem”. — — —

desta ainda foram lidos os emails trocados com a

Organizadora com vista dos referidos equipamentos e informado o nome

dos agregados familiares que foram contemplados com os mesmos.

---O Sr. Presidente da congratulou-se ainda pelo facto da Sra. Vereadora

Sara Sousa ter assinado o presente requerimento, sinal de que tem

sensibilidade para as sociais. — —----

—----ORDEM DO DIA --
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---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. - DE ORÇAMENTAL--

---Presente o novecentos setenta e um, de dezoito de maio corrente,

da Nordeste Ativo, E.M.,S.A., remetendo o de

referente ao primeiro trimestre do corrente ano, em cumprimento do disposto no

artigo e) da Lei 50/2012, de 31 de agosto e h) do artigo

dos respetivos estatutos.

---Sobre o assunto, os Srs. Vereadores Frias e Sara Sousa apresentaram a

que a seguir se transcreve:

—-“Os Vereadores do Partido Social Democrata (PSD) nesta Municipal,

Frias e Sara Sousa manifestam a sua total com o teor do

documento ora submetido para conhecimento. Na base desta

o facto do referido documento se apresentar tecnicamente mal executado, com

que em nosso entender, de acordo com a lei em vigor

pelo que manifestamos grande perante tal e aconselhamos o executivo

socialista a intervir junto do Conselho de da Empresa no

sentido de corrigir as anomalias apresentadas em futuros

—-Face da referida o Sr. Presidente questionou os Srs.

Vereadores do PSD sobre o que tecnicamente estava mal executado no referido

de a fim de poder contrapor ou justificar as

proferidas pelos mesmos, tendo o Sr. Vereador Frias

respondido que o documento em respeitava a em vigor e que

podia dizer mais nada sobre o mesmo.

—-Perante a resposta do Sr. Vereador Frias, o Sr. Presidente da

disse que estes especificavam o que estava mal no documento em

porque o sabiam fazer e tinham argumentos para tal e que bastava

dizer que o documento tecnicamente estava mal executado, era

fundamentar o dizendo que, na e as palavras por si do Vereador

Frias valiam tudo e que o esclarecer o Presidente da sobre

as suas demonstrava novamente demagogia e falta de por

parte do PSD em a este assunto.

---De seguida, o Sr. Vereador Frias aproveitou a oportunidade para

esclarecer que a de assinatura de alguns documentos (protestos,

Nordeste, 26 de maio de 2015
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de voto e outros) unicamente pelo mesmo, tratava-se de uma de ambos os

Vereadores do PSD, os quais entendem que consoante o tipo de

assunto/documento, deve ou ser assinado pelos dois vereadores, conforme se

nota nalguns documentos apresentados na de hoje e em outras anteriores.—-

---No caso em concreto, 1.0 trimestral da Nordeste Ativo, os Vereadores do

PSD entendem que prestaram os esclarecimentos que acharam convenientes.—------

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

---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A — RESPOSTA AOS SERVIÇOS DO

DA RIBEIRA GRANDE — — — -.-.

---Foi presente o oficio novecentos e trinta e nove, de oito de maio corrente,

da Nordeste Ativo, E.M.,S.A., relativo resposta dada por aquela Empresa aos

do da Ribeira Grande, no seguimento da

apresentada pelo Sr. Vereador Frias sobre o pastoreio de vacas nas

do Aterro deste concelho. — — —

---Sobre o assunto, o Sr. Vereador Frias apresentou a que a

seguir se transcreve: — — — —

---“O acima referido consubstancia-se num documento onde impera a falta de

respeito, a de conhecimentos sobre o assunto, inverdades e falta de

sensibilidade ambiental, tanto para com o Vereador Frias, como para a

grande infraestrutura que o aterro obra dos anteriores executivos

agora infelizmente desvalorizada. custa a crer e a acreditar que se

remeta um documento quer na forma, quer no para uma

alta como o sendo que, os documentos de

serem remetidos ao devem ser no altamente

Assim sendo, passo a referir que o desta ao qual feita

no acima mencionado, Vereador desta e deveria ser tratado

como tal pelo Conselho de da Empresa. Por conseguinte, “Vereador

Cabral de Frias” a correta e que lhe deve ser atribuida.

