
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 10

---Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,

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

sob a Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara,

estando presentes os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luís Jorge

Borges Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão e Luís Dutra Borges. —------

---Não se procedeu à verificação da identidade e legitimidade do cidadão Luís Outra

Borges, em virtude das mesmas já terem sido aferidas na reunião ordinária desta

Câmara Municipal de vinte e sete de novembro do ano findo, e não se ter verificado

nenhum impedimento legal posterior à referida data, pelo que de imediato tomou parte

nesta reunião como vereador deste órgão.-------— —------ — —----—

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

Oeus 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 - —

---Oepois de lida a ata da reunião ordinária realizada no dia dezanove de fevereiro

findo, o Sr. Vereador Carlos Mendonça referiu que, na resposta à declaração de voto

de vencido por ele apresentada, sobre o adiantamento de verbas para as Juntas de

Freguesia da Lomba da Fazenda e Algarvia, 50% e 40% respetivamente, o Sr.

Presidente de Câmara afirmou, e pediu para que ficasse registado em ata que no

anterior executivo presidido por Carlos Mendonça, a Junta de Freguesia de Lomba da

Fazenda tinha solicitado 40% de adiantamento de verba referente ao acordo de

execução celebrado entre esta Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Lomba da

Fazenda e que o então Presidente da Câmara, Sr. Carlos Mendonça tinha aprovado

esse adiantamento. — —

---Oisse ainda que lamentavelmente, estas afirmações não constavam em ata, pelo
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que iria votar contra a mesma, a não ser que fossem feitas as referidas correções, o

quenãofoiaceite. — —

---Colocada a ata a votação foi a mesma aprovada por maioria.----— —

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.-----------

---Votou contra o Sr. Vereador Carlos Alberto Medeiros Mendonça, que justificou a sua

posição com os argumentos acima referidos. —----------— —

---O Sr. Vereador Luís Dutra Borges não votou a presente ata em virtude de não ter

participado na reunião a que respeita a mesma. — —

— —--ANTESDAORDEMDODIA

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça pediu a palavra para ler o protesto que a seguir se

transcreve: — — —--— — — —

---“De acordo com o artigo 87° da lei n° 169/99 de 18 de setembro, atualizada pela lei

n.°75/2013, de 12 de setembro, diz o n.°1 que “ a ordem do dia de cada reunião é

estabelecida pelo presidente.” —------ ——-- —

---Foi entregue pelo vereador Carlos Mendonça, eleito pelo Partido Socialista no dia 28

de fevereiro, com o registo de entrega n.° 427 a Proposta — Auditoria externa às

contas e procedimentos administrativos do Município e Nordeste Ativo E.M., S.A.,

esperando assim que a mesma dê entrada nas respetivas propostas para a ordem do

dia da reunião seguinte. — — — — —

---A nâo colocação desta proposta na ordem do dia pelo presidente de câmara

demonstra mais uma vez uma falta de respeito pelo Direito de Oposição que protege

os vereadores pela oposição nesta câmara. —-— — ——--

---Lamentamos que este é mais um exemplo desta falta de respeito pela oposição,

pois na passada reunião da Assembleia Municipal do dia 6 de fevereiro de 2018, onde

o presidente de câmara de forma direta chamou de mentiroso ao vereador Carlos

Mendonça e de seguida não lhe permitiu defender a honra dando-lhe a palavra como

diz a lei e o regulamento da própria assembleia municipal. —

---Do mesmo modo tem sido a atitude do presidente de câmara e vice-presidente

constantemente em reuniões de câmara ameaçar o mesmo vereador de ir para

tribunal e preso pela sua má gestão autárquica enquanto presidente de câmara.
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---A não colocação desta proposta na ordem do dia desta reunião, ou na próxima

reunião de câmara é demonstrativo da falta de respeito que o presidente de câmara e

seus vereadores eleitos pelo PSD tem com a oposição neste executivo, tentando a

todo o custo calar o Partido Socialista naquilo que deve ser a sua obrigação com os

nordestenses e com aquilo que deve ser o poder democrático que sentimos cada vez

mais desvanecer do Nordeste, consequência das atitudes do passado que regressam

ao presente com este executivo liderado por Miguel Soares.” —

---No seguimento da apresentação do referido documento, o Sr. Presidente da

Câmara esclareceu que, nos termos do artigo 53.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro, na sua atual redação, os assuntos a incluir na ordem do dia devem ser

apresentados por escrito com uma antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a

data da reunião, o que não tinha sido o caso. Para além disso argumentou que a

proposta apresentada não tinha cabimento, uma vez que de acordo com o que já lhe

tinha sido informado na última reunião, e que se podia confirmar na respetiva ata, este

executivo já tinha decidído avançar com a auditoria, tendo inclusive naquela data

referido o nome da empresa que iria realizar a mesma, pelo que não entendia a atitude

do Sr. Vereador Carlos Mendonça. Acrescentou ainda que aquele depois de saber da

decisão da Câmara decidiu avançar com esta proposta e dar conhecimento da mesma

à comunicação social, com o intuito de se armar em vítima”. — —

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Vereador Marco Mourão para, no seguimento

da questão colocada pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça na última reunião desta

