
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 79

---Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho do

Nordeste, sob a Presidência do Sr Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

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

Borges Pacheco Mendonça Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luis Dutra

Borges.—------- —--— — — —----—----—--—-- —-----—

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

deDeusPachecodeMeloFranco— ——---—-------------—-------------------—

—-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 um de setembro findo,

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

—--— ——-ANTES DAORDEM DO DIA ---—-—

—-O Sr. Vereador Rogério Frias alertou para a necessidade de se definir uma

estratégia para o desenvolvimento do Concelho do Nordeste que poderá passar por

colocar em marcha o Plano Integrado de Desenvolvimento Local de forma a

melhorar e contribuir para o bem-estar das famílias nordestenses, fazendo ainda

referência que atualmente os setores primários do Nordeste estão em crise pelo

que o futuro do Concelho passará pela aposta no turismo de natureza, salientando

que para o efeito deverão ser aproveitados os fundos do novo quadro comunitário.--

—-Aproveitou ainda este período para manifestar a sua satisfação em relação ao

muro de pedra que está a ser construído na entrada da freguesia da Achada,

acrescido ainda do beneficio da inclusão de um passeio, questionando o que esteve

na origem desta obra. — ——--

-—Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que em relação ao primeiro
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comentário estava plenamente de acordo com a observação feita pelo Sr Vereador

RogérioFrias. —----------- —------- —---- — —

---Esclareceu também que o muro em construção na Achada resultava de uma

parceria da Câmara Municipal de Nordeste, Governo Regional dos Açores e Junta

de Freguesia da Achada e que a referida beneficiação também iria ser aproveitada

para recolocar o abrigo de passageiros.---- ----- —---------------—

—------ —-----------ORDEMDODIA----—

-—ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE

QUIOSQUE —--— —----- — -

---A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do Regulamento para

Exploração de Quiosques na Via Pública, proceder à arrematação em hasta pública

do direito de exploração do Quiosque que o Município possui instalado no Jogo da

Choca, nesta Vila, cujo ato que terá lugar no próximo dia vinte e quatro de outubro,

pelas dez horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município.—-—

—A base de licitação é de € 300,00 (trezentos euros), sendo o mínimo de cada

lanço de € 2500 (vinte e cinco euros).— — ——-- —

—-Os condicionalismos a que obedecerá esta arrematação são os seguintes:—----

—-1-O Quiosque apenas poderá destinar-se ao comércio de flores, jornais, revistas,

tabacarias, lotarias, lembranças, artesanato regional, gelados e refrigerantes e

outros artigos identificados com este tipo de comércio, permitidos por lei e

autorizados pela Câmara Municipal.—-— — —------ —

—Se o Quiosque se destinar apenas a comércio de artesanato regional, a pessoa

ou pessoas que contatam o público deverá ser aconselhado a usar traje regional

tradicional. ——-- ——--—— —

—2- O prazo da adjudicação será pelo período de um ano, podendo ser renovado,

mediante deliberação da Câmara Municipal, pelo mesmo prazo, porém a sua

adjudicação com as suas renovações nunca poderá ultrapassar três anos.—

—-3- Feita a adjudicação, o adjudicatário ficará, desde logo obrigado: —

—-a) No dia da praça, a efetuar o pagamento de dez por cento do valor da

adjudicação na Tesouraria da Câmara Municipal; — —
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---b) No prazo de oito dias, a efetuar o pagamento do remanescente da

arrematação;----- —-— — —------------ — —

—c) O pagamento do valor da arrematação é acrescido do IVA á taxa Legal em
—----- — —----- —

---A falta de cumprimento do disposto nas alíneas a) e b) deste número implica a

perda a favor da Câmara Municipal das importâncias já pagas;----——————-—-—-—

—4- Além do preço da adjudicação o adjudicatário obriga-se a não trespassar, ou

de qualquer modo ceder a terceiros a exploração do Quiosque;--—

—-5- A Câmara Municipal poderá revogar a adjudicação no caso em que o respetivo

adjudicatário não cumpra as obrigações previstas no número anterior.---—

-—6- Ficam por conta do adjudicatário as despesas com o consumo da água e

eletricidade — ——-------------—------—---- ——-—-- —————— —

-—7- A adjudicação caduca se o adjudicatário:—--——-———— —--—-—

—-a) Não ocupar o quiosque imediatamente após a adjudicação;—

-—b) Não satisfizer o pagamento da taxa pelo direito de ocupação (atualmente é de

292,50/mês);-——— — —----- —-----——-—-

—-c) Não mantiver o Quiosque em bom estado de conservação e higiene; —-

—-d) O utilizar para fins diferentes daqueles que constarem da arrematação, que

respeitará sempre um ou mais dos produtos referidos no número um;

—-e) Não cumprir o horário de funcionamento estipulado e autorizado nos termos

legais.-----—------- —-—--— — —--- — —-———

—-Mais deliberou designar uma comissão para efetuar o ato de arrematação, cuja

constituição é a seguinte: —-———-—--—-—

—-Membros efetivos: ——-—— —-——-—

—-Milton Borges Pacheco Mendonça, Vice-Presidente da Camara Municipal, que

servirá de Presidente;—-———-— — — —

-—Ana Lucia de Sousa Soares de ia Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

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

Expediente--———-————— — —------—

-—Membros suplentes————-— — —----—

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

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

---ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DA EXPLORAÇÃO

DO CENTRO DE APOIO AO ARTESANATO DO NORDESTE---------—--

—-A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para a cessão da

exploração do Centro de Apoio ao Artesanato do Concelho do Nordeste, sito aos

Caldeirões, freguesia da Achada, propriedade do Município, tendo para o efeito

aprovado o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.—-—---

—-O prazo para apresentação das propostas termina às 16:00 horas do 30.° dia a

contar da data do envio do anúncio do presente concurso para publicação no Jornal

Oficial.— — — —-—------—-— ——-----—------—— —

—-O ato público do concurso terá lugar às onze horas do dia útil imediatamente

subsequente ao termo do prazo de apresentação de propostas, na Sala de

Reuniões da Câmara Municipal do Nordeste.--—- — —

—-Mais foi deliberado por unanimidade 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 CerEJa Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

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

Expediente; ———-————----————— ——--— —--—

—-Membros Suplentes:—-——-—-—— — — —

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

Aprovisionamento.—-——— ——-— —-—

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

—-PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TROÇO DO CAMINHO FLORESTAL DE

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO (RUA DE SÃO JOÃO)

—-Presente o protocolo referenciado em epigrafe, o qual tem como objeto a
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cedência ao Município do Nordeste, pela Secretaria Regional da Agricultura e

Ambiente, do troço inicial de 250 metros, atualmente com piso em calçada, do

Caminho Florestal de Santo António, também conhecido por Rua de São João, sito

à freguesia de Santo António de Nordestinho, deste Concelho, inserido na malha

urbana daquela freguesia --—--— —---

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aceitar a cedência

do referido arruamento de modo que seja possível a sua beneficiação e

enquadramento através dos apoios do P0 2020, onde contemplara o saneamento

básico da via em questão.--— — —------------—----- —----

—-BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -.

---Presente o Resumo Diário da Tesourada, referente ao dia três de outubro

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

—Operações Orçamentais - € 1.775.149,43 (um milhão setecentos setenta e cinco

mil cento e quarenta e nove euros e quarenta e três cêntimos);————

—-Operações não Orçamentais - € 51.789,57 (cinquenta e um mil setecentos oitenta

e nove euros e cinquenta e sete 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 onze horas e trinta e cinco minutos

foi declarado 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

que a redigi e subscrevi.———-——-— —-
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