Respeitemo-nos. Lamenta-se profundamente que aquele Conselho de

refira que “ falsa esta , pois que o produziu qualquer

com tais contornos e que e saiba, vacas vacas, e tentem encobrir
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o sol com uma peneira. Fica muito Lamenta-se profundamente que o Conselho

de que anos, na nenhuma

Autarquia aterro Ao todas tinham lixeiras a aberto (tal

como ali aconteceu) como ainda recentemente havia nalguns concelhos e dos

maiores da que os Srs. que representam aquele Conselho de

sabem sequer que num passado distante, nem havia

aterros licenciados na Estiveram muito tempo no estrangeiro e perderam a

das realidades locais, desconhecendo inclusive o nosso passado recente, o

que se lamenta. profundamente que os Srs. do Conselho de

produzam inverdades ao referirem que “foi discutida em de

colocar animais a pastar no aterro” sendo o conivente com esta

medida. Nunca concordaria com tal barbaridade. Foi discutido alugar o terreno da

Lazeira, que um pouco e neste caso sem reparos do Vereador Frias.

Fale-se verdade. Ademais, choca-me profundamente que uma infraestrutura daquele

calibre, feita com gosto e dinheiros e a qual era uma

no tenha agora sido mal tratada, invadida por vacas (com a

deste Conselho de nas suas zonas verdes, anteriormente

sempre bem arranjadas, que dava regalo ver e nos orgulhava e ao povo micaelense

em geral. documentos que o demonstram. Lamento profundamente e fico

chocado com a do Conselho de ao afirmar “Conclui-se que

o terreno em reunia as para servir de pastagem...”. A isto chama-

se desvalorizar a infraestrutura e faltar ao respeito a quem tanto trabalhou para a sua

e Meus senhores do Conselho de

compenetrem-se que tem ali um aterro e uma lixeira. serve para

pastagem. Haja e respeito pelo local, pelo ambiente, por quem criou o

aterro e pelos nordestenses em particular.”

a leitura da presente o Sr. Presidente frisou que quem tinha

mandado o primeiro e esse sim com imensas inverdades e deveras

corriqueiro, tinha sido o Sr. Vereador Frias, afirmando no mesmo que tinha

visto vacas que produziam leite a pastar numa do aterro onde,

nomeadamente foram depositados hospitalares de de

---Esclareceu uma vez mais que se tratavam de vacas alfeiras que se encontravam a
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pastar num terreno da infraestrutura do aterro terreno este que

nunca foi e se em tempos funcionou como tal, tinha operado de forma

licenciada e ilegal. Referindo ainda, que da efetuada ao solo verificou-se

existir qualquer risco para a ao do procedimento usual

do anterior executivo de oferecer o composto produzido pela vermicompostagem

para uso diversos, sem salvaguardar o problema da de

metais pesados em excesso, pondo em risco a considerando que

estes —---- —---- —

referiu que no Aterro depositados quaisquer

hospitalares ou oriundos dos de porque ilegal e manifestamente

inadequado e perigoso para a e que o Sr. Vereador Frias

pelos anos que teve responsabilidades deveria minimamente saber isso, e

falsear as que enviou como queixa ao

demonstrando uma vez mais estar preocupado em fazer de forma

colocando constantemente o PSD acima dos reais interesses dos

nordestenses, do que a disponibilizar-se mais em prol do Nordeste que, necessita de

e conjuntos para ultrapassar a de financeiro que

nos encontramos, finalizou o Presidente da —---— — —

----A tomou conhecimento.-———-———-~ —

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO

NORDESTE - DO PROTOCOLO DE —

—-Presente o quarenta e cinco, de vinte de maio corrente, da

dos Bombeiros do Nordeste, informando no

seguimento da minuta do protocolo de a celebrar entre ambas as

entidades que, em virtude daquela dispor de nadadores salvadores,

e considerando ainda tratar-se de zonas balneares que foram objeto de

candidatura Bandeira Azul, no corrente ano e nos anos, logo obrigando

de nadadores salvadores, pelo que dos anos anteriores

disponibilizado um bombeiro vigilante creditado para cada uma das zonas

balneares, pelo valor estipulado no protocolo. — —

-—No entanto, uma vez que a de candidatar as zonas balneares a bandeira
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azul sempre da responsabilidade do ai nessa altura

nadadores salvadores, com a devida

---Face ao exposto, informam que o protocolo a celebrar ser adaptado

realidade acima transcrita.