Câmara Municipal, relativamente ao posicionamento da Escola Básica e Secundária

de Nordeste no ranking das escolas, confirmar que no ano de 2012, a Escola Básica e

Secundária de Nordeste, no ranking levado a efeito, foi a melhor a nível Açores, onde

obteve a pontuação de 10.84%. Informou que ao longo dos anos em que existe o

Ranking das Escolas, a Escola Básica e Secundária de Nordeste tem ficado, por

norma bem classificada. Disse ainda que estava a preparar um estudo sobre o

assunto em causa, baseado nas publicações efetuadas, onde comprovará o que

referiu e que a seu tempo daria conhecimento do mesmo a este árgão.—--- —

---O Sr. Vereador Marco Mourão, apresentou o seguinte protesto, o qual foi subscrito

pelos três membros do executivo camarário eleitos pelo Partido Social Democrata e

que a seguir se transcreve: — — — —-
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---“Os membros do executivo da Câmara Municipal de Nordeste eleitos pelo Partido

Social Democrata vêm, por este meio, apresentar um protesto e repudiar as

informações transmitidas e vindas ultimamente a público através do senhor vereador

Carlos Mendonça, eleito pelo Partido Socialista.-------------- —

---É lamentável que o Sr. Carlos Mendonça venha a público com injúrias e falsidades,

numa tentativa de vitimização, alegando que tem sido vítima de ameaças de prisão por

parte do presidente e vice-presidente desta Autarquia. — —

---Tal facto não é verdade e se há um órgão com jurisdição para analisar e julgar os

atos de gestão do anterior elenco camarário presidido pelo senhor Carlos Mendonça,

será certamente o poder judicial e nunca o poder político. —

---Os membros do executivo desta Câmara, eleitos pelo Partido Social Democrata,

lamentam também a politiquice brejeira do senhor vereador Carlos Mendonça que,

apesar de na última reunião de Câmara, nomeadamente a 19 de fevereiro de 2018, ter

sido informado que a auditoria à Câmara Municipal de Nordeste teria início nos

próximos dias, assim como, ter sido informado sobre a empresa que iria proceder a tal

auditoria, nomeadamente, a empresa Carmo & Cerqueira, vem, como se nada

soubesse, pedir uma auditoria ao Município do Nordeste. Tal facto vem provar, uma

vez mais, que o senhor vereador Carlos Mendonça gosta é de criar confusão e iludir

os nordestenses numa politiquice de falta de rigor e de desrespeito pelo Nordeste e

pelos nordestenses. —----— — —------

—-Vir solicitar uma auditoria quando lhe havia sido dado a conhecer no dia 19 de

fevereiro que a mesma iria avançar nos próximos dias, é, no mínimo, brincar à política

e com todos os nordestenses.” — —----- —

---Aproveitou ainda este período para se congratular pela forma como decorreu a

participação deste Municipio na BTL 2018, nomeadamente o desempenho das

pessoas convidadas para o certame, assim como a divulgação que fizeram do

concelho do Nordeste e ainda a grande afluência que se verificou no respetivo stand. -

---Agradeceu também à Associação Sol Nascente, Cooperativa Alegria e Paz e ao Sr.

Norberto Bernardo pelos produtos disponibilizados e divulgados durante o decorrer da

Bolsa de Turismo de Lisboa. — —

— —ORDEMDODIA —
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DE NORDESTE — —

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

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

transcreve:—-— — — — — ————

-—“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo á Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.—-—-—--

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada reúne

as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo processo de

candidatura encontra-se devidamente instruído, tudo nos termos do artigo 5.° e do n.°

4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.----- — —

---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes: —----— —----- —

—-a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família; — —----—-----—----—--——-

-—b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos

independentemente do escalão que lhe for atribuído;—-—— —-----

---c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de famuia. — —---— ——--—----—

-—O artigo 4.°, no seu n.° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar a

quantia de € 50,00 (cinquenta euros).—--——--

---Só podem beneficiar dos apoios referidos no artigo 4.° do mencionado Regulamento

as crianças com idades compreendidas até aos doze meses de vida, conforme

determina o n.° 2 do artigo 3.°, pelo que após essa data cessa a possibilidade de

utilização do mesmo. —

---Assim temos: —

-—Cátia de Fátima Machado Rodrigues - € 300,00 (trezentos euros).”——

Nordeste, 5 de março de 2018 —_________________________________
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---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do

