
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°82

---Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 Luís

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

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

deDeusPachecodeMelo Franco.—

—-Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

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

---ATADAREUNIÃOANTERIOR---—--— —--— — —

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia sete de novembro corrente, a

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

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

---No seguimento dos resultados publicados no âmbito da demografia federada da

última época desportiva, na Região Autónoma dos Açores, o Sr. Presidente da

Câmara informou que o Concelho do Nordeste tem vindo a aumentar a sua

participação desportiva, tendo apresentado os números comparativos de duas

épocas desportivas onde é notório os referidos resultados, assim temos:———

-—Época 2012/2013 — Inscritos 119 atletas com uma taxa de participação desportiva

de 2,41%; ——--—---— —

---Época 2014/2015 — inscritos 236 atletas, com uma taxa de participação absoluta

desportiva de5.17%--—-—-— —-—-—-----------------—----— — —-

—-Com estes resultados o Concelho do Nordeste em termos classificativos, saiu da

cauda de Ilha de S Miguel e passou a ser o 30 concelho com a taxa mais elevada

da ilha. —
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---Deixou uma congratulação ao gabinete de desporto, aos dirigentes desportivos,

atletas, pais, encarregados de educação e Clubes Desportivos, nomeadamente

Clube União Desportiva de Nordeste, Achada Futebol Clube Clube Desportivo de

Santo António de Nordestinho e Nordeste Jovem, prestigiando assim o desporto no

concelho e nossa juventude.-—-—------ — — —----— —-—----

—-O Sr. Presidente aproveitou ainda este período para informar o elenco camarário
que tinha feito deslocar ao Colóquio da ATAM alguns Coordenadores Técnicos,

cuja seleção teve em consonância o conteúdo funcional dos mesmos com as

temáticas programadas. Considerando a importância dos assuntos tratados no

mesmo para a valorização dos trabalhadores da autarquia disse também que era

sua intenção continuar a proporcionar aos trabalhadores do Municipio a sua

participação no referido evento, tendo sempre em conta os critérios já referidos.—

-—LEGIÃO DE MARIA- AGRADECIMENTO — —--—-------—---———--

-—Presente uma carta da Legião de Maria de Ponta Delgada, agradecendo o apoio

prestado por esta autarquia aquando da Peregrinação realizada entre a Ermida da

Nossa Senhora da Nazaré e a Igreja Matriz de São Jorge — — —

—A Câmara tomou conhecimento.—

---REPOSIÇÃO DOS INDICATIVOS DE CHAMADA CUI A CU9 DOS

RADIOAMADORES DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES —

---Presente um email, datado de treze de novembro corrente, da Associação de

Radioamadores da Região Autónoma dos Açores, enviando cópia da carta remetida

à Sra Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, relativo ao assunto:

mencionado em epígrafe. ———-- — — —-—

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade informar que a

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores está a analisar o

assunto de forma a diligenciar o mais adequado sobre o mesmo ----— —
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—-PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DE VEREADOR PARA INTEGRAR A

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMISM — —

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

Câmara, cujo conteudo a seguir se transcreve:— —------—------------—---- —

-—-“O Município do Nordeste integrou recentemente a AMISM — Associação de

Municípios da Ilha de São Miguel.-----—--- — —----------------------------

---Nos termos do disposto no artigo 90 dos respetivos estatutos, a AMISM dispõe

de dois órgãos: Assembleia Intermunicipal e Conselho de Administração.— —

---O n.° 1 do artigo 130 dos Estatutos da AMISM — Associação de Municípios da

Ilha de São Miguel determina que a “A Assembleia Intermunicipal é o órgão

deliberativo da Associação e é constituída pelos Presidentes das Câmaras e por um

vereador de cada Município associado.—----------------------— —--— —----

—-Face ao exposto no parágrafo anterior, proponho que seja designado o Sr.

Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça para integrar a composição da

Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel”.--—

—A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta.—-—---——----

-—INFORMAÇÃOíPROPOSTA — ALTERAÇÃO DAS NORMAS DO CONCURSO

DE PRESÉPIOS E ÀRVORES DE NATAL — —

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior,

Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se transcreve:— —---- —

—“No âmbito do assunto supra referenciado e atendendo a especificidade das

normas em questão, propõe-se algumas alterações às normas existentes,

aprovadas em reunião de câmara de 09/11/2015.——-——----——— — — ——

—-Assim, o n.° 1, do artigo 3.°, o artigo 4.°, o artigo 6.° e o artigo 9.°, passam a ter a

seguinte redação —---— —---—---—----— —

—-Artigo 3.° — — —

—-1- A inscrição do concurso deverá ser efetuada diretamente junto dos serviços da

Câmara Municipal, preenchendo o formulário próprio para o efeito, na última

semana do mês de novembro e/ou na primeira semana do mês de dezembro.