---Sobre o assunto, os Srs. Vereadores do PSD apresentaram a que a

seguir se transcreve:

---“Os Vereadores do Partido Social Democrata (PSD) nesta Municipal,

Frias e Sara Sousa manifestam a sua total e face

ao modo como este assunto foi tratado. A Municipal aprovou recentemente

um protocolo de com a AHBVN, o que levava a crer que o assunto tinha

sido objeto de resultante de trabalho elaborado entre a

Municipal e aquela Agora vem a AHBVN reclamar e dizer

como deve esta fazer. A pouco na medida em que

mais adiante, se for caso disso, segundo afirma a ser

disponibilizados nadadores salvadores, esta de Esta

mostra-se confusa, configurando falta de e do cuidado que se

na de Protocolos desta natureza. Os Vereadores do PSD

dispostos a pactuar com casos com estes contornos e recomendam

maior e clareza de por parte deste executivo socialista na feitura de

procedimentos do

---No seguimento da da presente o Sr. Presidente

mostrou-se para explicar o do da

dos Bombeiros do Nordeste, tendo o Sr. Vereador Frias

respondido de que era

---Assim, o Sr. Presidente determinou que se passasse da do

referido protocolo, tendo a mesma sido aprovada, por maioria.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco e Dutra Borges.

---Votaram contra os Srs. Vereadores Cabral de Frias e Sara Raquel

FRANCISCO RESENDE BOTELHO — PEDIDO DE PARECER SOBRE
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DE COMPROPRIEDADE DE CINCO DA

FREGUESIA DE ACHADINHA —---- — — —

---Presente um requerimento apresentado por Michele Arruda Sousa, na qualidade

de procuradora de Francisco Resende Botelha, residente na Rua do Burguete,

10, freguesia da Achadinha, deste Concelho, solicitando nos termas no disposto

no artigo da Lei 91/95, de 2 de setembro, alterada e republicada pela Lei

64/2003, de 23 de agosto, parecer sobre a do regime de

compropriedade dos seguintes — — —

com a de 483 m2, sito Rua Direita, freguesia da Achadinha,

Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Atalho, sul com Francisco

de Medeiros, nascente com Manuel Furtado Pereira e poente com de Medeiros

Cardoso, inscrito na matriz predial da freguesia de Achadinha sob o artigo

1379 e descrito na do Registo Predial de Nordeste sob o 439;-

com a de 1393 m2, sito Rua Direita, freguesia da Achadinha,

Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Manuel Vitorino Pacheco Amaral,

sul com Franco Tavares do Couto, nascente com Maximiano Augusto Soares e

poente com Rua Direita, inscrito na matriz predial da freguesia de Achadinha

sob o artigo 1252 e descrito na do Registo Predial de Nordeste sob o

-------- — — — —

com a de 929 m2, sito Rua Direita, freguesia da Achadinha,

Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Atalho, sul com Francisco

de Medeiros, nascente com Herdeiros de Tereza Luciana de Jesus e poente com

Furtado Pereira, inscrito na matriz predial da freguesia de Achadinha

sob o artigo 1255 e descrito na do Registo Predial de Nordeste sob o

441; —------—----- —

com a de 696 m2, sito Mangana, freguesia da Achadinha,

Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Atalho, sul com Mariano Augusto

Soares, nascente com Francisco de Meio e poente com Ana Macedo, inscrito na

matriz predial da freguesia de Achadinha sob o artigo 1089 e descrito na

do Registo Predial de Nordeste sob o 1190;

com a de 1393 m2, sito Rua Direita, freguesia da Achadinha,

Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Caminho, sul com Francisco de
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Medeiros, nascente com Manuel Furtado Pereira e poente com Atalho, inscrito na

matriz predial da freguesia de Achadinha sob o artigo 1378 e descrito na

do Registo Predial de Nordeste sob o 1191.

---Os em regime de compropriedade numa de 1/2 para cada

um dos seguintes

Francisco Resende Botelho e Maria de Feitor Arruda Meio.