Concelho do Nordeste. — —

---JEREMIAS CARREIRO LÁZARO NA QUALIDADE DE PROCURADOR DE

HERDEIROS DE MANUEL DUARTE SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO AOS

SERRADINHOS, FREGUESIA DE SANTANA — —

---Presente um requerimento apresentado por Jeremias Pacheco Lázaro, na qualidade

de procurador de herdeiros de Manuel Duarte Soares, residente na Rua das Almas, n.°

6, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, concelho de 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 3.623 m2, sito aos Serradinhos,

freguesia de Santana, concelho do Nordeste, que confronta a norte e sul com José

Pimentel Furtado, nascente com Servidão e poente com Caminho, inscrito na matriz

predial rústica da freguesia de Santana sob o artigo 589. —

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/3 para cada um

dos seguintes comproprietários:-—----— — — —

---Maria da Conceição Custódio Duarte;---— —--- —

---Lúcia de Fátima Custódio Duarte Garcia; — — —-

-—Francisco Manuel Pacheco Silva. ————-— — —

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo.——— ——---— —

-—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.-

---JEREMIAS CARREIRO LÁZARO NA QUALIDADE DE PROCURADOR DE

HERDEIROS DE MANUEL DUARTE SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO AO

Nordeste, 5 de março de 2018
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OUTEIRO DA PEDRA, FREGUESIA DE SANTANA —

---Presente um requerimento apresentado por Jeremias Pacheco Lázaro, na qualidade

de procurador de herdeiros de Manuel Duarte Soares, residente na Rua das Almas, n.°

6, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, concelho de 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 1.393 m2, sito Outeiro da Pedra,

freguesia de Santana, concelho do Nordeste, que confronta a norte com Manuel

Raposo, sul com Manuel Francisco Soares, nascente com Francisco Raposo e poente

com Caminho do Mato, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santana sob o

artigo 590.--——-- — — — — —---—---- — —

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/3 para cada um

dos seguintes comproprietários: —----—

-—Maria da Conceição Custódio Duarte;-— —----— —----—----—

---Lúcia de Fátima Custódio Duarte Garcia;--—---— — — —

---Francisco Manuel Pacheco Silva. —----—--— — — — —

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo.----------------------- — — —

---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.—

---JEREMIAS CARREIRO LÁZARO NA QUALIDADE DE PROCURADOR DE

HERDEIROS DE MANUEL DUARTE SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO À ROÇA DO

FILIPE, FREGUESIA DE SANTANA —

---Presente um requerimento apresentado por Jeremias Pacheco Lázaro, na qualidade

de procurador de herdeiros de Manuel Duarte Soares, residente na Rua das Almas, n.°

6, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, concelho de 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

Nordeste, 5de março de 2018
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compropriedade do prédio rústico, com a área de 9.757 m2, sito à Roça do Filipe,

freguesia de Santana, concelho do Nordeste, que confronta a norte com Padre Jacinto

Pacheco d’Amaral, sul com Manuel Tavares, nascente com Ribeira do Folhado e

poente com Caminho do Mato, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de

Santana sob o artigo 86. —------ —

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 6250/100000

para cada um dos seguintes comproprietários:

—-Maria da Conceição Custódio Duarte; — — —

---Lúcia de Fátima Custódio Duarte Garcia; — — —

---Francisco Manuel Pacheco Silva. — —----------- —

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo.——-- — ——-- — — — —

---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.—

---JEREMIAS CARREIRO LÁZARO NA QUALIDADE DE PROCURADOR DE

HERDEIROS DE MANUEL DUARTE SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO AO

ESPIGÃO DOS LOUROS, FREGUESIA DE SANTANA — — —

---Presente um requerimento apresentado por Jeremias Pacheco Lázaro, na qualidade

de procurador de herdeiros de Manuel Duarte Soares, residente na Rua das Almas, n.°

6, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, concelho de 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 1.393 m2, sito ao Espigão dos

Louros, freguesia de Santana, concelho do Nordeste, que confronta a norte com João

da Costa, sul com Mariano Cabral, nascente com Manuel da Costa e poente com

António Lourenço, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santana sob o

artigo6ol. —--—
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---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 17117/100000

para cada um dos seguintes comproprietários: —

---Maria da Conceição Custódio Duarte; —

---Lúcia de Fátima Custódio Duarte Garcia; — —

---Francisco Manuel Pacheco Silva. —--— —

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o
— —------ — — —---—

---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.-

---JEREMIAS CARREIRO LÁZARO NA QUALIDADE DE PROCURADOR DE

HERDEIROS DE MANUEL DUARTE SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO AO

