
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 32

—-Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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, Luis Jorge

Borges Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão e Luis Dutra Borges.

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

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

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

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

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR —---— — — ——--

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e um de dezembro findo, a

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

— — —--ANTES DA ORDEM DO DIA —

—-O Sr. Vereador Luís Dutra Borges interveio para questionar a razão pela qual tinha

sido colocado um sinal a limitar, para os 20 Km/hora, a velocidade de circulação

automóvel na Estrada Regional, na zona compreendida entre a Leira e a Conceição,

freguesia de Lomba da Fazenda e se aquele limite era respeitado. —-------— —-

---Solicitou ainda autorização para consultar o procedimento relativo à construção de

um muro nas Queimadas, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que no final

da presente reunião o poderia fazer na Secção de Aprovisionamento. —

---O Sr. Presidente respondeu ainda que relativamente à colocação do sinal de trânsito

que o mesmo se deve ao facto da Direção Regional de Obras Públicas e

Equipamentos estar a corrigir alguns passeios na freguesia de Lomba da Fazenda,

referindo ainda que a sua colocação não tinha sido da responsabilidade da autarquia

por se tratar de uma via regional. —--— — ——--
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---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Marco Mourão para enaltecer o excelente

concerto da Filarmônica Eco Edificante que teve lugar no dia vinte e dois de dezembro

do ano findo, na Igreja Matriz de São Jorge, afirmando tratar-se de um evento cultural

de grande valor artístico, que apesar das dificuldades que a referida instituição

passou, foi visível, na sua atuação uma grande evolução da qualidade musical. Assim,

aproveitou a sua intervenção para parabenizar o maestro da Filarmónica Eco

Edificante e respetívos executantes, referenciando também o carinho que se deve

manter por estas instituições que fazem parte do nosso património cultural, divulgando

assim a nossa terra e suas gentes. —--— —------ —

---O Sr. Presidente da Câmara aproveitou também este periodo para se referir à festas

de Natal e Passagem de Ano que tiveram lugar no Concelho do Nordeste, realçando

que as mesmas foram feitas dentro das possibilidades deste Município, felicitando

também o Sr. Vereador Marco Mourão pelo organização do programa e empenho

demonstrado na sua concretização. Distinguiu também a dinâmica do Sr Vice-

Presidente na concretização da iluminação da Ponte Sete Arcos, bem como o facto de

ter colocado em funcionamento a fonte luminosa por ocasião das referidas

festividades. —------ —--- —---- — —

—-Fez ainda alusão à adesão das pessoas aos festejos da passagem de ano,

nomeadamente no momento do lançamento do fogo de artificio, onde era visível a

permanência de muitas famílias nordestenses, enaltecendo o empenho dos

trabalhadores envolvidos no acontecimento, assim como a respetiva coordenação por

parte dos membros deste órgão executivo.------------ — —

— — ORDEMDODIA — —----

---NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL - DECLARAÇÃO DE

COMPROMISSO DE PARCERIAJRATIFICAÇÃO DE ATO — —

---Presente o documento referenciado em epígrafe, o qual visa a constituição de uma

parceria no âmbito do projeto INFORMATIZA-TE candidato ao Concurso — Apoio à

Implementação de Oficinas em Competências Digitais 2018, financiado e gerido pela

Direção Regional para a Ciência e Tecnologia. — — —---
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---A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar a referida Declaração de

Compromisso de Parceria. — ——--

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOBRE —

---Assunção de Compromissos Plurianuais-----—--------- — —

---Foi assumido o compromisso plurianual relativo à Consulta Prévia para Prestação

de Serviços de Implementação do Projeto de Promoção do Ensino Experimental das

Escolas do 1. Ciclo do concelho do Nordeste, a pagar em dois anos económicos,

conformeseindica:-—----—--- — — — — —

---Anode2Ol8/2019-€4.410,00;---------—-— —

---Anode2Ol9/2020-€4.410,0O. — — — — — —

---Os referidos valores estão isentos do IVA. — — ——--

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade dar conhecimento à

Assembleia Municipal das decisões proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara

relativamente à assunção de compromissos plurianuais das referidas prestações de

serviços, no âmbito da competência delegada que lhe foi delegada por aquele Órgão.-

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça congratulou este executivo por dar continuidade a

este projeto, assim como o seu alargamento a todos os alunos do 1.° ciclo do ensino

básico.-—- —------- ———---- — — —

--4NFORMAÇÕES 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 Alteração Orçamental: —---—----

—-Foi aprovada a 20a alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de € 17.998,00

(dezassete mil novecentos e noventa e oito euros). — ——

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

-—BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA-— —

—-Presente o Resumo Diário da Tesourana, referente ao dia vinte e sete de dezembro
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findo, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

Operações Orçamentais - € 1.873.741,27 (um milhão oítocentos setenta e três mil

setecentos quarenta e um euros e vinte e sete cêntimos);--— —

—-Operações não Orçamentais - € 30.055,42 (trinta mil cinquenta e cinco euros e

quarenta e dois 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 dez 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. Presi ente e por mim

a ~ QCLCÀ~ ~ ~J1~ ~

Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, que a redigi e subscrevi.
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