---Artigo 4.°---- —-— — .— —

—-1-O concurso Natal na Escola decorrerá no mês de dezembro, em datas a definir
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pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nordeste.-—-— — —-—-

—-2- Após a avaliação das candidaturas proceder-se-á à divulgação dos

resultados. — —------- — —

—-Artigo 6.° —-----—---—----—---—-— — —---—-—-----—-

—O Júri responsável pela apreciação da classificação dos presépios e árvores a

concurso será constituído por três elementos:--— —--——----—---——-

—-a) Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nordeste; —-----—--—-

---b) Presidente da Assembleia Municipal ou seu representante;

—-c) Membro do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Nordeste.—

---Relativamente ao artigo 9.°, o mesmo foi suprimido no artigo 4~

—-Segue, em anexo, nova redação das referidas normas, com as alterações

propostas”.--------------—----——-—----------—--—-—-—---—-—----

-—A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a alteração proposta e proceder à

divulgação da mesma pelas escolas do Concelho.—-—- —

—-NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. — ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO DE

SANEAMENTO BÁSICO PARA 2017 —————-—- —

—-Presente o ofício número dois mil quinhentos e noventa e quatro, de nove de

novembro corrente, da Nordeste Ativo E.M.,S.A., enviando a tarifário do

saneamento, para efeitos de cumprimento do disposto no artigo 13.°, alínea i) dos

respetivos estatutos.—-—-———-~-——— —--------——

---A Câmara deliberou, por unanimidade rejeitar a proposta, pese embora, a

preocupação da empresa ir de encontro com a recomendação da ERSARA e do

estudo do tarifário social e de famílias numerosas, considerando que de uma

maneira geral este tarifário vai provocar um aumento significativo no custo dos

serviços e fustigar uma vez mais os munícipes do Nordeste, acrescentando mais

austeridade do que a já imposta pelo Reequilibno Financeiro e Pael que o

Município de Nordeste está vinculado e obrigado a cumprir. Posto isto, o executivo

camarário irá elaborar uma proposta de celebração de um contrato programa, de

acordo com o número 3 do artigo 47.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto com

vista a subsidiar o tarifário em causa na ótica de interesse geral.

—-O Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco
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Mendonça e Luís Dutra Borges não participaram na votação do presente assunto

por se encontrarem impedidos, nos termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea

a) e artigo 70.° do Decreto- Lei n.° 4/201 5, de 7 de janeiro, por nele terem interesse

como representantes da Nordeste Ativo. E.M.,S.A., da qual são Presidente, Vogal

do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia Geral, respetivamente.

----Os eleitos impedidos de votar ausentaram-se da sala, conforme preceitua o

artigo 55.°, n°6 da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro — —---- —

---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. — ATUALIZAÇÃO DE TARIFÁRIO DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHA DE RESÍDUOS PARA 2017

—-Presente o ofício número dois mil quinhentos noventa e cinco, de nove de

novembro corrente, da Nordeste Ativo, E.M.,S.A. remetendo a proposta dos

tarifários referenciados em epígrafe, em cumprimento do disposto no artigo 13.°,

alínea i) dos respetivos estatutos, aprovados por unanimidade na reunião de vinte e

oitodeoutubrofindo.—----- —---- —---- —

—Mais informa que a atualização dos tarifários foi efetuada de acordo com o

Estudo Tarifáno de Abastecimento de Água, de Tratamento de Água Residual e de

Recolha de Resíduos Urbanos, elaborado pela Empresa Ecoserviços, que anexa e

cumpre a legislação em vigor e as recomendações efetuadas pela Entidade

Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), e garante a

sustentabilidade económica e financeira dos serviços. —---— —---

—-A Câmara deliberou, por unanimidade rejeitar a proposta, pese embora, a

preocupação da empresa ir de encontro com a recomendação da ERSARA e do

estudo do tarifário social e de famílias numerosas, considerando que de uma

maneira geral este tarifário vai provocar um aumento significativo no custo dos

serviços e fustigar uma vez mais os munícipes do Nordeste, acrescentando mais

austeridade do que a já imposta pelo Reequilíbrio Financeiro e Pael que o

Município de Nordeste está vinculado e obrigado a cumprir. Posto isto, o executivo