ESPIGÃO DO PENÊDO, FREGUESIA DE SANTANA —

---Presente um requerimento apresentado por Jeremias Pacheco Lázaro, na qualidade

de procurador de herdeiros de Manuel Duarte Soares, residente na Rua das Almas, n.°

6, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, concelho de 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 522 m2, sito ao Espigão do Penêdo,

freguesia de Santana, concelho do Nordeste, que confronta a norte com João Duarte

Silva, sul com Manuel Cabral de MeIo, nascente com Manuel Duarte Silva e poente

com Ribeira, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santana sob o artigo

606.— —--------------— —----—----— — —

—-O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/3 para cada um

dos seguintes comproprietários: — —----—---—----—

---Maria da Conceição Custódio Duarte; ——-- —---—

---Lúcia de Fátima Custódio Duarte Garcia;— —

---Francisco Manuel Pacheco Silva.--—-— — —

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

Nordeste, 5 de março de 2018
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Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo. —--------- —------ —

---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.-

---JEREMIAS CARREIRO LÁZARO NA QUALIDADE DE PROCURADOR DE

HERDEIROS DE MANUEL DUARTE SOARES - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO À RUA DA

IGREJA, FREGUESIA DE SANTANA —

---Presente um requerimento apresentado por Jeremias Pacheco Lázaro, na qualidade

de procurador de herdeiros de Manuel Duarte Soares, residente na Rua das Almas, n.°

6, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, concelho de 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 5.572 m2, sito à Rua da Igreja,

freguesia de Santana, concelho do Nordeste, que confronta a norte com Manuel

Cabral de Meio, sul com Teodomiro Pacheco, nascente com Ribeira e poente com

Servidão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santana sob o artigo 289.—-

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 22205,33/1 00000

para cada um dos seguintes comproprietários: — —----—

---Maria da Conceição Custódio Duarte; —---—---— — —

---Lúcia de Fátima Custódio Duarte Garcia; — —

---Francisco Manuel Pacheco Silva. — —---- —-

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo. — — —

---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.-

Nordeste, 5 de março de 2018
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Câmara Municipal do Nordeste

---JUDITE TEODORO NA QUALIDADE DE PROCURADORA DE HERDEIROS DE

MANUEL PATRICIO DE MEDEIROS E DE COLTILDE CABRAL TAVARES -

PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DO

PRÉDIO RÚSTICO SITO À RUA DA MANGANA, FREGUESIA DE ACHADINHA

---Presente um requerimento apresentado pela Advogada Judite Teodoro, na

qualidade de procuradora de herdeiros de Manuel Patrício de Medeiros e de Clotilde

Cabral Tavares, com morada profissional na Rua Sousa e Silva, n.° 22/24, freguesia

da Matriz, concelho da Ribeira Grande, solicitando nos ternos 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 de

terra de cultivo, com a área de 810 m2, sito à Rua da Mangana, freguesia de

Achadinha, concelho do Nordeste, que confronta a norte com Jaime Luís da Costa, sul

com Rua da Mangana, nascente com Leonel de Medeiros e poente com José

Francisco Amaral Meio, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Achadinha

sob o artigo 1966 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste 1328.—--

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

dos seguintes comproprietários: — — — —-

---Maria de Fátima Cabral Patrício Medeiros; — —

---João Carlos Patrício. —----- — —-.— —

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo. —------ — —------

---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. VEREADOR LUIS JORGE BORGES FERNANDES NO

ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE

FOI SUBELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Pedido de informação Prévia — —

---Legalização de Anexo e Adaptação a Estação de Serviço — José Manuel Couto

Moniz, freguesia de Santo António de Nordestinho.-— — —

Nordeste, 5 de março de 2018
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Câmara Municipal do Nordeste

---Licenciamento de Obras Particulares —--—---—

---Demolição e construção de moradia — Gilbertina Natália Oliveira Raposo Brandão,

freguesia de Lomba da Fazenda;---- —

-—Alteração e ampliação de moradia e construção de churrasqueira — Daniel da Mota

Benevides Raposo, lugar da feteira Pequena, freguesia de Santana —

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

-—BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e sete de fevereiro

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

-—Operações Orçamentais - € 1.331.099,58 (um milhão trezentos trinta e um mil

noventa e nove euros e cinquenta e oito cêntimos);—-——---———--—-- —

---Operações não Orçamentais - € 40.968,25 (quarenta mil novecentos sessenta e oito

euros e vinte e cinco cêntimos).———————— —

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO —

-—Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto ao

público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado. ———-— — ———— — —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e quinze minutos, o

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

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

Expediente, que a redigi e subscrevi. ———— ——--—--— ——
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