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

Mafalda Vicente, emitir parecer compropriedade dos acima

identificados, considerando que os pretendem dividir fisicamente os

mesmos.

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

efeitos de imediata, de acordo com o que o 3 do artigo da

Lei 75/2013 de 12 de setembro.

---VEREADOR FRIAS - EMAIL SOBRE A OFERTA DE

---Presente um maU datado de treze de maio corrente, do Sr. Vereador Frias,

o qual questiona sobre a veracidade da noticia que ouviu na acerca da

de ironizando a e utilizando na escrita muitos

---Sobre o assunto o Sr. Vereador Frias apresentou uma que a

seguirsetranscreve:

---“Relativamente e este assunto, nomeadamente o email respeitante entrega de

aos o Vereador do Partido Social Democrata (PSD)

Frias aconselha o Sr. Presidente de para que volte a reler o

requerimento que lhe foi submetido sobre a Se o Sr Presidente acha natural

o procedimento do executivo socialista neste processo, o Vereador

Frias acha uma tamanha a qual teve contornos que nos

envergonham, O assunto foi na social, nomeadamente na

(dia 13 do corrente nas das 830horas) de forma muito negativa, tendo

o Presidente de tido necessidade de prestar esclarecimentos aquele

de social, com argumentos que em nada prestigiam esta

Nordeste, 26 de maio de 2015

14 de 17



a—

Municipal do Nordeste

e em nada convenceram a

---O Senhor Presidente lamentou o documento apresentado e divulgado em diversos

emails, alertando para a necessidade de haver algum cuidado com a ortografia nos

documentos a enviar ao expediente, um dos emails oficiais deste

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

—MANUAL DE BOAS PRÁTICAS NA DE PRODUTOS

FITOFARMACEUTICOS----------- —

---Presente o documento referenciado em epigrafe, o qual tem como objetivo

contribuir para a do aplicador, da correta dos

equipamentos de individual, das de e da dos

de — — — — —

---A deliberou, por unanimidade concordar com o presente documento

enviar o mesmo Regional do Desenvolvimento para efeitos de

parecer. —----------— — — —--—--—-- —

—-Esta foi aprovada em minuta para efeitos de imediata de

acordo com o que o 3 do artigo da Lei 75/2013, de 12 de

setembro. —--—---- — —-——

DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

de Orcamentais —--—

—-Foram aprovadas a 4~ e a 6~a das Grandes do Plano e do

da Despesa, no valor de € 217.474,62 (duzentos e dezassete mil

quatrocentos setenta e quatro euros e sessenta e dois —

---A tomou conhecimento.----------—

DO

DUTRA BORGES, NO

COMPETÊNCIA QUE

CÂMARA MUNICIPAL,

VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR.

ÂMBITO DAS QUE PROFERIU NO USO DA

LHE FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA

SOBRE: —
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de Pedido de

---Foi deferido o pedido de para e de um

anexo para garagem, apresentado por Daniel Moniz de Medeiros, freguesia de

Lombada Fazenda.

---A tomou conhecimento.

---Licenciamento de Obras Particulares

---Foram deferidos os seguintes licenciamentos de obras particulares:

de garagem — Victor Manuel Valentim das Neves, freguesia de Santo

de Nordestinho;

de para a moradia .-. de Sonhos, Lda,

freguesia de Nordeste;

de moradia para sazonal — Gil Eduardo Pereira Miranda —

freguesia da Achada.

---A tomou conhecimento.

de Loteamento Urbano

---Foi deferido o pedido de ao loteamento urbano 2/87, apresentado por

Pimentel e Pedro Alexandre Medeiros Machado, freguesia de

Nordeste.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo da Tesouraria, referente ao dia dezanove de maio

corrente, tendo a tomado conhecimento que o saldo era:

-€1.644.570,19 (um seiscentos quarenta e quatro

mil quinhentos e setenta euros e dezanove

- € 62.951,94 (sessenta e dois mil novecentos

cinquenta e um euros e noventa e quatro

---E por haver mais nada a tratar e sendo doze horas e trinta minutos, foi

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

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim,

Çj2on~ Q&cguj0 rf&..Qc f~cntt..> que a redigi e subscrevi.
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