camarário irá elaborar uma proposta de celebração de um contrato programa, de

acordo com o número 3 do artigo 47 ° da Lei n.° 50/2013, de 31 de agosto com

vista a subsidiar o tarifário em causa na ótica de interesse geral.-————

—-O Sr. Presidente da Câmara e os Srs Vereadores Milton Borges Pacheco
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Mendonça e Luís Dutra Borges não participaram na votação do presente assunto

por se encontrarem impedidos, nos ternos do disposto no artigo 69° n ° 1 alínea

a) e artigo 70.° do Decreto- Lei n°4/2015, de 7 de janeiro, por nele terem interesse

como representantes da Nordeste Ativo. E.M.,S.A., da qual são Presidente, Vogal

do Conselho de administração e Presidente da Assembleia Geral, respetivamente.-

---Os eleitos impedidos de votar ausentaram-se da sala, conforme preceitua o artigo

55.°, n.°6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro —------— — —----

---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. — PLANO E ORÇAMENTO DO ANO DE 2017

---Presente o ofício número dois mil seiscentos e cinco, de quinze de novembro

corrente, da Nordeste Ativo, E.M.,S.A remetendo os documentos referenciados em

epígrafe em cumprimento do disposto na alínea a), n.° 1 do artigo 42 ° da Lei n.°

50/2012, de 31 de agosto.—---- — —--------— —---— —---- —

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

---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

—Presente o ofício número dois mil seiscentos e seis, de dezasseis de novembro

corrente, da Nordeste Ativo, E.M.,S.A. remetendo o documento referenciado em

epígrafe, relativo ao 3.° trimestre, em cumprimento do disposto no artigo 42.°, alínea

e) da Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto —— — — —

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

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL — INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —----——-------- ——------ —-------------- — —-

-—“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa.

que o munícipe José Francisco Cordeiro Medeiros, residente na Rua de São João,

n° 103, freguesia de Salga, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de melhoras e
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adaptação na sua moradia, cuja necessidade prende-se com a problemática de

saúde do requerente, portador de doença degenerativa designada Machado

Joseph.—---------—---- —----- —---- —--------------------- —

---A doença daquele provoca-lhe a perda progressiva da capacidade de locomoção,

condicionando inevitavelmente a sua autonomia. —---- —— —------

—-Neste sentido, as obras solicitadas revestem-se de grande importância,

considerando que, para além das melhoras, preveem a eliminação de barreiras

arquitetónicas que, atualmente, condicionam de forma significativa a mobilidade do

munícipe.----—--- —----—--——-- —--- —-—-—--— —

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n°1 da cláusula 4a, do

mencionado regulamento.—--—----—---—--—------—----------—--—--------—---—--—----—---

-—Estamos perante um agregado familiar composto por quatro elementos (o casal e

dois filhos menores), cuja subsistência depende da pensão de invalidez do Sr. José

e respetivo complemento regional e com o valor do subsídio social de desemprego

da esposa.—-------—------------—----—-----—-----—--—---—---—----——---------------—--—-———

—-Atualmente a família reside em moradia própria, contudo, nos termos supra

referidos necessita de obras de melhoras e adaptação, enquadradas na alínea a),

n.° 1, cláusula 2•a (“ alteração de estruturas por forma a promover a mobilidade de

pessoas com limitações significativas...”).— —--------—- —

—-As obras em apreço estão orçamentadas em 21.162,00€ (vinte e um mil cento e

sessenta e dois euros), de acordo com orçamento anexo ao presente processo.—-—

—-Após análise da candidatura verificou-se que a requerente reúne as condições de

acesso previstas no n° 1, da cláusula 3a do referido regulamento, como se pode

comprovar na documentação disponibilizada e apensa ao presente procedimento,

elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta Câmara Municipal. —

-—Deste modo estudado e analisado o processo o GAS considera importante a

atribuição de apoio no valor de € 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), nos

termos da alínea f), do n.° 1, cláusula 2a, considerando os rendimentos

apresentados, o elevado custo das obras e a patologia do requerente.-—

—-O referido apoio deverá ser atribuido em duas fases ficando o requerente

obrigado à apresentação de documento comprovativo de que o montante atribuído
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foi aplicado para o fim a que se destina, sendo que a não apresentação deste

documento condiciona o pagamento da prestação seguinte”.-------- —---

-—A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação.— ——-------— — — ——-- —--------

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO------ —---------------- - —----------.- —

-—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:——---- —-------------—----—-------------—-------------------------—----

—-“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que a

munícipe Maria Goreti Silva Amarei Meio, residente na Travessa da Vila Nova, n° 5,

freguesia de Santo António Nordestinho, requereu apoio no âmbito do Regulamento

Municipal de Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de

beneficiação na sua moradia.-—-— — —---—-——------------—

—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4•a, do

mencionado regulamento. —---------——-—---— —----——-------—---—----

—-Estamos perante um agregado familiar composto por 5 elementos, o casal e três

filhos, cuja subsistência depende do rendimento do trabalho do casal.---———--—--——

---Atualmente, a família reside em moradia própria que necessita de obras de

acabamento, orçamentadas em 735.00 € (documento anexo), cuja execução se

encontra suspensa por falta de capacidade financeira do agregado.

—-Após análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de

acesso previstas no n° 1, da cláusula 3a do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal.—--—---- ———--— —-—--—— —

—-Deste modo, estudado e analisado o processo, e atendendo que a família dispõe

de meios humanos para a execução das obras, o Gabinete de Ação Social

considera importante a atribuição de apoio no valor de € 350.00 € (trezentos e

cinquenta euros), destinado à aquisição de matenais para a realização das obras
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que a moradia necessita, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do

agregado”. —----- —---- — —---- —

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação. —----------- — —-— ——-.-----_

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

SOCIAL - RATIFICAÇÃO DE ATO------ —-----

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —-------- _-----___-___--—__-_--

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V Exa. que

a munícipe Néli Maria Correia Moniz, requereu apoio destinado à resolução da sua

situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de Emergência

SocialdeNordeste.------------------ —-----------------------------------------------------

—A munícipe reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n ° 1 do art.°
70, do mesmo regulamento. —------——---— — —

---A Sr.a Néli encontra-se em situação de carência económica e social, resultante

de fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do

n° 2, do artigo 2° do referido regulamento.— —------------ —----

---Após uma análise detalhada à situação económica e social da munícipe, com

base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à presente

informação, e no Regulamento em apreço, julgo que a mesma deverá beneficiar do

presente apoio, de modo a proceder à aquisição de óculos, prevenindo, deste

modo, o agravamento do seu problema oftalmológico, comprovado com a

apresentação de documento médico. Este apoio deverá ser atribuído sob forma

pontual, no montante de € 300,00 (trezentos euros), nos termos do n°2, do artigo 9°

do mencionado Regulamento destinado ao apoio na aquisição de óculos (lentes e

armação). —-—-— — —---— — —
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---Considerando tratar-se de caso de comprovada urgência, atendendo a validade

do orçamento apresentado e a necessidade de proceder ao pagamento de

“entrada”, para a encomenda das lentes, o apoio deverá ser concedido por

despacho do Sr. Presidente da Câmara, sujeito a ratificação pela Câmara, na

primeira reunião posterior, nos termos do n°5, do artigo 9°, do regulamento

suprarreferido.—------ — —--------—------------- —---- —---------

—-A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n°1, artigo 100), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do
— —-— —------—-----— —-----------—--—

—A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar o ato praticado pelo Sr. Presidente

daCâmara.—-——--—--------—--——---------—--—-----—-----——-----------------——

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

SOCIAL - —- —-- - —----------------------

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social Anabela Medeiros, cujo conteudo a seguir se

transcreve:-—--------—-—----------—-.------—---------—-— ———----—--—-— —

—“Relativamente ao assunto refendo em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que

a munícipe Mansa da Conceição Machado da Silveira Silva, requereu apoio

destinado à resolução da sua situação de carência, prevista no Regulamento do

Fundo Municipal de Emergência Social de Nordeste.—-— —--—------

-—O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do art.°

7°, do mesmo regulamento.------—- —-------—------— — —

—-A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade (doença), sendo que já foram esgotados os

recursos existentes, nos termos do n°2, do artigo 2° do referido regulamento. —

—-Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra

Mansa, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à
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presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a minorar a situação de carência económica

da família Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual no montante de €

300,00 (trezentos euros), nos termos do n 0 2, do artigo 9 ° do mencionado

Regulamento, destinado ao apoio no pagamento de parte do valor em dívida em

mercearia da freguesia, cujo montante atual em divida é de € 429,96 €

(quatrocentos e vinte e nove euros e noventa e seis cêntimos), de acordo com o

documento comprovativo da referida despesa, em anexo. — — —

---A munícipe fica obngada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n°1, artigo 100), sendo

que a não apresentação deste documento obriga à devolução do valor apoiado”.---

—A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação.— —--------— —------- —-------- —---------------------

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - APRECIAÇÃOTÉCNICA

DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2017 -—---

---Presente o oficio número mil seiscentos quarenta e seis, de quinze de novembro

corrente, da Direção-Gemi das Autarquias Locais enviando a apreciação técnica

dos documentos previsionais deste Município para o ano de 2017. —

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o referido documento e integrar o

mesmo nos documentos previsionais à apresentará Assembleia Municipal.----

---ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA

DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO ÂMBITO DA

REABILITAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS CAMINHOS MUNICIPAIS E

RURAIS — — —

---A Câmara deliberou por unanimidade abrir concurso público para contratação

da empreitada referenciada em epigrafe, nos termos do disposto na alínea b) do

artigo 19.° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.°

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.

—O Processo do Concurso (Programa do Procedimento e Caderno de Encargos)

foram aprovados por unanimidade, tendo sido rubricados por todos os membros
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presentes, a fim de evitar a sua transcrição na ata, nos termos do disposto no

Decreto-Lei n.° 45 362, de 21 de dezembro de 1963, com a redação dada pelo

Decreto-Lei n.° 334/82 de 19 de agosto.--------- —-—--------

---o prazo para apresentação das propostas é de 36 (trinta e seis) dias a contar da

data do envio do Anúncio para publicação no Diário da República.—------—

—-O ato público do concurso terá lugar no dia útil imediatamente subsequente ao

termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, pelas 11:00 horas no

Edifício dos Paços do Municipio.-----—------—--—----------- — —--- — —

-—O preço base fixado é de € 430.494,90 (quatrocentos e trinta mil quatrocentos

noventa e quatro euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em

-—Esta deliberação foi aprovada 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.--------—------—----— —--—-——---—---——-—---- —-—--—----—

-—DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO

ÂMBITO DA REABILITAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS CAMINHOS

MUNICIPAIS E RURAIS — —------------ — ———

—-De acordo com o preceituado no artigo 679, n.° 1 do Código dos Contratos

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual

redação, a Câmara deliberou, por unanimidade, designar o júri do concurso

referenciado em epigrafe, cuja constituição é a seguinte:— —--—------——-

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

—-Luís Dutra Borges, Vereador em regime de tempo inteiro, que servirá de

Presidente; —----— — — —

—José Miguel Lourenço Pereira, Eng ° Topografo/Geografo, que substituirá o

Presidente nas suas faltas e impedimentos; — —--—

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

Aprovisionamento: — — —----- ——— —

---Membros suplentes — —
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---Nélia de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica; — —

---Cláudia Isabel da Silva Couto Dutra Assistente Técnica. — —

—-Esta deliberação foi aprovada 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 Alteracões Orçameritais—---—------— —----——---—— —

—-Foi aprovada a 16 a e 17•a alteração ao Orçamento da Despesa e da Receita,

bem como a 15•a e 16•a alteração às Grandes Opções do Plano para o corrente

ano, nos valores de €27.294,00, (vinte e sete mil duzentos noventa e quatro euros),

€ 14.330,00 (catorze mil trezentos e trinta euros), € 57.000,00 (cinquenta e sete mil

euros) e € 470.430,00 (quatrocentos e setenta mil e quatrocentos e trinta euros),

respetivamente. ———-———- —----—-—————----—--—-— —

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

-—BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

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

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

-—Operações Orçamentais - € 1.399 513,68 (um milhão trezentos noventa e nove

mil quinhentos e treze euros e sessenta e oito cêntimos);-----——-— — —

--Operações não Orçamentais - € 34.630,07 (trinta e quatro mil seiscentos e trinta

eurosesete cêntimos). — —--—----- —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e quinze 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,

~~a redigi e subscrevi --—
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